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Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Abstrakt:
Primárnym cieľom vedeckej štúdie je upriamiť pozornosť nielen odbornej, ale aj laickej
verejnosti na vybrané okruhy problémov, ktoré aktuálne rezonujú v bezpečnostnej praxi
v súvislosti s výkonom štátnej služby príslušníkov PZ. V súlade so zásadami bezpečnostného
a sociologického výskumu a v súlade s prebiehajúcimi dynamickými zmenami v bezpečnostnom
a sociálno-ekonomickom prostredí hľadanie odpovedí na problémové otázky úzko koreluje
s neustálou potrebou poznania a hodnotenia súčasného stavu a vývoja úrovne kvality života
policajtov. Prostredníctvom merateľných indikátorov autori štúdie prezentujú niektoré vybrané
aspekty štátnej služby príslušníkov PZ, ktoré túto kvalitatívnu úroveň ovplyvňujú.
Kľúčové slová: Policajný zbor, štátna služba, kvalita života, policajt, vybrané aspekty výkonu
štátnej služby.
Abstract:
The primary goal of the scientific study is to draw the attention not only of the professional but
also the lay public to selected issues that currently resonate in security practice within the state
police service. In accordance with the principles of security and sociological research and in
line with the ongoing dynamic changes in the security and socio-economic environment, the
search for answers to the problem questions is closely correlated with the constant need to
know and evaluate the current state and development of the quality of life of police officers.
Through measurable indicators, the authors of the study present some selected aspects of the
state police service affecting this quality.
Keywords: Police Force, state service, quality of life, police officer, selected aspects of the state
service.
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1. Úvod
Kontinuálne zhoršovanie globálneho i regionálneho bezpečnostného
prostredia, rast napätia v medzinárodných vzťahoch a prehlbovanie viacerých
asymetrických bezpečnostných hrozieb napríklad v podobe medzinárodného
terorizmu, cezhraničného organizovaného zločinu, kybernetických útokov na
súkromné i verejné počítačové siete a systémy, zvyšujúcej sa náboženskej a rasovej
intolerancie, náraste radikalizmu a extrémizmu a v neposlednom rade aj v prepuknutí
pandémie vírusu Covid-19 spôsobili, že otázky bezpečnosti sa dostávajú stále viac do
popredia, a to bez ohľadu na oblasť, ktorej sa dotýkajú. Bezpečnosť totiž patrí medzi
základné a nevyhnutné podmienky rozvoja každej spoločnosti. Aj preto jednou
z hlavných úloh Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) ako zvrchovaného,
demokratického a právneho štátu je, v súlade s jej politickými, hospodárskymi
a bezpečnostnými záujmami, zaručiť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť spoločnosti. Na
plnení tejto úlohy sa významnou mierou podieľajú najmä ozbrojené sily, ozbrojené
bezpečnostné zbory, hasičské a záchranné zbory, civilná ochrana a záchranné služby
v súčinnosti s ministerstvami, či ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
a orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy. Z uvedených zložiek v podmienkach
SR nezastupiteľné miesto zohráva a jedinečné úlohy plní Policajný zbor (ďalej len
„PZ“) [1, 2].
Policajný zbor možno považovať za orgán štátu vytvorený za účelom plnenia
zákonom vymedzených úloh na celom území SR. V porovnaní s inými subjektmi
disponujúcimi verejnou mocou má charakter týchto úloh špecifickú podobu. Táto je
podmienená veľkým počtom širokospektrálnych úloh, ktoré sa prelínajú viacerými
právnymi odvetviami. Je preto celkom prirodzené, že činnosť PZ je upravená
viacerými právnymi predpismi. Z nich základné východisko tvorí zákon č. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Uvedený predpis predstavuje
primárny kódex, ktorý musí poznať, rešpektovať a striktne dodržiavať každý policajt
pri výkone služobnej činnosti. Potreba znalosti ostatných právnych predpisov je
bezprostredne spojená a ovplyvnená hlavne druhom služby, v ktorej príslušník
vykonáva svoju činnosť [3].
Realizácia základných úloh PZ v priamom výkone služobnej činnosti vychádza
z príslušných ustanovení Zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Podľa §2 sa
pod štátnou službou rozumie plnenie úloh PZ policajtom v služobnom úrade alebo
v zahraničí a právne vzťahy s tým súvisiace. Štátna služba sa vykonáva v služobnom
pomere, ktorý sa zakladá k štátu. [4, 5]
Výkon štátnej služby príslušníkov PZ sa primárne odvíja od zaisťovania
predovšetkým vnútornej bezpečnosti, vnútorného poriadku, boja proti zločinnosti,
vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem, ochrany životov, zdravia
a majetku obyvateľov SR a plnenia úloh, ktoré pre PZ vyplývajú z medzinárodných
záväzkov SR. Úroveň napĺňania tohto náročného a zodpovedného poslania a zákonom
stanovených úloh podmieňuje úspešnosť výkonu policajnej činnosti, a tým aj celkovú
spokojnosť občanov s prácou polície. Aby PZ dosahoval požadované ciele, plnil
zadané a z legislatívy vyplývajúce úlohy, aby bol úspešnou a rešpektovanou
organizáciou, je nevyhnutné, aby disponoval adekvátnymi ľudskými zdrojmi, čiže
adekvátnym policajným personálom, a to tak z hľadiska kvality, ako aj kvantity.
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Z uvedeného vyplýva, že nevyhnutným predpokladom a zároveň kľúčovou
podmienkou úspešného plnenia zákonom stanovených úloh spojených s výkonom
štátnej služby v podmienkach policajnej organizácie je dostatočný počet kvalitných
a kvalifikovaných príslušníkov PZ. To v konečnom dôsledku predpokladá vysokú
personálnu naplnenosť kompetentnými, vzdelanými, vycvičenými a náležite fyzicky
zdatnými, psychicky odolnými a zdravotne schopnými policajtmi vo všetkých
organizačných zložkách a na všetkých úrovniach riadenia PZ.
Úroveň personálnej naplnenosti a miery stabilizácie policajného personálu je
významným spôsobom ovplyvnená spokojnosťou, resp. nespokojnosťou policajtov
s kvalitou ich života v úzkej nadväznosti na ich povolanie, predovšetkým na vytvorené
pracovné podmienky (finančné, materiálne, sociálne a pod.). Miera tejto spokojnosti či
nespokojnosti sa priamoúmerne odráža aj v ich záujme (ochote) dlhodobo vykonávať
štátnu službu v PZ, resp. zotrvať v služobnom pomere policajta, a tým z personálneho
hľadiska stabilizovať tento ozbrojený bezpečnostný zbor.
V ostatných rokoch však aj napriek snahám vedenia rezortu vnútra SR
o stabilizáciu policajného personálu postupne došlo k odchodu pomerne značného
množstva kvalifikovaných a skúsených príslušníkov PZ zo služobného pomeru. Podľa
dostupných údajov Ministerstva vnútra SR odišlo v rokoch 2015-2020 z PZ celkom
5821 príslušníkov. Najväčší úbytok policajtov bol zaznamenaný v roku 2020, kedy
rady PZ opustilo až 1473 príslušníkov. Druhý najvyšší počet policajtov bol evidovaný
v roku 2016 (1149 príslušníkov). Táto skutočnosť sa bezprostredne odrazila v celkovej
úrovni personálnej naplnenosti a stabilite policajnej organizácie.
Vychádzajúc zo skúseností z aplikačnej praxe možno konštatovať, že za
rozhodnutím rozviazania služobného pomeru zo strany príslušníkov PZ často stojí
najmä ich nespokojnosť s pracovnými aspektmi štátnej služby na jednotlivých
útvaroch. Tieto závery boli podporené aj výstupmi z rezortnej vedeckovýskumnej
úlohy Výsk. 185 „Faktory úspechu policajnej organizácie“. [6]
V kontexte nevyhnutnej potreby úspešného a efektívneho fungovania PZ
v aktuálnych podmienkach vývoja spoločnosti tak do popredia vystupuje zásadný
teoreticko-praktický a výskumný problém týkajúci sa kvality života príslušníkov PZ
ako jedného z kľúčových faktorov, ktorý výrazným spôsobom determinuje manažment
ľudských zdrojov v policajnej organizácii. Z tohto pohľadu je jedným z primárnych
cieľov štúdie upriamiť pozornosť tak odbornej ako aj laickej verejnosti na vybrané
výskumné otázky súvisiace s výkonom štátnej služby príslušníkov PZ:
1. Ako hodnotia príslušníci PZ úroveň pracovných podmienok v rámci výkonu
štátnej služby?
2. Považujú príslušníci PZ služobný príjem za primeraný nárokom štátnej služby a
zodpovedajúci bezpečnostným rizikám, resp. fyzickej a psychickej záťaži, ktorú
prináša policajné povolanie?
3. Ako hodnotia príslušníci PZ kvalitu svoju života z pohľadu ekonomickej situácie
ich domácnosti?
4. Ako vnímajú príslušníci PZ kultúru vzťahov na pracovisku?
V tomto ponímaní, ako aj v súlade so zásadami bezpečnostného a sociologického
výskumu a v nadväznosti na prebiehajúce dynamické zmeny v politickom,
bezpečnostnom a sociálno-ekonomickom prostredí, je hľadanie odpovedí na položené
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otázky v úzkej korelácii s nepretržitou potrebou poznania a hodnotenia aktuálneho
vývoja úrovne kvality života policajtov, ako aj relevantných ukazovateľov a faktorov,
ktoré ju ovplyvňujú.

1. Teoretická platforma skúmania kvality života
V ostatných rokoch možno registrovať zvýšený záujem o kvalitu života ľudí.
Samotný pojem je v súčasnosti už relatívne bežnou súčasťou nášho slovníka –
politického, odborného i laického. Napriek tomu, že ide pre jeho mnohorozmernosť
a komplexnosť o pomerne ťažko uchopiteľný koncept [7,8,9], kvalita života sa
postupne stáva predmetom vedeckého výskumu viacerých vedných disciplín.
Jednotlivé výskumy siahajú od tém súvisiacich so snahami o pochopenie ľudskej
existencie, zmyslu života a samotného bytia až po hľadanie kľúčových faktorov
ovplyvňujúcich osobný i profesionálny život ľudí a jeho kvalitu. Skúmajú sa pritom
najmä sociálne, finančné, materiálne, pracovné, psychologické, duchovné,
environmentálne, geografické a viaceré ďalšie podmienky a faktory, ktoré majú vplyv
na kvalitu života ľudí, či už z hľadiska ich vplyvu na ľudstvo ako celok alebo na
vybrané skupiny ľudí.
Uvedené signalizuje nielen samotnú kontroverznosť pojmu, ale aj jeho
interdisciplinárnosť a multidimenzionálnosť.
Kontroverznosť pojmu kvalita života spočíva v tom, že neexistuje – a vlastne ani
nemôže existovať – všeobecne platná definícia kvality života a neexistuje ani žiadny
jednoznačný koncept tohto pojmu. Rovnako tak i teória kvality života je v súčasnej
dobe ešte len vytváraná. Odrazom všetkých týchto skutočností je potom značná
terminologická roztrieštenosť.
O tom, že poňatie a chápanie obsahu pojmu kvalita života je interdisciplinárne,
svedčí fakt, že sa ním dnes zaoberajú viaceré vedné disciplíny ako napríklad
psychológia, ekonómia, politológia, sociológia, medicína, ekológia, antropológia,
etika, teológia, environmentalistika, sociálna geografia, ale aj niektoré technické vedy.
Kvalita života ľudí je tak predmetom skutočného záujmu rôznych vedných disciplín,
čo naznačuje, že pri jej výskume sa uplatňuje interdisciplinárny prístup. To však
neznamená, že niektoré disciplíny sa ňou nezaoberajú izolovane, t. j. len v rámci
svojho vlastného odboru.
Skúmaný pojem je aj pojmom multidimenzionálnym, t. j. pojmom s množstvom
významových dimenzií. Pod pojem kvalita života totiž možno zahrnúť okrem
ekonomického a materiálneho (existenciálneho) poňatia aj poňatie psychologické
(zamerané na kvalitu života z pohľadu skúmania pocitov subjektívnej pohody, radosti,
úspechu a moci, pocitov šťastia, životnej spokojnosti alebo otázky sebareflexie
a sebahodnotenia jedinca), ďalej poňatie kultúrno antropologické (zamerané na
skúmanie odlišného chápania kvality života v rôznych kultúrnych oblastiach či
v rôznych prostrediach a premenlivosť či stabilitu takéhoto chápania v čase), poňatie
morálne (vzťah kvality života k morálnym hodnotám a svedomiu) či poňatie
sociologické (odlišnosť chápania kvality života v rôznych sociálnych skupinách
a príčiny týchto diferencií). Zároveň je možné zaradiť sem aj dimenziu medicínsku
(napr. skúmanie kvality života z hľadiska dĺžky života, z pohľadu fyzického
a duševného zdravia a pod.), environmentálnu (napr. skúmanie kvality života

8

Hodnotenie vybraných aspektov štátnej služby príslušníkov PZ
s dôrazom na kvalitu ich života
Ľubica BARIČIČOVÁ, Radoslav IVANČÍK
v závislosti na meniacich klimatických podmienkach a pod.) a tiež niektoré ďalšie
relatívne menej významné dimenzie kvality života (napr. estetickú dimenziu a iné).
[10]
Kvalita života sa priamo odvíja od komplexnosti a zložitosti ľudského života ako
takého, t. z. od skutočnosti, že život jedinca je utváraný de facto nekonečným
množstvom koexistujúcich vnútorných a vonkajších faktorov, množstvom
najrôznejších interakcií a činností v prekrývajúcich sa záujmových oblastiach
a súčasne v prekrývajúcich sa sociálnych skupinách. V neposlednom rade potom môže
byť život jedinca utváraný aj väčším či menším množstvom náhod. [10]
Na základe predchádzajúcich úvah možno konštatovať, že kvalitu života je
potrebné hodnotiť podľa subjektívnych a objektívnych indikátorov. Medzi objektívne
indikátory môžeme zaradiť ekonomickú situáciu, zdravie a zdravotnú starostlivosť,
zamestnanie, vzdelanie, rodinné vzťahy, pracovné podmienky a prostredie a pod.
Subjektívne indikátory sa odvíjajú od individuálneho vnímania a hodnotenia
jednotlivých životných situácií. Sem je možné zaradiť subjektívnu spokojnosť človeka
s jeho životom a tiež subjektívnu spokojnosť s miestom svojho života. [11] S týmto
názorom koreluje ďalšia definícia kvality života ako subjektívne vnímanej spokojnosti
či nespokojnosti jedinca v celom jeho živote, pričom spokojnosť s rôznymi aspektmi
má u neho rôznu dôležitosť. [12]
Kvalita života je ovplyvňovaná viacerými premennými ako sú napríklad
psychosomatický stav jedinca, sociálne vzťahy, ekonomická situácia, kultúra,
hodnotový systém, vzťah človeka k jeho cieľom, očakávaniam, normám a obavám,
alebo k vierovyznaniu a tiež jeho vzťah ku kľúčovým oblastiam jeho životného
prostredia (sociálnym, ekonomickým, geografickým, environmentálnym a pod.). [13]
Na margo uvedeného dodávame ešte jednu zaujímavú myšlienku, že kvalita
života ako taká neexistuje a svoj význam tento pojem nadobúda len vtedy, keď je
vymedzené konkrétne prostredie, v ktorom je hodnotená alebo meraná. Kvalita života
teda musí byť hodnotená vždy v konkrétnom sociálnom, ekonomickom, geografickom,
environmentálnom alebo kultúrnom kontexte, t. z. v kontexte otázok aká, kde a pre
koho je daná kvalita. Inými slovami, vždy je nutné si uvedomiť premenlivosť
významu pojmu kvalita života, pretože je podmienená miestom, časom, kultúrou,
sociálno-ekonomickými podmienkami a niekedy aj politickým systémom. [14] Preto
kvalitu života možno hodnotiť len podľa toho, v akých podmienkach ľudia žijú,
pracujú a vykonávajú svoje aktivity. [15]

2. Výskumná platforma skúmania kvality života príslušníkov PZ
V kontexte prezentovaných úvah a teoretických východísk považujeme za
dôležité zdôrazniť, že výskum kvality života príslušníkov PZ vychádza z toho, že
policajti sú pri plnení služobných úloh a povinností vystavení psychickej a fyzickej
záťaži, stresu a rizikám, ktoré vyplývajú z policajného povolania. Medzi
najvýznamnejšie zdroje zaťaženia príslušníkov PZ patrí stres pri riešení konfliktných
situácií, použitie zbrane, obava o zdravie a v niektorých prípadoch aj o vlastný život,
fyzické a verbálne útoky, zodpovednosť pri zásahu do práv občanov, práca na zmeny,
práca na verejnosti, atď. Policajtov zároveň výrazným spôsobom zaťažuje aj strach
o svoju rodinu, o svojich najbližších, nakoľko pri plnení služobných úloh často

9

Hodnotenie vybraných aspektov štátnej služby príslušníkov PZ
s dôrazom na kvalitu ich života
Ľubica BARIČIČOVÁ, Radoslav IVANČÍK
dochádza k vyhrážkam typu „nájdem si tvoju rodinu, tvoje deti“ a mnohým ďalším.
Zdrojom záťaže a stresu sú aj časté kontakty s ľuďmi, ktorí majú problémy
patologického charakteru, s ľuďmi z marginálnych skupín, s časťou populácie
ohrozenej vo svojom vývoji a potencionálne deviantne konajúcej. K záťažovým
a stresovým faktorom, ktoré nemožno opomenúť, patrí takisto rozmáhajúca sa šikana
policajtov na sociálnych sieťach. Nikdy predtým polícia nečelila toľkej nenávisti, ako
je tomu dnes, keď celá spoločnosť už rok funguje v mimoriadnom pandemickom
režime. Podobne aj zákroky pri násilí páchanom na deťoch, domácom násilí, proti
výtržníkom a násilným páchateľom, účasť pri smrteľných dopravných nehodách,
vyšetrovanie vrážd, samovrážd a náhlych úmrtí, vyhrážanie, nadávky, nedostatočné
finančné ohodnotenie a uznanie spoločnosti, prílišná a zaťažujúca administratíva,
nedobré, nerovné a neuspokojivé vzťahy na pracovisku a v niektorých prípadoch aj
bossing zo strany nadriadených, či nemožnosť riešiť prípady spojené s politickými
špičkami, prešetrovanie inšpekciou atď. pôsobia na psychiku policajtov prevažne
negatívne, vyvolávajú v nich napätie, nepokoj, obavy, strach, frustráciu, niekedy až
apatiu či dokonca agresivitu a útok. Tým kladú zvýšené nároky na kvalitu psychických
procesov, stavov a vlastností ich osobnosti. Niektoré môžu mať dokonca značne
škodlivý vplyv na zdravotný stav policajtov (ako napríklad rôzne zažívacie ťažkosti,
kardiovaskulárne ochorenia a podobne) [16], čím môžu nežiaduco dopadať na celkovú
úroveň kvality ich života.
Skúmanie kvality života príslušníkov PZ je mimoriadne dôležité nielen preto, že
ide o štátnych zamestnancov, ktorí plnia náročné úlohy v prospech zaistenia
predovšetkým vnútornej bezpečnosti SR, jej vnútorného poriadku a ochrany jej
občanov, ale aj preto, že ich pracovné i mimopracovné prostredie sa postupne
s vývojom spoločnosti mení. V podstate vo všetkých sférach života spoločnosti
dochádza k zmenám, ktoré majú väčší či menší, pozitívny alebo negatívny vplyv na
kvalitu života policajtov a ich rodín. Rovnako tak dochádza ku kvalitatívnym zmenám
v pracovnom živote, pracovných podmienkach a pracovnom prostredí, čo má taktiež
nepopierateľne výrazný dosah na celkovú kvalitu života príslušníkov PZ.
Je preto viac ako nevyhnutné, aby mali príslušníci PZ vytvorené také podmienky
štátnej služby, ktoré zodpovedajú nárokom, záťaži a rizikám policajného povolania.
Zároveň by to mali byť také podmienky, ktoré pozitívne ovplyvnia nielen plnenie
služobných úloh, ale tiež rozhodovanie policajtov o dlhodobom zotrvaní v služobnom
pomere, a tým aj o personálnej stabilizácii celej policajnej organizácie. Mali by to byť
také podmienky, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu pracovného života, a tým aj
celkovú kvalitu života príslušníkov PZ.
Vychádzajúc z uvedených skutočností pripravila Katedra informatiky
a manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci vedeckovýskumnej
činnosti pilotný projekt s názvom „Výskum vybraných aspektov kvality života
príslušníkov PZ“. Primárnym cieľom projektu je na jednej strane prispieť k vytvoreniu
poznatkovej databázy na zabezpečenie splnenia výskumných úloh a na strane druhej
pomocou zvoleného modelu na báze Strategic Project for Model of Quality of Life
Improvement [17] identifikovať a zhodnotiť kľúčové faktory výkonu štátnej služby
policajtov, ktoré aktuálne najviac ovplyvňujú stav a úroveň kvality ich života. Tento
model sa z viacerých dôvodov ukazuje ako najvhodnejší pre realizáciu predmetného
výskumu, pretože jeho konštrukcia zohľadňuje špecifiká, náročnosť, fyzickú
a psychickú záťaž a riziká služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Zároveň
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umožňuje získané údaje a informácie systematicky monitorovať a analyzovať v rámci
základných oblastí dopadajúcich na kvalitu života príslušníkov PZ, ku ktorým
patrí práca a pracovné podmienky, sociálno-ekonomické podmienky, profesijný rozvoj
a vzťahy, zdravie a vplyv práce na zdravie, možnosti a spôsoby trávenia voľného času
a tiež sociálny životy a väzby na lokálne či profesijné komunity. [18]
Terénna fáza predvýskumu sa uskutočnila v priebehu roka 2020 a začiatkom roka
2021. Výberovú vzorku respondentov tvorilo 330 príslušníkov PZ zo všetkých zložiek
a súčastí policajnej organizácie, tak z hľadiska jej teritoriálneho, ako aj organizačného
usporiadania. V rámci rodového zastúpenia sa pilotáže zúčastnilo 12,26% žien
a 87,74% mužov. Z hľadiska hodnotenia kritéria „rodinný stav“ najväčšie zastúpenie
mali ženatí a v partnerskom vzťahu v spoločnej domácnosti žijúci policajti (67,75%).
Zvyšok predstavovali slobodní (27,09%) a rozvedení (5,16%) príslušníci PZ.
Z pohľadu dĺžky trvajúceho služobného pomeru v PZ najpočetnejšou skupinou boli
respondenti vykonávajúci štátnu službu 11 až 15 rokov (46,45%). Na všetky otázky
dotazníka vlastnej konštrukcie odpovedalo a kompletne vyplnený dotazník doručilo
283 policajtov, čo predstavovalo návratnosť na úrovni 85,76%. Nižšia miera
návratnosti bola spôsobená neodkladným plnením mimoriadnych služobných
povinností a úloh vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie a opatrení
prijatých na celoštátnej i rezortnej úrovni v súvislosti s pandémiou Covid-19.
Za účelom zberu dát bola respondentom z radov PZ položená batéria otázok so
zámerom posúdenia vymedzených oblastí výkonu štátnej služby. Prostredníctvom
merateľných indikátorov oslovení policajti vyjadrovali svoju mieru spokojnosti, resp.
nespokojnosti s jednotlivými oblasťami.
2.1.

Evalvácia kvality života z hľadiska vybraných podmienok výkonu štátnej
služby
Narastajúca potreba bližšieho objektívneho poznania problémov súvisiacich
s kvalitou života príslušníkov PZ podnietila riešiteľov projektu ku skúmaniu
kľúčových faktorov bezprostredne spojených s výkonom služobnej činnosti
príslušníkov PZ. Medzi uvedené faktory patrili hlavne faktory sociálnoekonomického, materiálno-technického a psychologického charakteru.
Keďže základným ukazovateľom vyjadrujúcim úroveň sociálno-ekonomických
podmienok výkonu štátnej služby príslušníkov PZ je výška ich služobného príjmu,
bolo pre riešiteľský tím dôležité tiež poznanie, čo si myslia samotní príslušníci PZ
o úrovni ich odmeňovania, o výške svojho služobného príjmu a ako ju hodnotia vo
vzťahu k náročnosti a rizikám policajného povolania (obr. 1 a 2).
Nadpolovičná väčšina opýtaných policajtov (59 %) považuje nastavenú úroveň
odmeňovania príslušníkov PZ rámci sociálno-ekonomických podmienok výkonu
štátnej služby za skôr zlú až veľmi zlú. Naopak 41 % z nich vníma nastavenú úroveň
odmeňovania skôr pozitívne.
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Obr. 1 Percepcia úrovne odmeňovania príslušníkov PZ (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska primeranosti výšky služobného príjmu voči náročnosti policajného
povolania sa drvivá väčšina respondentov (85 %) vyjadrila, že výšku svojho
služobného príjmu nepovažuje za adekvátnu k náročnosti, bezpečnostným rizikám
a fyzickej i psychickej záťaži spojenej s výkonom policajnej služby. Len malá skupina
opýtaných hodnotila služobný príjem skôr pozitívne, teda ako zodpovedajúci
náročnosti, rizikám a vynaloženej záťaži. Zároveň však za neprimerané považuje
zákonné obmedzenia, ktoré neumožňujú policajtom mať iný dodatočný príjem,
napríklad z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti.

Obr. 2 Hodnotenie primeranosti výšky služobného príjmu k náročnosti,
bezpečnostným rizikám a fyzickej a psychickej záťaži (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie
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Keďže práve výška služobného príjmu rozhodujúcim spôsobom determinuje
ekonomickú situáciu policajta a jeho rodiny, ďalšou sledovanou oblasťou pri
hodnotení kvality života príslušníkov PZ bola ekonomická situácia domácností. V tejto
súvislosti sa len jedna osmina z oslovených (12,50 %) vyjadrila, že ekonomická
situácia ich domácností je dobrá a nemá žiadne problémy. U veľkej skupiny
respondentov (70,31 %) však podľa ich vyjadrenia existujú síce malé, ale zvládnuteľné
problémy. Jedna šestina (16,41 %) uvádza dokonca veľké existenčné problémy pri
zabezpečení svojej rodiny. V domácnosti jedného zo všetkých oslovených policajtov
sa vyskytujú až extrémne ekonomické problémy, ktoré mu neumožňujú si vytvoriť
primerané rodinné zázemie (obr. 3).

Obr. 3 Vnímanie ekonomickej situácie domácností príslušníkov PZ (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie
Dobrá ekonomická situácia domácností príslušníkov PZ je tak zárukou istoty
a spokojnosti policajtov so zabezpečením primeranej úrovne kvality ich života, ako aj
členov ich rodiny. Táto sa následne odráža nielen v prístupe k plneniu služobných
povinností zo strany policajtov, ale aj k zlepšeniu vnímania obrazu polície v očiach
verejnosti, čo sa môže prejaviť potenciálnym nárastom záujmu mladých ľudí o výkon
policajnej profesie.
Na základe ďalších výskumných zistení spojených s hodnotením pracovných
podmienok výkonu štátnej služby, vyzneli namerané výsledky veľmi nepriaznivo vo
všetkých nami sledovaných oblastiach (obr. 4).
Viac ako tri pätiny z opýtaných policajtov (60,8 %) sa na margo svojich
pracovných podmienok (kancelárske, technické a klimatické vybavenie, kancelársky
nábytok, osvetlenie, pracovný priestor, atď.) vyjadrilo skôr negatívne v porovnaní
s menej ako dvomi pätinami (38 %) ktoré, hodnotili svoje pracovné podmienky skôr
pozitívne. Podobne vyznelo aj hodnotenie pracovného prostredia (čistota, teplo, hluk,
WC, sprchy, šatne a pod.), v ktorom respondenti výskumu vykonávajú štátnu službu.
Viac ako polovica policajtov (55,4 %) považuje svoje pracovné prostredie za skôr zlé
až zlé. Opačný názor zastáva menej ako polovica (44,6 %) opýtaných.
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Obr. 4 Hodnotenie pracovných podmienok výkonu štátnej služby (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie
Ešte nepriaznivejšia situácia bola zistená v oblasti používanej techniky
a materiálno-technického zabezpečenia pracovísk (s výnimkou kancelárskej
a výpočtovej techniky), resp. aj výstrojového zabezpečenia policajtov (kvality
používanej výstroje, zabezpečenia nových výstrojných súčiastok). Väčšina
respondentov (76,7 %) totiž považuje techniku, ktorú majú k dispozícii, za
nevyhovujúcu. Nespokojnosť s oblasťou výstrojového zabezpečenia (najmä nedostatok
výstrojových súčiastok) vyjadrilo až 72,9% príslušníkov PZ. Len 22,7% z oslovených
pozitívne vníma stav techniky a materiálno-technického vybavenia ich pracovísk.
O niečo lepšia je situácia v oblasti výstroje a výstrojového zabezpečenia, kde jedna
štvrtina policajtov (25,2 %) označila stav v tejto oblasti za skôr dobrý, resp. veľmi
dobrý.
Jednou z ďalších oblastí hodnotenia pracovných aspektov ovplyvňujúcich kvalitu
života príslušníkov PZ bolo posúdenie kultúry vzťahov na pracovisku. Oslovení
príslušníci PZ v tejto časti pilotného výskumu hodnotili medziľudské vzťahy na
pracovisku, správanie nadriadených k nim a ich kolegom, ako aj profesionalitu
kolegov a nadriadených (obr. 5).
Všeobecne možno konštatovať pozitívne zistenie v sledovanej kategórii, nakoľko
medzi respondentmi prevláda priaznivé hodnotenie vybraných aspektov týkajúcich sa
štátnej služby. Najpozitívnejšie boli zo strany policajtov hodnotené medziľudské
vzťahy na pracovisku. Takmer tri štvrtiny z oslovených účastníkov (74,2 %) ich
považuje za skôr dobré a dobré. Podobne kladne bola respondentmi oceňovaná aj
profesionalita kolegov (profesionálne správanie, vystupovanie, konanie). Skoro až 72
% policajtov hodnotilo tento aspekt v pozitívnom svetle a necelých 28 % skôr
v negatívnom.
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Obr. 5 Evalvácia kultúry vzťahov na pracovisku (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie
Respondenti takisto kladne hodnotili správanie ich nadriadených voči nim a ich
kolegom. Takýto názor zastávalo takmer dve tretiny z oslovených, naopak jedna
tretina z nich (33,6 %) hodnotilo tento aspekt skôr negatívne. V prípade hodnotenia
profesionality nadriadených (profesionálne správanie, vystupovanie, konanie) takmer
tri pätiny opýtaných (59,3 %) ju považuje za skôr dobrú a dobrú v porovnaní s časťou
kolegov (38,1 %), ktorí profesionalitu nadriadených hodnotia skôr negatívne.

 Záver
Príslušníci PZ ako ochrancovia zákona plnia mimoriadne dôležité
a nezastupiteľné úlohy v oblasti zaistenia vnútornej bezpečnosti a integrity SR,
verejného poriadku a boja proti zločinnosti, ako aj ochrany životov, zdravia, slobody
i dôstojnosti jej občanov a súčasne aj ich majetku. Plnenie týchto úloh s vysokým
stupňom fyzickej a psychickej záťaže a rizikami ohrozenia vlastného života a zdravia
si vyžaduje primeranú kvalitu policajného personálu, ktorú podmieňuje osobitý
charakter výkonu štátnej služby policajtov. V záujme získavania, udržania, stabilizácie
a motivácie kvalitného a kvalifikovaného policajného personálu je preto nevyhnutné,
aby boli príslušníkom PZ vytvorené a poskytované adekvátne pracovné, finančné,
materiálne alebo sociálne podmienky, ktoré zaistia tak im ako aj ich rodinám
zodpovedajúcu úroveň kvality života.
Výsledky nami realizovaného pilotného výskumu, zameraného na zisťovanie
názorov príslušníkov PZ na vybrané pracovné aspekty štátnej služby s ich prienikom
na úroveň kvality života policajtov, signalizujú, že existujú dosť výrazné rozdiely
v jednotlivých oblastiach. Kým hodnotenie ekonomických a materiálno-technických
aspektov týkajúcich sa výšky služobného príjmu a vytvorených pracovných
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podmienok na výkon štátnej služby je zo strany samotných policajtov prevažne
kritické, naopak, priaznivé hodnotenie prevláda pri hodnotení sociálnopsychologických aspektov súvisiacich so vzťahmi na pracovisku.
Výskumné zistenia taktiež potvrdzujú, že hodnotenie pracovných aspektov v PZ,
podobne ako v akejkoľvek inej organizácii, patrí k najdôležitejším vonkajším
činiteľom ovplyvňujúcim mieru kvality života príslušníkov. Preto jedným
z primárnych cieľov policajnej organizácie by malo byť vytvorenie takých pracovných
podmienok pre svojich štátnych zamestnancov, ktoré budú zodpovedať vynaloženej
záťaži, náročnosti a rizikám vyplývajúcim z policajného povolania. Zároveň ich aj
efektívne a účinne stimulovať k úspešnému plneniu stanovených úloh a dosahovaniu
požadovaného správania.
Práve policajti totiž predstavujú jedinečný, osobitý a ničím a nikým iným
nenahraditeľný zdroj, ktorý je absolútne nevyhnutný pre úspešné zaisťovanie
vnútornej bezpečnosti a vnútorného poriadku štátu a ochrane jeho obyvateľov. Sú to
oni, ktorí sa svojou prácou, aktivitou, odhodlaním a nasadením podieľajú nielen na
tvorbe stratégií, zámerov a smerovaní policajnej organizácie, ale zabezpečujú aj
napĺňanie jej poslania a dosahovanie stanovených cieľov. Úsilie o úspešné, efektívne
a spoľahlivé fungovanie PZ a dosahovanie želaných výsledkov v tejto sfére si
vyžaduje kontinuálne rozvíjať ľudské zdroje a usmerňovať, motivovať a podporovať
ich k uvedomelému, kvalitnému a zodpovednému plneniu služobných úloh za účelom
plnenia poslania a cieľov policajnej organizácie. Za toto aktívne, kvalitné a úspešné
plnenie služobných úloh si policajti naozaj zaslúžia mať vytvorené adekvátne
pracovné podmienky, ktoré tak môžu prispieť k zvýšeniu úrovne kvality ich života.
Úvahy o údajnom poklese kvality života príslušníkov PZ pri výkone štátnej
služby oprávnene smerujú našu pozornosť k ďalším celospoločenským problémom,
ktoré súvisia napríklad s klesajúcou atraktivitou a prestížou policajného povolania
a badateľným poklesom záujmu mladých ľudí o štátnu službu v PZ.
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Spôsoby likvidácie environmentálnych havárií
Methods of liquidation of environmental accidents
Miroslav BETUŠ1
1

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Abstrakt:
Envinromentálne havárie, čiže havárie s výrazným dopadom na životné prostredie sú späté
s výrobou, spracovaním, používaním, prepravou a skladovaním nebezpečných chemických látok
a zmesí. Z pohľadu dopadu na životné prostredie predstauvjú tieto havárie udalosti veľkého
spoločenského významu. Tieto havárie sa často priamo dotýkajú životov a zdravia ľudí, kedy
v mnohých prípadoch dochádza ku kontaminácií povrchových a podzemných vôd, ktoré môžu
zasiahnuť zdroje pitnej vody.
Pri likvidácií týchto havárií a ich následkov je možné použiť celý rad technických prostriedkov,
kde prvoradý dôraz je kladený na ekologickú nezávadnosť použitých prostriedkov určených
na likvidáciu havárií. Ekologické prostriedky ako látky prvotného zásahu pri priemyselných
a ekologických haváriách zohrávajú majoritnú úlohu pri zásahu hasičov - záchranárov v prípade
likvidácií environmentálnych havárií sú neoddeliteľnou pomôckou pri riešení krízových situácií..
Kľúčové slová: nebezpečné látky, mimoriadna udalosť, riziko.
Abstract:
Environmental accidents, i.e. accidents with a significant impact on the environment, are
associated with the production, processing, use, transport and storage of hazardous chemicals and
mixtures. From the point of view of the impact on the environment, these accidents represent
events of great social significance. These accidents often directly affect human lives and health, in
many cases involving contamination of surface and groundwater, which can affect drinking water
sources.
In the liquidation of these accidents and their consequences, it is possible to use a number of
technical means, where the primary emphasis is placed on the ecological safety of the means used
to eliminate accidents. Ecological means as substances of initial intervention in industrial and
ecological accidents play a major role in the intervention of firefighters - rescuers in the event of
liquidation of environmental accidents are an inseparable tool in solving crisis situations.
Keywords: dangerous substances, emergency, risk.
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Úvod
Likvidácia environmentálnych havárií je realizovaná prostredníctvom
rôznorodých opatrení. Pri mimoriadnych udalostiach spojených s únikom nebezpečnej
látky zo zariadenia sú opatrenia smerované k zamedzeniu alebo obmedzeniu úniku
nebezpečnej látky a smerujú k zníženiu jej množstva úniku. Ďalšou skupinou opatrení
sú tie, ktoré vedú k obmedzeniu a zabráneniu šírenia nebezpečnej látky v životnom
prostredí a opatrenia k odstráneniu nebezpečnej látky zo životného prostredia.

1. Likvidácia environmentálnych havárií
Úniky nebezpečných látok sú jednou kategóriou z množstva udalostí, ktoré patria
do pôsobnosti Hasičského a záchranného zboru. Sily a prostriedky nasadené na
odstraňovanie a likvidáciu následkov sú vysielané z operačných stredísk krajských
riaditeľstiev a koordinačných stredísk. Opatrenia realizované Hasičským
a záchranným zborom pri haváriách s nebezpečnou látkou súvisia primárne so
zamedzením alebo obmedzením úniku nebezpečnej látky zo zariadenia [1].
Najčastejšie sa jedná o:
-

utesnenie výtoku alebo výronu nebezpečnej látky s využitím upchávok
a bandáži,

-

prečerpávanie nádrží a cisterien,

-

zachytávanie alebo ohraničenie kvapalných látok na pevných plochách alebo
na vodnej hladine pomocou norných stien a sorbentov,

-

zachytávanie plynných látok v ovzduší,

-

zrieďovanie nebezpečnej látky vodou,

-

podpora okysličenia vody pomocou vodných prúdov v prípade stojatých vôd
a vzniku nepriaznivej kyslíkovej bilancie vo vode vplyvom nebezpečných látok
sprevádzaného úhynom vodných živočíchov,

-

ochranu okolia pri likvidácií horľavých alebo výbušných látok vypaľovaním
na vodnej hladine [1].

Pri únikoch nebezpečných látok do životného prostredia sa na miesto vzniku
mimoriadnej udalosti vysielajú sily a prostriedky v závislosti od množstva úniku,
druhu nebezpečnej látky, jej skupenstva a iných okolitých a meteorologických
podmienok na mieste mimoriadnej udalosti [6].
Tieto technické prostriedky vysiela príslušné operačné stredisko KR HaZZ, kde
okrem týchto činností informuje príslušný odbor krízového riadenia, odbor životného
prostredia, obec a v závislosti od lokalizácie miesta úniku a druhu úniku aj ďalšie
zložky integrovaného záchranného systému, útvary policajného zboru, správcov
vodného toku, príslušné orgány ochrany prírody a pod. [6].
Ak sily a prostriedky HaZZ nepostačujú na záchranné a likvidačné práce spojené
s likvidáciou, sú k dispozícií prostriedky ostatných zložiek IZS, s ktorými sú
uzatvorené zmluvy o poskytovaní pomoci alebo, ktoré sú zahrnuté do poplachového
plánu okresu, kraja, či fyzické a právnické osoby s celoštátnou pôsobnosťou.
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Obr. 1 Technické prostriedky na zamedzenie úniku nebezpečnej látky [1].

2. Kategorizácia environmentálnych havárií pre potreby ich likvidácie
Z hľadiska vlastností a správania sa nebezpečných látok po úniku do zložky
životného prostredia a z pohľadu realizácie vlastného zásahu, je možné rozlíšiť
niekoľko typov úniku nebezpečnej látky do životného prostredia:
- úniky ropných látok,
- úniky látok ťažších ako voda,
- úniky látok rozpustných vo vode,
- úniky pevných rozpustných látok,
- úniky pevných látok nerozpustných,
- úniky plynov. [1,2]
2.1. Úniky ropných látok
Ropné látky – sú nerozpustné, unášané po hladine vody rýchlosťou vodného
toku. Úniky ropných látok je potrebné čo najrýchlejšie plošne ohraničiť a zabrániť ich
ďalšiemu šíreniu. K tomuto účelu sú využívané rôzne sorpčné rohože, hady, norné
steny a prostriedky protiplynovej služby. Pre zefektívnenie zachytávania ropných látok
na norných stenách, je možné použiť sorpčné prostriedky (najlepšie hydrofóbne
a olejofilné), napríklad vapex. Na zachytených norných stenách sú potom ropné látky
odčerpávané, zhrabované alebo vysávané [2].

Obr. 2 Odchyt ropných produktov na vodnom toku [1].
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2.2. Úniky látok ťažších ako voda
Typickým znakom úniku látok ťažších ako voda je, že látky sedimentujú pri dne
rieky alebo sú len veľmi pomaly unášané vodným tokom a sedimentujú až v tíšinách.
Tieto nebezpečné látky klesajú ku dnu tým rýchlejšie, čím je väčšia ich merná
hmotnosť. K asanácií týchto únikov je využívané predovšetkým ich odťažovanie,
prípadne pretransponovanie pri vyššom prietoku vody s následným odbagrovaním
na vhodnejšie miesto [2].
2.3. Úniky látok rozpustných vo vode
Látky rozpustné vo vode nie je možné z vodných tokov mechanicky odstrániť.
K zníženiu dopadu týchto havárií je možné využiť ich narieďovanie zvýšením prietoku
vody. Havarijná vlna môže byť zachytávaná, samozrejme ak to umožňujú prostriedky
a podmienky a odčerpávaná. Úniky v záchytných zariadeniach je možné prečerpávať
do systému čističky odpadových vôd, kde môžu byť neutralizované,
nariedenéa následne je možné ich vypúšťať do vodného toku [2].
2.4. Úniky pevných látok rozpustných a nerozpustných
V prípade úniku týchto látok v prípade daždivého počasia alebo v prípade úniku
do vodného toku, poprípade ak dôjde ku kontaktu týchto látok s hasiacou látkou na
báze vodného základu, platí pre túto skupinu obdobný postup ako je to pri látkach
kvapalných, vo vode rozpustných [1,2].
Pri látkach pevných, nerozpustných, ak dôjde k úniku na voľnom priestranstve, je
možné vykonať ich zber klasickými prostriedkami protiplynovej služby a to
zhrabovaním, odberom, vysávaním, samozrejme pri použití trojnásobnej ochrany
zasahujúcich príslušníkov. Pri ich úniky do vodného prostredia je nutné zohľadniť ich
molekulárnu hmotnosť. Látky ľahšie ako voda môžu byť zachytávané na norných
stenách, látky ťažšie ako voda sedimentujú a môžu byť odbagrované [1,2].
2.5. Úniky pevných látok rozpustných a nerozpustných
Úniky plynov ohrozujú prevažne terestrické ekosystémy a z pohľadu
environmentálnych havárií mávajú najmiernejšie dopady. Vo väčšine prípadov sú tieto
nebezpečné látky nebezpečné pre ľudské životy a zdravie. Zásah pri týchto únikoch je
vykonávaný primárne k minimalizácií následkov pre životy a zdravie ľudí s ohľadom
na šetrné nakladanie s hasiacou látkou na vodnom základe (napríklad vodou pri
skrápaní toxických skvapalnených plynov), ich dostatočné nariedenie pred vypustením
do kanalizácie, či povrchových vôd.

22

Spôsoby likvidácie environmentálnych havárií
Miroslav BETUŠ

Obr. 3 Skrápanie unikajúceho plynu vodnou clonou [3].

Prehľad dopadov úniku nebezpečných látok na životné prostredie vo väzbe na
vybrané fyzikálnochemické vlastnosti a cesta prenosu je sumarizovaná v tabuľke č. 1.

Tab. 1 Vplyv fyzikálnochemických vlastností a cesty prenosu na dopady v životnom
prostredí [1, 2]
Skupenstvo

Kvapalina

Pevná látka

Plyn

Médium (prostredie)

Spôsob prenosu

Dopad

Vzduch

Aerosól a jeho toxické
účinky

Ohrozenie biotu

Kvapalina

Rozpúšťanie Unášanie
Disperzia

Kontaminácia vodného
prostredia (povrchové a
podzemné vody a ich
organizmov)

Pevné prostredie

Presakovanie
po povrchu

Kontaminácia
biotického prostredia

Vzduch

Aerosól a jeho toxické
účinky
Dym

Kontaminácia
biotického prostredia

Kvapalina

Presakovanie
po povrchu

Kontaminácia vodného
prostredia (povrchové a
podzemné vody a ich
organizmov)
Kontaminácia pôdneho
prostredia a jeho
organizmov Ohrozenie
biotického prostredia

Pevné prostredie

Nie je

Bez impaktu

Vzduch

Disperzný účinok

Ohrozenie biotického
prostredia
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3. Vybrané príklady likvidácie environmentálnych havárií
V tejto časti sú charakterizované a popísané konkrétne možnosti likvidácie
environmentálnych havárií, najmä ropných produktov.
3.1. Likvidácia ropných havárií na vode
Jedným z najpoužívanejších prostriedkov k zachytávaniu ropných látok na vode
sú norné steny, ktoré sú vo výbave Hasičského a záchranného zboru. Samotný zásah
spočíva v inštalácií nornej steny na vodný tok a zachytávanie ropnej látky. Samotná
dĺžka vykonania zásahu je špecifická a závisí od množstva úniku, poveternostných
podmienok, meteorologickej situácie, charakteristiky vodného toku a iných
podmienok, ktoré je možné operatívne riešiť na mieste vzniku danej udalosti.
Pri zachytávaní ropných produktov na vodnom toku sa najčastejšie používajú
nafukovacie alebo ľahké norné steny s teleskopickými tyčami, ktoré majú lepšiu
účinnosť ako pevné norné steny. Norné steny sú dostupné v rôznych dĺžkach,
jednotlivé dielce je možné spájať pomocou teleskopických čapov alebo šnurovaním.
Pri použití na vodných plochách a vodných tokoch s väčšou dĺžkou je potrebné
pamätať na dôsledky ukotvenia nornej steny nielen po stranách , ale rovnako po dĺžke
tak, aby nedochádzalo k vychýleniu nornej steny. [4, 5, 6].

Obr. 4 Ľahká norná stena s teleskopickými tyčami [3].

Pri inštalácii nornej steny je potrebné dodržať zásady ako je dostatočná hĺbka
vodného toku, rýchlosť vodného toku, hĺbka ponoru nornej steny, šikmosť inštalácie,
stupňovitosť a zbieranie zachytenej nornej steny. [1,3].
Vysoká rýchlosť vodného toku (˃0,75m/s) spôsobuje vznik vodných vírov, ktoré
strhávajú ropnú látku pod hladinu a norná stena je podplávaná. Do rýchlosti vodného
toku 0,5 m/s je možné nainštalovať norné steny kolmo na smer prúdenia vodného toku
a do rýchlosti 0,75 m/s potom šikmo pod uhlom 60̊. [1,3].
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Obr. 5 Ľahká norná stena s teleskopickými tyčami [4,5].

Hĺbka toku a ponorenie nornej steny nesmie byť príliš veľké, nakoľko hlboké
ponorenie vedie k zvýšeniu rýchlosti vody a strháva ropné produkty pod nornú stenu.
Maximálna hĺbka nornej steny by mala byť v rozmedzí 0,1 až 0,33 hĺbky vodného
toku. Pre vodný tok s hĺbkou 1 meter je ideálne, aby norná stena bola ponorená 10 –
33 cm.
Šikmá inštalácia a zbieranie ropných produktov zabraňuje tvorbe vírov
po stranách. Táto inštalácia umožňuje odoberanie ropných látok na jednom brehu, kde
sa zachytáva na sorbnet alebo priamo sa zviera z vodnej hladiny.
Stupňovanie stien za sebou pre zvýšenie účinnosti zachytenej ropnej látky
vo vzdialenosti medzi stenami sa realizuje tak, že vzdialenosť nesmie byť menšia ako
päťnásobok ponoru prvej nornej steny v smere prúdu vodného toku, aby ani pod
druhou stenou ropná latká nepodplávala. [1,4,5].

3.2. Likvidácia nerozpustných látok ťažších ako voda
Typickým znakom týchto havárií je sedimentácia pri dne alebo len veľmi pomalé
unášanie tokom a následná sedimentácia v tíšinách. K likvidácií týchto havárií nie je
možné použiť norné steny, najčastejšie sa vykonáva odťažba kontaminovanej pôdy.
Príkladom likvidácie environmentálnej havárie je únik dechtu, ktorý je ťažší ako
voda v areáli Třineckých železiarní, a. s., ku ktorému došlo priesakom pri sanačných
prácach na starých ekologických záťažiach. K zamedzeniu šírenia dechtu vodným
tokom bolo využité mechanické prehradenie vodného toku gabiónovými košmi
naplnenými koksom, kde došlo následne k odťažbe uniknutého dechtu [1,2].

3.3. Likvidácia rozpustných látok
Rozpustné látky je možné likvidovať len obmedzene. Ak sa jedná o úniky do
nádrží, či záchytných zásobníkov, je možné tento únik odčerpávať, zviesť alebo
zachytávať. Pozornosť je potrebné venovať riziku pretečenia záchytných nádrží
z dôvodu prítomnosti dažďovej vody alebo hasiacej vody. V týchto prípadoch
dochádza k migrácií týchto látok predovšetkým kanalizačnou sieťou. V prípade odtoku
do kanalizácie dochádza ku kontaminácií povrchových vôd, pretože tento typ
kanalizácie spravidla priamo ústi do vodného toku. V prípade, že dôjde k odtoku do
kanalizácie, ktorá ústi do čističky odpadových vôd, odstraňovanie následkov tohto
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úniku je ovplyvnené druhom čističky a tiež nebezpečnosťou danej látky. Medzi
všeobecné odporúčanie k likvidácií na vodných tokov s rozpustnými nebezpečnými
látkami patrí riedenie a podpora kyslíkovej bilancie [1].

Záver
Analýza dopadu havárií na životné prostredie je nedeliteľnou súčasťou každej
bezpečnostnej dokumentácie, prevádzkovateľa alebo užívateľa, v objekte ktorého sa
nachádza nebezpečná látka vybratých nebezpečných vlastností. V zmysle zákona č.
128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov musia byť potenciálne úniky nebezpečných látok do životného
prostredia podrobené posúdeniu rizík. [6].
Každoročne počet únikov s dopadom na životné prostredie narastá a najväčšia
pravdepodobnosť ohrozenia je stanovená pre vodné prostredie vrátane vodných
organizmov, ktoré z pohľadu zraniteľnosti predstavujú najviac ohrozený cieľový
systém. Závažným environmentálnym haváriám je potrebné venovať pozornosť a to
ako v rámci prevencie, tak aj pripravenosti na tieto mimoriadne udalosti.
Implementáciou vhodných preventívnych a ochranných opatrení okolo počtu
prostriedkov k likvidácií environmentálnych havárií a pravidelným preverovaním
stanovených postupov v rámci havarijnej pripravenosti sa v praxi prispeje k prevencii
a znížení následkov na životnom prostredí pri reálnom úniku nebezpečnej látky.
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Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Abstrakt:
Článok má poukázať na komplexný pohľad Akademickej knižnice, jej funkcie a činnosti. Popísať
rozšírenie základných knižnično – informačných služieb o služby špeciálne a špecifické, a to
služby edičné, vzdelávacie a informačné pre podporu vedy a výskumu .Významnou súčasťou je
aj implementácia projektu CVTI SR .Akademické knižnice by sa nemali báť experimentov,
rozvoja svojej funkcie, mali by sa usilovať o širšie, novšie , náročnejšie kompetencie. Vďaka
týmto aktivitám máme možnosť rozšíriť a skvalitniť moderné knižnično – informačné služby
a zároveň získame priestor na realizáciu nových činností zameraných na podporu vedy na
Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou nášho života je vzdelanie. Keďže akademické knižnice sú
neodmysliteľnou súčasťou vysokých škôl, je nevyhnutné zmieniť sa o vysokoškolskom vzdelávaní
na Slovensku, pretože v posledných rokoch prešlo značnými zmenami. Tieto zmeny súvisia
s tým, že Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, prihlásila sa k bolonskému procesu.
Kľúčové slová: akademická knižnica, špeciálne služby, veda a výskum, nové knižnično –
informačné služby.

Abstract:
This article will show us a complex view on the Academic Library, especially the functions and the
activities. Also describe the extension of the main library – information services by special and
specific services like publishing, educational and information services for the support of science
and research. The important part is also the implementation of the project CVTI SR. Academic
libraries should not be afraid of experiments, expand their functions, they should strive for new,
bigger and more demanding competencies. Thanks to these activities we have the opportunity to
enlarge and improve modern library – information services. At the same time we gain a space for
realization of new activities focused on supporting science in Slovakia. Education is an
inseparable part of our life. Academic libraries are also an inseparable part of universities, so it is
necessary to mention the university education in Slovakia, because there have been significant
changes in the past few years. These changes are related to the fact that Slovak republic joined the
European Union and the Bologna Process.
Keywords: Academic library, special services, science and height, library information services.
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Úvod
Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké inštitúcie, ktoré sú
súčasťou vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného
priestoru, ktorým poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosti,
dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy kultúry, zdravia
pre blaho celej spoločnosti a tým aj prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Hlavnou a dôležitou úlohou vysokých škôl je poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie ako aj tvorivá umelecká činnosť.
Súčasťou vysokej školy je aj Akademická knižnica. Poslanie Akademickej
knižnice je postavené na vzájomnom prepojení tvorby, poznania a prezentovania
informácií. Prostredníctvom svojho postavenia a poslania si zodpovedne plnia úlohy
kladené zo strany jej zriaďovateľa. Každá akademická knižnica, ak má v súčasnosti
fungovať efektívne, sa musí prispôsobovať zmenám, reagovať na nové požiadavky
a metódy či už technologické, alebo v oblasti informačnej komunikácie. V rámci
vysokej školy predstavuje akademická knižnica informačný systém vedecko –
informačného typu, kde má za úlohu poskytovať akademickým pracovníkom
a študentom prístup k primárnym aj sekundárnym informáciám mapujúcich poznanie
v relevantných oblastiach akademického výskumu a vzdelávania.
Akademická knižnica je významnou súčasťou národného knižničného systému.
Svoje postavenie má od roku 2000 stanovené aj legislatívne.

1. Definícia a poslanie akademickej knižnice
V dnešnej dobe je nevyhnutnou súčasťou slovenských vysokých škôl
akademická knižnica. Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene
a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
definuje úlohy knižnice a vymedzuje základné pojmy a podmienky činnosti knižnice.
Podľa [1] akademická knižnica :
-

,, je špecializovaná knižnica, ktorá získava , spracúva a sprístupňuje dokumenty
s cieľom informačného a dokumentového zabezpečenia
vyučovacieho
a vedeckovýskumného procesu vysokej školy

-

Poskytuje služby vedeckopedagogickým pracovníkom a riadiacim pracovníkom
vysokej školy, jej používateľom, prípadne širšej verejnosti ,,

Akademické knižnice uchovávajú a registrujú kvalifikačné práce, spracúvajú
publikačnú činnosť, zúčastňujú sa na tvorbe a prístupe k súborným katalógom
knižníc a podieľajú sa na informatickej výchove používateľov vysokých škôl [2]

2. Služby akademických knižníc
,, Knižnično – informačné služby možno definovať ako uspokojovanie
informačných potrieb, konkrétnych požiadaviek a záujmov rôznych kategórií
používateľov v rôznych prostrediach „ [3] Cieľom je sprístupňovať výstupy odborných
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knižnično – informačných procesov a činností a uspokojovať informačné potreby
a požiadavky používateľov na rôzne typy dokumentov a informácií. V odbornej
literatúre sa často používajú pojmy knižničné služby, informačné služby a knižnično –
informačné služby. Používanie takýchto termínov na pomenovanie tých istých činností
je podmienené nazeraním na funkcie a úlohy knižníc a odráža postupné rozširovanie
ich činností od ukladania a sprístupňovania dokumentov k adresnému poskytovaniu
v nich obsiahnutých informácií [3]
2.1. Tradičné knižnično – informačné služby
Druhy knižnično – informačných služieb KIS sa delia podľa rôznych kategórií.
Poznáme niekoľko hľadísk členenia knižnično – informačných služieb . Sú to :
-

Knižničné, dokumentové, dokumentografické, faktografické služby

-

Služby pre individuálneho používateľa

-

Služby pre kolektívneho používateľa

-

Služby jednotlivých druhov a typov knižníc

-

Služby jednotlivých knižničných procesov, ktoré sprístupňujú dokumenty
a informácie

3. Nové knižnično – informačné služby : služby typu DDS/ Delivery
Document Service
Anglická literatúra chápe pojem ,, document delivery,, ako zdieľanie
dokumentov, kde zahŕňa knihy, správy z konferencií , články a pod. , alebo ako
zdieľanie zdrojov informácií medzi jednotlivými knižnicami [4]
Poznáme tieto základné formy DDS:
-

Medziknižničná výpožička

-

Komerčné dokumentové dodávateľské služby

-

Elektronické dodávanie dokumentov

-

Zdieľanie zdrojov

V dnešnej dobe je potrebné sledovať vývoj a je nutné pracovať na zmenách ,
ktoré budú viesť k lepšiemu, v knižniciach napríklad k novým trendom
v poskytovaní služieb a podobne. Keďže je táto doba čoraz viac vyspelejšia najmä
v technológiách, tieto služby sa posúvajú ďalej a ďalej. Ide teda o nový trend
v knižnično – informačných službách, teda o dodávanie plných textov dokumentov
v elektronickej forme
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Trendy knižnično – informačných systémov pre 21. storočie
Dnešnému požívateľovi internetu je jedno, či informačné zdroje , ktoré
potrebuje sú uložené v knižnici alebo vo virtuálnej podobe ako prepojenie cez nejaký
server na rôzne bázy dát, ktoré nemusia vlastniť žiadne inštitúcie. Svoje nové
poslanie môže knižnica plniť tak, že sa kooperatívne prepojí s inými knižnicami.
Kooperatívnosť sa týka najmä spracovania vlastných fondov a informačných
zdrojov, vytvárania spoločných súborných a virtuálnych katalógov, vzájomného
prepájania vlastných informačných zdrojov a ich sprístupňovania pre svojich
používateľov.
Knižnično – informačné systémy pre 21. storočie majú podobu kooperačných
združení a prepojení na rôznych úrovniach. Prepojenie sa realizuje predovšetkým cez
internet a intranet [5]
Systém Dawinci patrí medzi moderné knižnično – informačné systémy. Spája
najnovšie prvky v oblasti serverových aplikácií, databázových systémov,
dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami našich
zákazníkov . Som presvedčená , že výber knižnično – informačného systému nie je
jednoduchý, pretože knižnica musí zohľadniť nielen vlastné potreby, ale aj potreby
svojich používateľov. Taktiež je dôležité aby sa v zvolenom systéme dalo ľahko
orientovať, keďže dnešný používateľ potrebuje rýchly a jednoduchý prístup
k informáciám.
Aby bol knižnično – informačný systém funkčný a plnil svoje poslanie, treba
ho pravidelne hodnotiť. Tento proces nazývame audit.
Termín audit je známy v oblasti finančnej kontroly, ale používa sa aj v oblasti
marketingu, manažmentu a využívania informácii, informačnej politiky technológií.

4 . Akademické knižnice a prostredie vysokých škôl
Charakteristika vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
Neodmysliteľnou súčasťou nášho života je vzdelanie. Keďže akademické
knižnice sú neodmysliteľnou súčasťou vysokých škôl, je nevyhnutné zmieniť sa
o vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku, pretože v posledných rokoch prešlo
značnými zmenami. Tieto zmeny súvisia s tým, že Slovenská republika vstúpila do
Európskej únie, prihlásila sa k bolonskému procesu a zvýšil sa počet vysokoškolsky
vzdelaných odborníkov. Tieto zmeny v organizácií akademickej pôdy sa odzrkadlilo
fungovanie akademických knižníc, konkrétne v náplní práce a v potrebe zvládnuť
technológie [6]. Súčasné vysokoškolské vzdelávanie charakterizuje niekoľko čŕt.
Medzi najvýznamnejšie patria:
-

Koncept celoživotného vzdelávania: je potrebné vedomosti stále aktualizovať
a dopĺňať výsledkami najnovších výskumov vyštudovanej oblasti poznania.

-

Dištančné vzdelávanie: toto vzdelávanie možno realizovať formálnou ale aj
neformálnou formou. V súčasnosti sú tieto aktivity podporované metódami elearningu. E- learning prináša nový individuálny prístup k učeniu a poskytuje
nástroje umožňujúce zapojenie multimediálnych prezentácii informácií,
diskusných fór, využívanie dostupných elektronických sieťových zdrojov [6]
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-

Internacionalizácia: ponúka možnosť časť štúdia zrealizovať mimo Slovenskej
republiky, teda na vysokej škole v zahraničí.
Vysoké školy sa snažia zapojiť do bolonského procesu

,, Bolonská deklarácia z roku 1999 stanovila pre európsko výchovno vzdelávacie
inštitúcie 6 hlavných smerov :
-

Prijatie systému ľahko čitateľných a porovnateľných vzdelávacích programov

-

Prijatie systému principiálne postaveného na dvoch cykloch

-

Prijatie systému kreditov

-

Podpora mobility

-

Podpora európskej spolupráce v oblasti zabezpečenia kvality

-

Podpora európskeho rozmeru vy vyššom vzdelávaní [6]

-

Spoločné programy: toto vytváranie je jednou z aktuálnych úloh európskych
univerzít

5 . Akademické knižnice a výskumno – vývojový proces
V dnešnej rozvíjajúcej sa spoločnosti majú akademické knižnice mierny strach
využívať možnosti, ktoré sú im ponúkané. Každá vysokoškolská inštitúcia by mala byť
pripravená na zmeny svojho poslania, nebáť sa udržať si svoje postavenie. Ani
Akademické knižnice by sa nemali báť experimentov, rozvoja svojej funkcie,
partnerstva, mali by sa usilovať o náročnejšie kompetencie. To, že projekt bude
úspešný spočíva v správnom zvolení si svojich cieľov. Zmyslom projektu tak nie sú
len merateľné ukazovatele ako napríklad rozpočet, čas, ale najmä dosahy, ktoré budú
mať vplyv na cieľovú skupinu projektu, preto je veľmi dôležité správne určiť zmysel
projektu [7]. Doba postupuje dopredu a preto je dôležité aby aj knižnice robili všetko
pre to, aby sa nevytratili z nášho života.
Výskum a vzdelávanie predstavujú najefektívnejšie investície do rozvoja
výrobných faktorov, ktoré zhodnocujeme týmito faktormi: inovujeme
a zefektívňujeme proces tvorby úžitkových hodnôt vo vzdelávacej a výskumnej
organizácii a vytvárame podmienky pre vlastný rozvoj organizácie. Kvalita výskumnej
univerzity si bude vyžadovať relevantné informačné zabezpečenie vzdelávacieho
a vedeckovýskumného procesu [7] Môžeme povedať, že ide o proces, ktorý je
nevyhnutnou súčasťou každej akademickej knižnice. V konečnom dôsledku ide
o podporu a využívanie informačných aktivít vo fázach vedeckého výskumu. Vďaka
týmto aktivitám máme možnosť rozšíriť a skvalitniť moderné knižnično – informačné
služby a zároveň získame priestor na realizáciu nových činností zameraných na
podporu vedy na Slovensku
CVTI SR realizuje národné projekty riešené v rámci operačného programu Výskum
a vývoj. Najznámejším projektom CVTI SR je NISPEZ - projekt je zameraný na
podporu vedy a výskumu na Slovensku. Tento projekt bol neskôr nahradený projektom
NISPEZ II. Medzi strategické ciele projektu patrí efektívne vybudovanie informačnej
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podpory výskumu a vývoja v rámci SR na báze elektronických informačných zdrojov
prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov Projekt
predstavuje veľké plus pre výskumných pracovníkov, keďže im zabezpečí prístup
k elektronickým informačným zdrojom.

Záver
Knižnica musí ponúkať dostatočné množstvo informácii, ktoré môže používateľ
využívať. Dnešný používateľ je informačne dospelejší, je potrebné ponúkať mú také
služby, ktoré ho dokážu zaujať a splniť tak jeho požiadavky. Je potrebné poukázať na
to, že v dnešnej dobe si človek nájde množstvo informácii na internete, no treba
poukázať a na to, že nie všade sa človek dostane k plným textom. Z tohto dôvodu
používatelia knižníc využívajú služby knižníc, ktoré sprístupňujú databázy, kde
používateľ nájde plno hodnotové dokumenty. Medzinárodný projekt CVTI SR
NISPEZ ponúka množstvo databáz, kde si používatelia dokážu nájsť dokumenty od
knižnej literatúry až po odbornú technickú literatúru
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Abstrakt:
Článok Analýza dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na pracovné úrazy v zdravotníckych
zariadeniach sa zameriava na problematiku pracovných úrazov, metodológiu šetrenia pracovných
úrazov za stavu bez pandemických opatrení, na rozdiel od stavu v čase platnosti týchto opatrení.
Pozorovacou metódou a rozhovormi rieši podiel zvýšenej psychickej záťaže a zvýšených nárokov
na zamestnancov na vznik pracovných úrazov zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach. Rieši
otázku či nákaza ochorením COVID-19 počas výkonu povolania je pracovným úrazom alebo
chorobou z povolania. Metódami sa zistil vysoký podiel psychickej záťaže a vysokých požiadaviek
na zvýšený výskyt pracovných úrazov u týchto zamestnancov. Opatrenia obmedzili kontakt
bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov so zamestnancami a tým aj
možnú účinnú prevenciu pred vznikom úrazov pôsobením ľudského faktoru od týchto typov
technikov.
Kľúčové slová: pracovný úraz v zdravotníckych zariadeniach, riziká BOZP, pandémia COVID19, psychická záťaž
Abstract:
The article Analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on accidents at work in health care
facilities focuses on the problem of work accidents, the methodology for investigating work
accidents in a condition without pandemic measures, compared with the situation during the
validity of these measures. Through the observational method and interviews, it solves the share of
increased mental stress and increased demands on employees on the occurrence of work-related
injuries of employees in medical facilities. Addresses question whether infection of COVID-19
during occupation is an occupational injury or disease. The methods revealed a high proportion of
mental stress and high demands on an increased incidence of work-related injuries in these
employees. The measures have limited the contact of safety technicians and authorized safety
technicians with employees and thus also the possible effective prevention of these injuries by the
human factor from these types of technicians.
Keywords: occupational injury in medical facilities, health and safety risks, COVID-19 pandemic,
mental stress
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Úvod
Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila život každého jedinca na tejto
planéte. Článok sa zameriava na jej dopad na životy, pracovné riziká a pracovné úrazy
u zdravotníckych pracovníkov, keďže ich práca sa stala ešte viac nepostrádateľnou
a oni sami boli vystavení obrovskému tlaku na ich činnosť a pracovný výkon.
Zdravotnícky personál aj bez pandémie podliehal denno-denne veľkému tlaku na ich
pracovný výkon a riziká, ktoré sú spojené s ich činnosťou sú vysoké. Pandémia
ochorenia COVID-19 tieto riziká znásobila a znásobila aj tlak a nároky na týchto
zamestnancov. Priniesla niekoľko obmedzení v činnosti bezpečnostných technikov
a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktoré majú nie práve najlepší dopad na
výkon a bezpečnosť zamestnancov, hlavne v zdravotníckych zariadeniach, kde
aktuálne riziko je väčšie ako bežné riziká, s ktorým sa zamestnanci vo svojej práci
stretávajú.

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pandémia ochorenia
COVID-19
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: „ je stav pracovných podmienok
eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo
prostredia na zamestnancov.[1] Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť
práce a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú
praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť práce predstavuje spôsob, akým je
dosahovaná.[2] Faktormi ovplyvňujúcimi BOZP sú okrem právnych predpisov a
pracovno-bezpečnostných technických opatrení aj stav pracovného prostredia,
správanie sa pracujúcich na pracovisku (ich psychický stav), ale aj ich
vybavenie pracovnými odevmi a ochrannými pomôckami.[3] V praxi je celý systém
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraný nielen na zamedzenie poškodenia
zdravia pracujúcich, ale aj na podporu zdravia zamestnancov, zvyšovanie
alebo regeneráciu úrovne zdravia pri práci a podporu práceschopnosti a pohody pri
práci, tak aby to zodpovedalo prijateľným štandardom.[2]
Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje sústavu legislatívnych,
organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a
sociálnych opatrení. Na medzinárodnej úrovni bol prijatý rad opatrení na ochranu
práce, predovšetkým komplexný Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
pracovnom prostredí Medzinárodnej organizácie práce. Najrozsiahlejšiu časť
pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Základom je smernica Rady ES č.
89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP
upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti
zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. Prioritnou zásadou BOZP
je dôraz na prevenciu.“[1]
Pandémia ochorenia COVID-19: „tiež známa ako pandémia koronavírusu, je
prebiehajúca globálna pandémia ochorenia COVID-19 spôsobená prenosom akútneho
respiračného syndrómu zvaného SARS-CoV-2. Vírus bol prvý raz objavený v decembri
2019
v čínskom meste Wu-chan,
provincii Chu-pej. Svetová
zdravotnícka
organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára 2020 a 11.
marca 2020 bola organizáciou vyhlásená pandémia tohto ochorenia. K 24. aprílu
2021 bolo potvrdených viac ako 146 miliónov prípadov a viac ako 3,1 milióna úmrtí
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na COVID-19 vo viac ako 190 krajinách alebo regiónoch sveta. Najviac postihnuté
pandémiou sú USA, India, Brazília, Francúzsko a Rusko.[4]
Na Slovensku sa prvý prípad objavil 6. marca 2020. K 24. aprílu 2021 bolo 379 476
osôb testovaných pozitívne a 11 458 na následky ochorenia zomrelo.[5]
„Vírus sa najčastejšie šíri blízkym fyzickým kontaktom. Šíri sa vzduchom,
predovšetkým malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha,
kašle, kýcha alebo rozpráva. Môže sa taktiež prenášať cez kontaminované povrchy.
Čas medzi nakazením a prepuknutím choroby je obvykle 5 dní, ale môže trvať dva až
štrnásť dní.“[6]

2. Pandémia ochorenia COVID-19 a činnosť bezpečnostných technikov
a autorizovaných bezpečnostných technikov.
S pandémiou ochorenia COVID-19 je spojené aj vyhlásenie núdzového stavu
na území Slovenskej republiky, čo malo za následok obmedzenie niektorých činností
BT, ABT vo vzťahu k subjektom, v ktorých pôsobia a vykonávajú svoju činnosť. Je
fakt, že tieto obmedzenia boli vykonané pre obmedzenie šírenia nákazy týmto
vírusom, no žiaľ vo vzťahu k zdravotníckym zamestnancom, to bolo o to vážnejšie.
Zdravotnícke zariadenia museli navýšiť počty svojich zamestnancov, prijímali
na pomoc nezdravotníckych pracovníkov a študentov, ktorí pre obmedzenia neboli
riadne preškolení a častokrát neboli upozornení na závažné riziká na pracoviskách, na
ktoré nastupujú z dôvodu zákazu vykonávania školení prezenčnou formou. Preto
musela byť prijatá dištančná forma vzdelávania, vo vzťahu k novonastupujúcim
zamestnancom. Je fakt, že pri práci bezpečnostných technikov a a utorizovaných
bezpečnostných technikov je veľmi dôležitý tzv. psychologický aspekt vo vzťahu
k zamestnancom. Je pre nich dôležité komunikovať a pýtať sa bezpečnostných
technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na často krát banálne otázky,
ktoré sa na pracovisku neopýtajú pre pocit hanby. Komunikácia s novoprijatými
zamestnancami je z hľadiska fungujúceho systému BOZP neodmysliteľná. Väčšina
novo prijatých zamestnancov, je vystresovaná už zo samotného nástupu na nové
pracovisko, do nového kolektívu do nového prostredia a nových podmienok. V čase
obrovského tlaku na týchto zamestnancov pre pandémiu COVID-19 je psychologický
faktor neodmysliteľnou súčasťou aj keď berieme do úvahy riziko nákazy vírusom.
Pre pandémiu boli obmedzené bezpečnostné prehliadky pracovísk a návštevy
bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na
pracoviskách. Pri šetrení pracovných úrazov je dôležitá obhliadka miesta úrazu, stav
miesta vzniku úrazu v čase jeho vzniku, výsluch poškodeného zamestnanca
a priamych svedkov pracovného úrazu. Často je vykonávaná rekonštrukcia, ako sa
pracovný úraz stal, aké techniky a postupy boli pri vzniku použité. Tieto postupy nám
zabezpečia pravdivé vyšetrenie a spísanie pracovného úrazu, určenie faktorov, ktoré za
vznik pracovného úrazu mohli a a riešenia resp. prijatie opatrení, ktoré by zabránili
opakovanému vzniku daného typu pracovného úrazu na pracovisku.
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3. Nárok na náhradu škody pri pracovnom úraze a pri chorobe
z povolania.
Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla aj otázku, či majú zamestnanci
nárok na náhradu škody, pokiaľ sa pri výkone svojho povolania nakazia ochorením
COVID-19. S týmto problémom sa stretávame, keď si zamestnanci chcú uplatniť
odškodnenie spôsobené podľa nich pracovným úrazom, ochorením COVID-19, ktorým
sa nakazili pri výkone povolania. Keďže definícia pracovného úrazu, ktorá je uvedená
nižšie je dosť komplikovaná a častokrát zamestnancom nie je jasná.
3.1. Pracovný úraz
“ Je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým,
náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“[7] Táto rozsiahla a komplikovaná
definícia, má za následok, že zamestnanci, ktorý nedostali dostatočný rozbor tejto
definície nevedia, čo naozaj vieme klasifikovať ako pracovný úraz a čo je napríklad
choroba z povolania.
3.2. Choroba z povolania
Choroba z povolania predstavuje jav, s ktorým sa môže stretnúť každý pracovník,
zamestnanec, fyzická osoba v súvislosti s plnením svojich pracovných povinností. Ako
vyplýva z jej samotného označenia ide o chorobu, ktorá má pôvod práve vo výkone a
plnení pracovných úloh zamestnanca alebo s plnením pracovných úloh priamo súvisí.
•

Na pracovnoprávne účely sa za choroby z povolania považujú „choroby
uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z
povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených“. [7]

•

Nadväzujúc na uvedené „Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba
uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z
povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v
tejto prílohe zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných
úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných
úloh alebo služobných úloh.“[8]

•

Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do
zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do
tohto zoznamu.

Podľa Národného inšpektorátu práce, ktorý na svojej stránke uvádza nasledovné: „V
prípade, že ide o zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobami s ochorením
na COVID-19 pri vykonávaní svojej práce (tzv. pracovníci v prvej línii), po ich
ochorení na COVID-19, môže byť im priznaná choroba z povolania. Títo zamestnanci
sú vystavení pôsobeniu biologického faktora pri vykonávaní svojej práce.“[9]
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4. Základné faktory zodpovedné za vznik pracovných úrazov
v zdravotníckych zariadeniach.
„Patria sem:
Záťaž pohybového ústrojenstva — zlá poloha tela pri práci, ťažké náklady (napr.
pacienti). V rámci pomoci pacientom bežne dochádza k namáhavému dvíhaniu,
manuálnej manipulácii a k stresovým postojom pri práci. Takéto úkony sa však
vyskytujú aj pri plnení mnohých ďalších úloh, ako napríklad pri manipulácii s
bielizňou, tovarom, dodávkami atď., pri tlačení vozíkov, postelí, kontajnerov na smeti,
atď., ako aj pri upratovaní. Stresové polohy tela sa môžu vyskytnúť aj pri práci
chirurga alebo pri práci v laboratóriu. Pri prevencii treba zvážiť: Boli tieto práce
posúdené z hľadiska manuálnej manipulácie a únavných postojov? Dá sa tu použiť
technická pomoc alebo zariadenia s možnosťou prispôsobenia? Dá sa toto pracovisko
zreorganizovať tak, aby sa predišlo problémom, alebo aby sa takéto problémy
zredukovali? Poskytuje sa tu školenie? Je tu k dispozícii zdravotný dozor a
rehabilitačné služby?
Biologické činitele – mikroorganizmy, vírusy, napr.: HIV a hepatitída B,
kontaminovaná krv.
Chemické látky – vrátane dezinfekčných látok, anestetík, plynov a antibiotík.
Tieto látky môžu poškodzovať kožu alebo respiračný systém; môžu byť karcinogénne.
Rádiologické riziká.
Pracovné zmeny, pracovný rytmus a práca v noci.
Veľké pracovné zaťaženie a časová tieseň (napr. požiadavka na prevzatie
zodpovednosti za starostlivosť a liečbu chorých pacientov, vrátane pacientov s
chorobami ohrozujúcimi život).
Vysoké emocionálne požiadavky pri práci s pacientmi a ich príbuznými (napr.
silné emocionálne reakcie od pacientov sú každodennou súčasťou práce; veľa
pacientov s množstvom rôznych diagnóz; veľký prísun vážne chorých pacientov; častá
práca v časovej tiesni a i.).
Násilie zo strany príslušníkov verejnosti. Iné faktory, ktoré zvyšujú stres –
traumatické situácie a faktory súvisiace s organizáciou práce, ako aj vzťahy s
kolegami. (Ukázalo sa, že psychosociálne záležitosti ako násilie vyvolané príslušníkmi
verejnosti a šikanovanie kolegami na pracovisku, ako aj ďalšie stresujúce faktory, sú
pri práci v oblasti zdravotníckej starostlivosti bežné. Medzi ďalšie stresové faktory
patrí konfrontácia s bolesťou a zomierajúcimi, nedostatok súkromia a v niektorých
povolaniach monotónna práca, ďalej nedostatok práce v tíme, práca v izolácii a
nedostatok podpory, ako aj málo odozvy).
Násilie, vyhrážky a traumatické incidenty, útoky alebo iné fyzické násilie
(kopanie, bitie, pľutie a pod.); hrozby násilia alebo iné ohrozujúce správanie, t. j.
porušovanie osobných fyzických hraníc; vyhrážky voči bezpečnosti zamestnanca;
slovné napádanie, obťažovanie, diskriminujúce poznámky; konflikty a boje medzi
pacientmi; vandalské poškodenie majetku zamestnanca; duševne chorí pacienti
(psychotici) a i.
Pracovné úrazy – pády, rezné rany, vpichy ihlou, zásah elektrickým prúdom, atď.
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Posúdenie rizika a účinné riadenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci sú
kľúčom k prevencii a znižovaniu rizík, ktorým sú vystavení pracovníci v sektore
zdravotnej starostlivosti. Sem patrí: možnosť mať k dispozícii systém riadenia ochrany
bezpečnosti a zdravia pri práci; preventívnu politiku a možnosť posúdiť riziká;
školenia; konzultácie s pracovníkmi; riadne fundované preventívne služby a integrácia
BOZP do iných riadiacich procesov, akými sú napríklad účasť na verejných súťažiach,
kontrakty a nákupy.”[10]
Ako je uvedené vyššie je preukázaný vplyv zvýšenej psychickej záťaže, stresu a
neustále vyvíjaného tlaku na výkon zamestnancov na vznik pracovných úrazov.
Pandémia ochorením COVID-19 má u zdravotníckych zamestnancov za následok
navýšenie pravdepobodnosti vzniku týchto faktorov, no zároveň pre opatrenia a
obmedzenia činnosti bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných
technikov je problematické zabezpečenie účinnej prevencie zamestnancov pred
dopadom týchto faktorov na ich prácu a psychiku a eliminovanie ich vplyvu na vznik
pracovných úrazov u tejto skupiny zamestnancov.
Potreba pôsobenia ľudského faktoru v bezpečnosti zamestnancov v
zdravotníckych zariadeniach je v praxi overenou skutočnosťou. Pre novoprijatých
zamestnancov je to možnosť pýtať sa na ,pre služobne starších kolegov, banálne
otázky fungovania a postupov. Pri vysokom psychickom vypäti je to často krát účinná
psychohygiena, či už uvoľnením napätia z práce alebo obyčajným ľudským
rozhovorom a pochopením ich záťaže a tlaku v zamestnaní. Pandémia ochorením
COVID-19 a následné opatrenia, ktoré boli účinne prijaté pre obmedzenie kontaktu a
tým aj obmedzením šírenia tejto nákazy technikmi, však má aj ľudský dopad na
zamestnancov, ktorí sú vyčerpaní a na pokraji svojich síl.
Je potrebné preto nájsť kompromis a cestu medzi týmito opatreniami s nimi
súvisiacom obmedzením činnosti bezpečnostných technikov a autorizovaných
technikov a účinnou prevenciou vzniku pracovných úrazov v týchto ,pre každého, no
obzvlásť pre zdravotníckych zamestnancov, neľahkom období, ktoré trvá už príliš
dlho.

Záver
Článok sa zameriaval na základné faktory vplyvu na vznik pracovných úrazov
v zdravotníckych zariadeniach. Rozobrali sme si pojmy bezpečnosť a ochrana zdravia
pri prác a riziká. Ozrejmili sme si problematiku zaradenia nákazy ochorením COVID19 pri výkone povolania do kategórie choroby z povolania, Keďže nespĺňa náležitosti
a definíciu pracovného úrazu. Porovnali sme si mechanizmus šetrenia pracovných
úrazov v čase bez obmedzenia činnosti z dôvodu pandémie ochorením COVID-19
a v čase jej platnosti. Zistili sme, že pôsobenie ľudského faktoru na vznik pracovných
úrazov je nepostrádateľnou súčasťou účinnej prevencie, no obmedzeniami pre
pandémiu tento faktor ostal v úzadí, čo má za následok vyššiu úrazovosť u tejto
skupiny zamestnancov. Preto by bolo vhodné nájsť alternatívu ako vhodne zaradiť
tento faktor, resp. čím ho účinne nahradiť, aby neostal v čase jeho vysokej potrebnosti
v úzadí.
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Abstrakt:
Příspěvek se zaměřuje na problematiku teroristické recidivy jako aktuální bezpečnosti hrozby a
možnosti deradikalizace, která je vnímána skepticky. Odborníci polemizují, zda je efektivnější
deradikalizace nebo odpojení či odpoutání. Autor v tomto ohledu analyzuje vybrané
deradikalizační programy v evropských věznicích. Ty jsou zatím velmi různorodé z hlediska cílů,
rozsahu, ale i samotného zaměření. V tomto ohledu bude popsána klasifikace osob uvězněných za
teroristické činy a možnosti jejich nápravy. V neposlední řadě autor objasní program SAIRO
(Systém analytické identifikace a radikalizace osob) v českých věznicích, který byl připraven a je
realizován výzkumným řešitelským týmem v rámci Rozvojového programu Policejní akademie
České republiky v Praze jako výzkumné organizace na léta 2017-2023.
Kľúčové slová: teroristická recidiva, deradikalizace & odpojení, deradikalizační programy,
SAIRO.
Abstract:
The article focuses on the issue of terrorist recidivism as the current security threat and the
possibility of deradicalization, which is perceived skeptically. Experts argue over whether
deradicalization or disengagement or separation is more effective. In this regard, the author
analyzes selected deradicalization programs in European prisons. So far, they are very diverse in
terms of goals, scope, but also the focus itself. In this regard, the classification of persons
imprisoned for terrorist acts and the possibilities for their correction will be described. Last but
not least, the author explains the SAIRO program (System of Analytical Identification and
Radicalization of Persons) in Czech prisons, which was prepared and is implemented by a
research team within the Development Program of the Police Academy of the Czech Republic in
Prague as a research organization for 2017-2023.
Keywords: terrorist recidivism, deradicalization & disengagement, deradicalization programs,
SAIRO.
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Úvod
V poslední době jsou vážnou bezpečnostní hrozbou pro země Evropské unie a
jejich občany islamistické teroristické útoky, které je problematické eliminovat,
zejména tzv. osamělé vlky. Nelze sice předejít každému teroristickému útoku, přesto
hodláme naše otevřené evropské společnosti zachovat a rozvíjet. Navíc každý pachatel
teroristického násilí, který se dostane do vězení, představuje určité selhání společnosti
zastavit rozmach radikálních myšlenek, které dovádí jedince k násilí. V některých
případech se pachatel může od použití násilí rychle odvrátit, ale je to obtížnější, pokud
se jedná o pachatele, který strávil delší čas ve vězení nebo podporoval zakázané
teroristické organizace. Některé evropské země oddělují islamistické radikály, kteří
spáchali teroristické útoky od ostatních vězňů, aby se zabránilo šíření radikalizace.
Velká Británie např. začala provozovat takzvané separační jednotky pro zadržované
osoby s nejvyšším rizikem. V britských věznicích se diskutuje, zda jsou tyto separační
jednotky adekvátně využívány. Na druhé straně jsou tu zkušenosti, že oddělení
extrémních radikálů ve věznicích od ostatních funguje dobře a plní svůj účel, např. ve
Francii, Nizozemsku a Španělsku.
Protiteroristický koordinátor Evropské unie Gilles de Kerchove prohlásil, že
radikální osoby opouštějící vězení dnes představují třetí nejvážnější hrozbu z hlediska
islamistického terorismu v Evropě. Připomeňme, že první hrozbu představuje domácí
radikalizace v jednotlivých zemích Evropské unie a druhou vracející se zahraniční
bojovníci Islámského státu. V Evropské unii v roce 2020 došlo k propuštění cca 1000
zahraničních bojovníků uvězněných při svém návratu do zemí EU před rokem 2015,
přičemž tento počet se nevztahuje na ty, kteří byli rovněž propuštěni po spáchání
teroristického útoku, ale nejedná se o zahraniční bojovníky Islámského státu. Co se
týká samotné teroristické recidivy islámských radikálů v poslední době, tak např.
připomeňme případy teroristických útoků v Londýně (Usman Khan v listopadu 2019,
Sudesh Amman v únoru 2020) ve Vídni (Kujtim Fejzulai se výbušným systémem
odpálil před synagogou v listopadu 2020), přičemž se tito terorističtí recidivisté (Khan
a Fejzalai) zúčastnili deradikalizačních programů. Ammán však deradikalizační
program odmítl i pomoc mentora, přesto byl po polovině odseděného trestu propuštěn,
ale byl sledován policií po propuštění z vězení [1].
Odborníci se domnívají na základě provedených průzkumů a dosavadních
zkušeností, že teroristická recidiva jako hrozba je v zemích Evropské unie nízká.
Avšak pokud do této recidivy zahrneme i pachatele za trestný čin extremismus je míra
recidivy vězňů vyšší, včetně následné míry ohrožení. Toto konstatování úzce souvisí s
mírou efektivnosti deradikalizačních programů, které budou v textu představeny,
včetně snazšího procesu odpojení, který umožňuje změnu radikálního chování a
zřeknutí se teroristického násilí a využití možnosti rychleji se reintegrovat do
společnosti na základě individuální rehabilitace.
Řízení vězňů teroristů je ve věznicích delší dobu považováno za obtížný a
polemický problém. Zatím v některých zemích Evropské unie jsou tito pachatelé
relativně vzácní, ale narůstá počet unijních zemí, kde se počet pachatelů za
islamistické teroristické činy nebývale zvyšuje např. Velká Británie, Francie, Belgie,
Dánsko, Nizozemí a Švédsko. A praxe ukazuje, že narůstající počty teroristických
pachatelů ve věznicích vážně narušují bezpečnost vězeňského systému, neboť
islamistické teroristické útoky jsou často namířeny i proti vězeňskému personálu.
Navíc militantní džihádisté ve věznicích radikalizují ostatní vězně a mají schopnosti je
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rekrutovat i do džihádistických skupin. Tato skutečnost a trend, který je sledován od
vzniku Islámského státu (2014) je alarmující, protože věznice se stávají školícími a
náborovými centry islamistické radikalizace. Některé případy ukazují, že teroristické
spiknutí bylo naplánováno v rámci radikálních sítí ve věznicích.

1. Metodologie
Autor vychází z poznatků a zkušeností z Mezinárodního centra pro studium
radikalizace a dalších dílčích studií, které dlouhodobě zkoumají problematiku
radikalizace a deradikalizace v evropském a mezinárodním kontextu. Konceptualizace
radikalizace je problematická, neboť se snaží postihnout složitý proces, který je silně
ovlivněn politikou národních vlád, specifikou daného teritoria, včetně kultury a
náboženství. Není divu, že expert Peter Neumann z Mezinárodního centra pro studium
radikalizace (ICSR) uvádí, že „radikalizace je v současné době standardně používaný
výraz k popsání toho, co se děje předtím, než bomba vybuchne“ s tím, že radikalizaci
bychom podle něj měli chápat jako sled procesů, které jsou ovlivňovány různými
faktory [2].
V tomto směru odborníci potom zdůrazňují, že radikalizační proces je
v případě každého jednotlivce specifický a odlišný. Je možné souhlasit s tím, že
neexistuje jediný faktor, který by mohl být vnímán jako kauzální příčina radikalizace.
Vždy se jedná o kombinaci faktorů a pouze malá část jedinců se z jedné
radikalizované fáze stává teroristy. Většina se zastaví v určité fázi radikalizačního
procesu, popřípadě z něj vystoupí. Prezentovány jsou potom tři obecné sady faktorů
ovlivňující radikalizaci. Za prvé se jedná o faktory stojící v pozadí: krize identity,
osobní traumata a vyloučení. Za druhé jde o spouštěcí faktory: charismatický vůdce,
zahraniční politika a konkrétní případy diskriminace muslimů. Za třetí se jedná o
umožňující faktory: internet, mešity, televizní vysílání, vězení a knihy či přímo
manuály k provedení násilného útoku [3].
Ve většině dosavadních recentních výzkumů se jako nejčastější kategorie
v rámci indikátorů radikalizace objevují následující:
1. Sebe-identifikace, tj. způsob, jak jedinec vnímá vlastní osobnost;
2. „My“ versus „Oni“, tj. koncept nazírání na svět s tím, že jedinec vnímá
společnost jako opozici;
3. Sociální interakce, tj. způsob, jakým se jedinec chová ve společnosti;
4. Osobnostní rovina, tj. osobnostní charakteristika a vyjadřování emocí;
5. Asociace, tj. vazby nebo manifestace spojení s radikální skupinou [4].

.

Stručně řečeno, radikalizační procesy mohou být komplikované a nejasné, ale
nejsou zcela náhodné. I když neexistuje univerzální vzorec, protože cesty k
radikalizaci se liší v závislosti na kontextu a umístění, existují vzory, kterým by se
vlády měly snažit porozumět a zvážit je, obzvláště při vypracování koncepčních
deradikalizačních programů.
Termín teroristická recidiva či teroristický recidivismus bude v textu vnímán,
tak jak ho ve své studii vymezil belgický odborník Renard, který ho chápe jako dvě
odsouzení za odlišné teroristické činy v různých časových obdobích, která jsou jasně
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oddělená obdobím nečinnosti, tj. uvězněním. Teroristickou recidivu páchají jedinci,
kteří jsou pokaždé odsouzeni dvakrát, alespoň za jeden teroristický čin nebo jeho
přípravu [5].

2. Hlavní deradikalizační program ve věznicích ve Velké Británii
Program nazvaný Intervence zdravé identity (HII) je zaměřen na zpochybnění
myšlení pachatelů terorismu. Smyslem je přimět pachatele terorismu, aby pečlivě
zvážili, často během mnoha poradenských setkání, proč se rozhodli obrátit
k teroristickému násilí jako jedinému nástroji řešení problémů. Zároveň jsou
dotazováni, zda teroristické násilí nebo jeho podpora definuje jejich identitu.
V některých případech se pachatel může od teroristického násilí rychle odvrátit, ale je
to velký problém pro ty pachatele, kteří strávili ve vězení delší dobu nebo podporovali
zakázané teroristické organizace či sami provedli teroristický útok. Zde sehrávají
rozhodující roli teologičtí mentoři, tj. imámové, kteří působí ve věznicích, přičemž by
měli dobře znát propagandu džihádu a náborové akce džihádistických skupin, aby
mohli být úspěšní v deradikalizaci. Teoreticky se každý vězeň odsouzený za trestný
čin související s terorismem může zúčastnit poradenských setkání v rámci programu
HII. Pachatelé zapojení do programu procházejí řadou fází. Předně vstupují do
specializovaného rehabilitačního zařízení, následují programy intenzivního
kognitivního chování zaměřené na zmapování toho, jak uvažují a jak reagují pachatelé
na různé situace, poté jsou zapojováni do širšího spektra uměleckých, kulturních,
sportovních a náboženských aktivit, které jim pomáhají k návratu do normálního
způsobu života a reintegrovat se do společnosti, ale i potom se jim nabízí pomoc,
pokud to potřebují. Někteří pachatelé odmítají spolupracovat a jiní zase ani nebudou
potřebovat pomoc mentorů, protože si sami našli vlastní způsob, jak se polepšit a
reintegrovat se do společnosti. Zatím však není jasné, zda má vězeňská služba
k dispozici dostatečné zdroje a mentory pro všechny zájemce, kteří by se chtěli
zúčastnit, neb v poslední době existují seznamy čekatelů na tento program. Program
HII nebyl nikdy nezávisle hodnocen, neboť je velmi neetické provést vědecký pokus,
při kterém by vytipovaní terorističtí pachatelé byli propuštěni bez uplatnění tohoto
programu s cílem zjistit rozdíly, ve vtahu k těm, kteří se programu zúčastnili [6].
2.1. Zkušenosti z britské deradikalizace
Usman Khan v rámci svého 16letého trestu absolvoval dva britské
deradikalizační programy, přičemž si odseděl polovinu trestu a na konferenci o
rehabilitaci vězňů měl vystupovat jako úspěšný příklad deradikalizace, ale spáchal na
této konferenci teroristický útok na spoluúčastníky konference. Kurzy, které Khan
navštěvoval, nebyly nezávisle hodnoceny, takže těžko odhadovat jejich úspěšnost.
Krom toho navrhovatel jednoho z nich uvádí, že je potřebné, abychom byli velmi
opatrní, pokud budeme tvrdit, že se nějaký terorista úplně změnil nebo byl vyléčen.
Britský premiér Boris Johnson na adresu deradikalizačních programů prohlásil, že je
skeptický z hlediska jejich úspěšnosti, protože pozitivních příkladů je velmi málo,
přičemž samotné programy jsou velmi náročné na finanční zdroje a podfinancované
britské věznice nejsou adekvátně vybaveny, aby je na potřebné úrovni poskytovaly.
Připomeňme, že standardní deradikalizační programy se skládají z několika
poradenských sezení, které účastníky povzbuzují k přehodnocení jejich identity.
Smyslem poradenství není jenom poskytovat účastníkům nenásilnou verzi islámu a
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přesvědčit je, že jejich radikální a militantní verze islámu nemá nic společného s tím
„pravým“ islámem. Teologičtí mentoři, kteří v těchto programech působí, jsou sami
překvapeni, jak málo o islámu vědí islamističtí džihádisté. První částí deradikalizace je
tudíž pochopení psychického stavu jednotlivce, předchozí jeho traumatu a osobní
okolnosti jeho radikalizace, nejenom jeho politické přesvědčení a náboženskou víru.
V podstatě se jedná o dekonstrukci teroristy a přestavbu jeho identity, což je velmi
individuální, a proto neexistuje nějaký univerzální deradikalizační program. Jedním
z charakteristických znaků světonázoru teroristy je rigidní vnímání světa: „my“ a
„oni“, tj. spravedliví a nevěřící. K přehodnocení tohoto postoje je potřebné vytvořit
„kognitivní otevření“, které vede k přehodnocení této rigidity a k tolerantnějšímu
pojetí víry. Kognitivní otevření přináší nové nápady, účastník se dozvídá nové
informace s tím, že je kritičtější a jeho černobílý svět se začíná hroutit. Na tomto
základě je možné si představit, že deradikalizace může fungovat, ale je zřejmé, že
každého nelze deradikalizovat, tj. změnit. Úspěchem deradikalizaci je např. několik
akademiků, kteří dnes pracují v oboru, ale jsou to právě bývalí teroristé, kteří byli
schopni změnit svoji identitu, přičemž jeden z hlavních deradikalizačních programů
byl veden i bývalým stoupencem Al-Káidy. To je reálný úspěch britského vězeňského
systému, který je schopen podpořit duševního zdraví, zabezpečit vzdělávání, školení a
umožnit novou budoucnost deradikalizovaným džihádistům. Podle britských mentorů
jsou zmatek a nejistota účastníků programů často lepšími ukazateli toho, že terapie
vězňů funguje, než silná prohlášení, že se džihádista změnil. Radikálové mají
černobílé vidění světa a silné vazby v teroristické skupině, což jim utváří silnou
identitu. A pokud se podaří narušit černobílé nazírání světa a víry, tak může být
deradikalizace úspěšná, ale je to složitá cesta, něco jako opouštět kult. Účastníci mají
pocit, že ztratili tu pravou komunitu, prožívají krizi identity a morálky, včetně sílící
izolace. A tady je role mentorů znovu účastníkům vytvořit pocit sounáležitosti s danou
společností s tím, že někam patří a všestranně jim pomoci vytvořit novou identitu
s cílem reintegrovat je do společnosti. Vyléčení připomíná logiku spojenou s teorií
dopravního pásu, která prezentuje radikalizaci jako soubor následných kroků, kterými
jednotlivci prochází, až dospějí k násilí. To znamená, že radikalizovaného jedince
nelze deradikalizovat jednoduchým přerušením či otočením dopravníku, tj. něco mu
vymazat a vrátit ho do jeho pre-radikálního stavu, což je nereálná a nebezpečná
představa. Každý z nás je totiž výsledkem svých vlastních zkušeností, znalostí, logiky,
ale i individualizovaného světonázoru. V tomto ohledu je zřejmé, že neexistuje žádný
univerzální deradikalizační program či algoritmus, který by fungoval na všechny
radikály a zaručil nám u všech úspěšnou deradikalizaci. Naopak deradikalizační
programy a přístupy je potřebné přizpůsobit danému radikalizovanému jednotlivci,
přičemž by měly být řízeny organicky než ideologicky nebo politicky a vždy by se
měly zaměřovat na danou osobu, včetně její individuální a kolektivní identity. Jinak
řečeno deradikalizace by měla být individualizovanou cestou, kterou radikál a jeho
mentor podnikají společně ve vzájemné interakci. Na druhé straně mentoři čelí
nepravdivým přiznáním ze strany účastníků programů, neboť některé islamistické
skupiny např. Hamás vypracovaly příručky, jak oklamat programy „derad“. Příručka
Hamásu varuje, aby džihádisté ve vězení nespolupracovali s mentory ani dozorci,
přičemž jim poskytují i rady, jak sestavit vymyšlená nepravdivá přiznání, protože ve
vězení se stávají účastníky účelové hry. Samozřejmě, že i na to jsou připravování
imámové ve vězení, kteří participují jako teologičtí mentoři v rámci deradikalizačních
programů, které jsou dobrovolné [7].
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2.2 Deradikalizace nebo odpojení
Nadále zůstávají pochybnosti o účinnosti deradikalizačních programů, což je
dáno i nedostatkem jejich nezávislých hodnocení, přestože je možné z praxe doložit
pozitiva i negativa. V tomto ohledu se nadále polemizuje, jak definovat cíle
deradikalizačních programů. Měly by se programy pouze snažit odvést pachatele od
dalšího násilí a kriminální činnosti? Nebo by měly pachatele skutečně deradikalizovat,
tj. úplně ho posunout v názorech, sympatiích a postojích? To by bylo sice ideální, ale
tato cesta je mimořádně obtížná a ukazuje se, že odpojení či odpoutání je cestou
snadnější a realističtější. V boji proti terorismu mnoho evropských zemí poznalo, že je
efektivní dát zatčeným teroristům tzv. třetí možnost. První možností, je ignorovat
deradikalizaci a umožnit zatčeným teroristům po propuštění znovu zapojení do
teroristické skupiny a pokračování v teroristickém násilí. Druhou možností je přijmutí
absolutního trestu, tj. trestu smrti nebo uvěznit zatčeného teroristu na doživotí. Třetí
cestou je odpojení (používají se i další výrazy: odpoutání, vystoupení, uvolnění), což
umožňuje, aby se zatčení teroristé vyhnuli zpřísňujícím se trestům, přičemž si to
musejí vyřešit „sami se sebou“, tj. vzdát se násilí a řešit problémy jiným způsobem.
Třetí možnost není zcela jednoduchá, jak se zdá, protože doba odnětí svobody pro
pachatele je normální, ale vyhne se celé řadě zpřísňujících opatření, která se ve většině
zemí Evropské unie zavádějí vůči pachatelům za trestný čin terorismu.
Klasickým příkladem tohoto přístupu je velmi úspěšný disociální režim
zavedený v Itálii koncem 80. let minulého století. V roce 1987 byl zaveden nový
zákon o disociaci, který měl pomoci uzavřít teroristické konflikty ve společnosti,
přičemž pachatelé za terorismus neměli být okamžitě propuštěni, ale bylo jim
umožněno pracovat mimo vězení po čas výkonu trestu. Vězni se tak mohli rozejít
s teroristickou minulostí, přejít k méně omezenému vězeňskému režimu, což jim také
umožnilo postupně se reintegrovat do společnosti a žít normální život. Disociační
režim předpokládal, že terorističtí pachatelé projeví skutečnou lítost nad svými skutky
a přeruší vztahy se svojí teroristickou organizací. Vězni se rovněž měli upřímně
přiznat i ke zločinům, za které nebyli odsouzeni, ale účastnili se jich. Tento režim se
ukázal natolik efektivním, že mnoho teroristů na svobodě se dobrovolně vzdalo
úřadům, aby mohly využít tohoto režimu a uzavřít kapitolu svého teroristického života
[8].
V roce 1982 Španělsko zavedlo podobnou trestní politiku nazvanou „sociální
znovuzavedení“. Tato trestní politika byla poprvé zavedena, když se ETA rozdělila na
dvě frakce, přičemž jedna prosazovala nenásilnou cestu a druhá hodlala pokračovat v
teroristické kampani. Vězni, kteří se ztotožnili s nenásilnou frakcí ETA, mohli u soudu
požádat o předčasné propuštění. Vězňům byla v zásadě nabídnuta amnestie za jejich
zločiny, i když to nebylo oficiálně přiznáno. „Sociální znovuzavedení“ se rychle stalo
jedním z klíčových prvků španělské protiteroristické politiky. Vězňům, kteří nebyli
odsouzeni za trestné činy spojené s vážným zraněním nebo smrtí, bylo nabídnuto
předčasné propuštění výměnou za tři podmínky: 1) vzdání se násilí a přerušení vazeb s
teroristickou organizací; 2) prohlášení, že vězeň bude respektovat zákon a chápe, že
může být uvězněn, pokud tak neučiní; 3) uzná utrpení, které teroristická organizace
způsobila a svoji osobní odpovědnost. Tyto tři podmínky byly splněny podepsáním
právního dokumentu, který byl předložen soudu a umožnil takovéto osobě opětovné
začlenění do normální společnosti [9].
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Autor upozorňuje, že oba programy fungovaly ve specifických bezpečnostněpolitických kontextech. K disociačnímu režimu došlo v Itálii, když teroristická
kampaň ztrácela dech a upadala. Ve Španělsku byla tato trestní politika, tj. „sociální
znovuzačlenění“ zavedeno v kontextu, kdy teroristická kampaň organizace ETA
přetrvala, ale umožnila odchod stovek umírněných, kteří nechtěli páchat teroristické
násilí.
Disociační režim a „sociální znovuzačlenění “ byly pravděpodobně dva
nejúspěšnější projekty odpojení zavedené v prostředí věznic za posledních 50 let.
Navzdory svému úspěchu jsou oba projekty při navrhování současných programů
„deradikalizace“ zaměřených na džihádistické vězně přehlíženy, přičemž nebyly
navrženy, aby měnily postoje nebo názory vězně. Naopak, teroristé, kteří se těchto
projektů zúčastnili, tak se již před podáním žádosti do nich vstoupit rozhodli sami se
změnit. V ostrém kontrastu dnešní deradikalizační programy jako výchozí bod
předpokládají, že pachatel stále věří v radikální ideologii a zůstává oddaný své
teroristické organizaci. Cílem deradikalizačních vězeňských programů je přesvědčit
jednotlivce, že tyto víry jsou mylné a chybné. Tento přístup je základem všech
deradikalizačních programů probíhajících v zemích Evropské unie. A pokud se podaří
pachatele teroristického činu přesvědčit o nedostatcích v jeho radikální ideologii, je
údajně deradikalizován, ale ukazuje se, že se nejedná o realistický předpoklad, protože
proces deradikalizace je daleko složitější a zdlouhavější. Navíc je problematické u
člověka změnit ze dne na den jeho přesvědčení (individuální identitu), která je spjata
s kolektivní identitou, kterou reprezentuje teroristická organizace. Nároky na úspěch
deradikalizačních programů v zemích Evropské unie se liší, ale obecně platí, že
současné programy deradikalizace džihádistů zpravidla pracují pouze s militantními
džihádisty „soft core“, zatímco na tvrdé jádro militantních džihádistů mají obvykle
malý dopad nebo vůbec žádný.

3. SAIRO – systém analytické identifikace a radikalizace osob v českých
věznicích
Program SAIRO byl spuštěn v českých věznicích v roce 2017 jako pilotní projekt
s tím, že se osvědčil a nadále je používán. Program je založen na rozpoznání
definovaných prvků (tzv. indikátorů radikalizace) a jejich možného vzájemného
prolínání, tj. jejich kombinace ve specifickém vězeňském prostředí. Na tomto základě
je možné s určitou mírou pravděpodobnosti stanovit míru radikalizace sledovaného
vězně. Autoři programu SAIRO jednotlivé indikátory stanovili na základě získaných
zkušeností a poznatků našich i zahraničních odborníků. Všechny indikátory byly
seřazeny do čtyř skupin z hlediska svého místa a úlohy v procesu radikalizace do
přehledné tabulky, aby se s nimi dalo operativně pracovat. K větší přehlednosti jsou
skupiny indikátorů od sebe barevně odděleny, přičemž jejich vzájemným prolínáním je
možné stanovit míru rizika radikalizace u sledovaného vězně. V tomto ohledu je nutné
poznamenat, že neexistují žádné indikátory, které by jednoznačné stanovily projevy
radikalizovaného jedince, a proto je velký důraz kladen na proškolení vězeňského
personálu, který tento program využívá. Pravidlem zůstává, že radikalizace se stane
postřehnutelnou, když se osoby začnou chovat jinak, a proto je důležité, aby vězeňský
personál byl ve střehu, pokud vězeň odmítne poskytnout objasnění změny svého
chování. V procesu radikalizace jednotlivce hraje významnou roli tetování, jeho
význam ve věznicích je zvlášť důležitý, protože identifikují ideologii, ke které vězeň
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inklinuje. Samotný program SAIRO spočívá v prevenci vzniku radikalizačního
procesu ve věznicích, nikoliv ve snaze perzekuovat, případně nějakým způsobem
postihovat vězněné osoby. Program slouží k zachycení a zařazení projevů radikalizace,
předcházení šíření extremistickým názorům, zejména pravicovým v českých
podmínkách, dále může napomoci odhalit přípravu možného teroristického útoku.
Program SAIRO byl aplikován do webové podoby, kde jsou jednotlivé indikátory
radikalizace sestaveny do tří vzájemně propojených skupin, dle významnosti a bodově
ohodnoceny, přičemž stav dosažených bodů může ukazovat na riziko radikalizace.
Avšak vyšší počet bodů nemusí automaticky znamenat, že osoba je radikalizována.
Ovšem soustředí se na ní experti (zejména psychologové), aby vyhodnotili změnu
chování dané osoby, na základě individuálního pohovoru. V rámci vězení sehrává
velký význam i tetování vězňů, které nám může hodně pomoci při posuzování procesu
radikalizace vězně. V případě potvrzení radikalizace je do programu zapojen i
intervenční tým, (psycholog, pedagog), který s radikalizovanou osobou, začne
pracovat. Dalším prvkem programu je analytická činnost, kterou však zatím Vězeňská
služba ČR (VS ČR) postrádá, a proto je vyhodnocování zjištěných údajů v dikci STE
NCOZ, jež má specializované analytické pracoviště, kterým je Národní kontaktní bod
pro terorismus. Na základě potřeb VS ČR a STE NCOZ je program dále novelizován
s tím, že už je připravena jeho novelizovaná verze, která by měla automaticky
vyhodnocovat míru radikalizace jedinců. Konečným výstupem by mělo být zařazení
osoby do jedné ze tří skupin – informativní, zájmová a riziková, tj. nebezpečná.
Ukazuje se jako potřebné vypracovat vhodné deradikalizační programy s využitím
zahraničních zkušeností v českých věznicích, které zatím absentují. Nejednoduší
cestou by bylo deradikalizační programy připravit v rámci stávajících resocializačních
programů. Zde se nabízí i užší spolupráce s probační a mediační službou, která
projevila silný zájem o výsledky programu SAIRO [10].

Záver
Data a zkušenosti z uplatněných deradikalizačních programů z vybraných zemí
Evropské unie potvrzují několik pravd, které zdůrazňují i mentoři radikalizovaných.
Předně neexistuje žádný univerzální přístup nebo algoritmus k deradikalizaci, neboť
radikalizovaní jednotlivci přijímají a odmítají intervence na základě svých vlastních
osobních zájmů a zkušeností. A ne každý radikál může být deradikalizován, někteří to
striktně ideologicky odmítají, pro druhé jsou rozhodující sociální vazby, neboť jejich
teroristická organizace si přeje, aby zemřeli jako mučedníci. To jsou potenciální
terorističtí recidivisté, a proto je nutné vůči nim uplatnit co nejtvrdší tresty, aby se
z vězení vůbec nedostali a nemohli škodit ostatním. V tomto ohledu by stálo za úvahu
otevřít bezpečnostně-politickou diskusi a prosadit vůči takovýmto zatvrzelým
teroristickým pachatelům buď doživotí, bez nároku na předčasné propuštění nebo
absolutní trest, tj. trest smrti. Zatím je nutné je separovat od ostatních vězňů, aby je
neradikalizovali svými názory a postoji, včetně rekrutování do teroristických skupin.
Potřebné je preventivně ochraňovat i vězeňský personál, který se stává nejen cílem
radikalizace, ale i terčem vězněných militantních džihádistů.
Vůči ostatním, kteří se rovněž dostali do vězení za spáchání terorismu, ale
jednalo se o „oslavování“ a „obhajování“ terorismu (legislativa ve Velké Británii po
teroristických útocích v roce 2005) nebo za různou podporu terorismu jsou potom
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vhodnými objekty deradikalizačních programů. Těmto teroristickým pachatelům by
bylo kontraproduktivní zvyšovat jejich tresty, zpřísňovat jejich propuštění z vězení,
což by prohlubovalo jejich frustraci, ale i znesnadňovalo možnosti uplatnění
deradikalizace. Z praktických zkušeností z uplatňovaných deradikalizačních programů
ve věznicích v zemích Evrospké unie je možné shrnout následující závěry:
• Programy jsou efektivní, pokud jsou dobrovolné a účastník k nim přistupuje
kognitivně otevřen, přičemž jeho osobní závazek je nezbytný.
• Zásadní je vzájemná důvěra mezi účastníky a pracovníky, kteří provádějí
mentoring: teologický, ideologický a sociální, mentoři by měli mít potřebné znalosti,
ale i schopnost empatie.
• Ukazuje se jako užitečné zapojit i bývalé radikály do deradikalizačních
programů, neboť mají hlubší znalosti o výzvách, kterým musejí jednotlivci čelit,
rovněž mohou požívat větší důvěru a sloužit jako úspěšný případ deradikalizace.
• Je velmi důležité mít řádně vyškolený personál s řadou odborných znalostí, ale i
zkušeností a s potřebnou autoritou.
• Většina deradikalizačních programů v EU řeší radikální ideologii jako
sekundární problém s tím, program by měl být zaměřen holisticky a věnovat náležitou
pozornost i sociální podpoře, rodinným vztahům a sociálním kontaktům.
• Každý program musí být přizpůsoben danému jednotlivci, tj. reagovat na jeho
individuální potřeby s cílem rehabilitovat ho a reintegrovat ho do společnosti.
• Ukazuje se, že efektivnost deradikalizačního programu je podmíněna
vzájemnou důvěrou účastníka a pracovníka, který poskytuje sociální podporu, která
musí být promyšlená, koncepční a dlouhodobá.
Ze studií zkoumající teroristickou recidivu je možné zdůraznit, že je obecně
nižší ve srovnání s kriminální recidivou obecně. Zároveň neexistuje žádná typická
cesta nebo časový rámec pro znovuzapojení do terorismu po propuštění z věznice. Je
to dáno i tím, že dosavadní průzkumy nejsou vyčerpávající, ale zjištění naznačují, že
k největšímu riziku teroristické recidivy zpravidla dochází během prvních několik let,
nikoli měsíců po propuštění z vězení. Vzhledem k tomu, že v zemích Evropské unie se
zvyšuje počet vězňů, kteří podporovali Islámský stát, může to vést v blízké
budoucnosti ke zvýšení teroristické recidivy, neboť militantní džihádisté bojující za
nastolení globálního chalífátu jsou velmi brutální. Bohužel přesná povaha a míra
nebezpečnosti hrozby, kterou představují pachatelé teroristických činů, kteří jsou nebo
budou propuštěni z vězení, bude jasnější až v následujících letech, což se týká zejména
navrátivších se zahraničních bojovníků Islámského státu. Pravděpodobně se zvýší
vnitřní ohrožení bezpečnostního systému věznic s nárůstem počtů radikalizovaných
islamistů a džihádistů ve vězení. Vlády zemí Evropské unii budou však muset pracovat
s oběma bezpečnostními trajektoriemi současně.
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Richard FALÁT1
1
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Abstrakt:
Článok sa vo svojej všeobecnej rovine zaoberá vplyvom činiteľov bezpečnostného prostredia na
vývoj bezpečnostnej situácie v bezpečnostnom prostredí. Článok poskytuje teoretické východiská
pre definovanie bezpečnostného prostredia a činiteľov, ktoré formujú jeho charakter. Podstatná
časť práce je venovaná činiteľom bezpečnostného prostredia, v rámci ktorých skúma vplyv
vybraných sociálno-demografických činiteľov na vývoj kriminality na Slovensku. Práca skúma
vzťah medzi vybranými sociálno-demografickými činiteľmi a kriminalitou prostredníctvom analýzy
príslušného štatistického súboru - menovite počtu trestných činov, ich teritoriálneho výskytu v
rámci územia Slovenskej republiky a to najmä vo vzťahu k vývoju počtu obyvateľstva, hustoty
obyvateľstva a vývoja nezamestnanosti v jednotlivých samosprávnych krajoch v rokoch 20152020. Cieľom práce je určiť mieru závislosti výskytu kriminality na vybraných sociálnodemografických činiteľoch.
Kľúčové slová: bezpečnostné prostredie, činitele bezpečnostného prostredia, sociálnodemografické činitele, kriminalita.
Abstract:
The paper deals with the impact of security environment factors on the development of the security
situation. The article provides theoretical background for defining the security environment and
the factors that shape its character. A substantial part of the article is devoted to the security
environment factors, in which it examines the impact of selected socio-demographic aspects on the
development of crime in Slovakia. The article examines the relationship between selected sociodemographic aspects and crime through the analysis of the relevant statistical set - namely the
number of crimes, their territorial occurrence in the Slovak Republic, especially in relation to
population development, population density and unemployment in individual self-governing
regions between years 2015-2020. The aim of this work is to determine the impact of selected
socio-demographic aspects on crime in Slovakia.
Keywords: security environment, security environment factors, socio-demographic aspects, crime
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Úvod
Súčasný, turbulentne sa vyvíjajúci svet so sebou prináša mnohé pozitívne, ale
zároveň negatívne skutočnosti, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach života človeka
i spoločnosti. Bytie človeka je prirodzene späté s jeho bytím v určitom spoločenskom
a prírodnom prostredí. Prostredie dlho predstavovalo priestor, ktorý umožňoval
neobmedzenú expanziu ľudskej spoločnosti. Postupom času sa však stáva zdrojom
najrôznejších obmedzení.
S rozvojom ľudskej spoločnosti sa okrem tradičných nebezpečenstiev a hrozieb
začínajú objavovať hrozby, ktorých pôvodcom je najmä spoločnosť sama. Bezpečnosť
nadobúda stále viac sociálny rozmer. Preto je v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti
nutné riešiť problémy prehlbujúcej sa nerovnosti, rastúcej nezamestnanosti, chudoby,
radikalizmu, preľudnenosti v určitých aglomeráciách a regiónoch, nekontrolovanej
masovej nelegálnej migrácie, stagnácie, úpadku, korupcie a neschopnosti riešiť
sociálno-ekonomické, sociálno-demografické a mnohé ďalšie problémy, ktoré v čoraz
väčšej miere negatívne vplývajú na vývoj bezpečnostnej situácie. Dôsledkami týchto
problémov je kriminalita, ako spoločenský fenomén výrazne ovplyvňujúci vnútorné
bezpečnostné prostredie štátov, Slovensko nevnímajúc. Semestrálna práca sa venuje
kriminalite vo vzťahu k bezpečnostnému prostrediu Slovenskej republiky a na danom
rozsahu analyzuje vybrané sociálno-demografické činitele a ich vplyv na vývoj
kriminality na Slovensku.

1. Teoretické východiská pre definovanie činiteľov bezpečnostného
prostredia
Poznať a analyzovať bezpečnostné prostredie je dôležitou podmienkou pre
identifikáciu bezpečnostných rizík. Včasné odhalenie negatívnych tendencií v jeho
vývoji, nových bezpečnostných výziev, umožní včas a adekvátne reagovať.
Bezpečnosť sociálnych systémov či jednotiek je ovplyvňovaná vzájomným pôsobením
troch činiteľov:
-

aktérov bezpečnosti (subjekt bezpečnosti, objekt bezpečnosti),

-

vzťahov medzi aktérmi bezpečnosti ( vzťahy spolupráce, súperenia, konfliktu,
nepriateľstva a pod.),

-

prostredia, v ktorom sa realizujú vzťahy medzi aktérmi bezpečnosti. [1]

1.1. Bezpečnostné prostredie
Bezpečnostné prostredie je časť spoločenského prostredia, v ktorom sú
podmienky existencie a vývoja sociálnych subjektov, ich činnosti, vzťahy a záujmy
determinované v prvom rade bezpečnosťou. Štruktúru takto vymedzeného
bezpečnostného prostredia tvoria:
-

sociálni aktéri (aktéri bezpečnostného prostredia), ktorí majú rôzne potreby,
zámery, záujmy vzťahy a ktorí konajú podľa svojich záujmov a potrieb,

-

ďalšie podmienky a činitele (sociálnej, prírodnej a technogénnej povahy), ktoré
priamo či nepriamo ovplyvňujú situáciu v bezpečnostnom prostredí.
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Bezpečnostné prostredie teda predstavuje časť prírodného, sociálneho a
technogénneho prostredia, v ktorom vzniká v danom čase a priestore v dôsledku
interakcií aktérov a vplyvu činiteľov prostredia adekvátna bezpečnostná situácia. [1]
1.2. Štruktúra bezpečnostného prostredia
Najčastejšie sa bezpečnostné prostredie člení podľa priestorovej pozície voči
subjektu (viď. Obr. 1) na:
-

vnútorné , ktoré je identifikovateľné pre štruktúrované sociálne systémy (napr.
rodina, pracovná skupina, sociálna skupina, štát, aliancia štátov),

-

vonkajšie, ktoré identifikujeme pre všetky subjekty; patria sem všetky činitele,
ktoré sú v okolí , resp. v bližšom či vzdialenejšom okolí referenčného objektu.
[1]

Obr. 1 Štruktúra bezpečnostného prostredia. [1]

V zmysle predchádzajúceho obrázka (Obr. 1) charakterizuje ďalej Hofreiter
bezpečnostné prostredie podľa geografických hraníc na:
-

lokálne, miestne
aglomerácie),

(napr. obec, mesto, sídlisko, časť mesta, mestské
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-

subregionálne (napr. kraj, vyšší územný celok, región v štáte),

-

regionálne (napr. Stredná Európa, Balkán, Stredná Ázia a pod),

-

globálne (svet).

Podľa referenčného objektu rozoznávame prostredie:
-

jedinca,

-

sociálnych skupín ( národnostných, etnických, náboženských, záujmových a
pod.),

-

štátu,

-

skupiny štátov (napr. koalícií, aliancií).

1.3. Činitele bezpečnostného prostredia
Kvalitu bezpečnostného prostredia vyjadruje bezpečnostná situácia.
Rozoznávame dva základné druhy činiteľov bezpečnostného prostredia, spôsobilé
vyvolať adekvátnu bezpečnostnú situáciu:
-

determinujúce činitele,

-

dynamizujúce činitele.

Determinujúce, podmieňujúce činitele, ktoré zásadne podmieňujú vývoj
bezpečnostnej situácie v bezpečnostnom prostredí sú relatívne stále, s malou
dynamikou vlastných zmien. Ich vplyv a pôsobenie je spravidla predvídateľné,
rovnako sa dá predvídať aj ich vývoj. Medzi podmieňujúce činitele môžeme zaradiť
činitele:
-

politicko-právne,

-

kultúrno-historické,

-

ekonomicko-sociálne,

-

geograficko-klimatické,

-

sociálno-demografické.

Dynamizujúce činitele bezpečnostného prostredia sú tie pôsobiace sily, ktoré
vyvolávajú pohyb a zmeny v bezpečnostnom prostredí tým, že spôsobujú zmenu
bezpečnostnej situácie. Výskyt a vplyv týchto činiteľov je menej predvídateľný, môžu
sa prejaviť a pôsobiť s malou dobou výstrahy, neočakávane a prekvapivo. Vzhľadom
na charakter podstaty môžeme ich rozdeliť na činitele:
-

sociálnej povahy (napr. národnostné, náboženské, etnické konflikty, teroristické
útoky, kriminálne skutky, výtržnosti a iné narušenie verejného poriadku),

-

prírodnej povahy (zemetrasenia, povodne, zosuvy pôdy, lavíny, víchrice a pod.)

-

technogénnej povahy (havárie, výbuchy, požiare technických zariadení, úniky
nebezpečných látok a pod.) [2]
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Je zrejmé, že existuje vzájomný kauzálny vzťah medzi podmieňujúcimi a
dynamizujúcimi činiteľmi. Vzájomný vzťah medzi aktérmi a činiteľmi
bezpečnostného prostredia je znázornený na obrázku (Obr. 2).

Obr. 2 Vzťah medzi činiteľmi bezpečnostného prostredia. [1]

2. Vplyv vybraných sociálno-demografických činiteľov na výskyt
kriminality na Slovensku
Na formovanie a vývoj vnútorného bezpečnostného prostredia majú vplyv ako
vonkajšie činitele, ktoré ovplyvňujú formovanie a stav vonkajšieho bezpečnostného
prostredia, tak aj vnútorné činitele. Pri analýze bezpečnosti dnes už nevystačíme len s
analýzou vonkajšieho bezpečnostného prostredia štátu. Príčiny zmien bezpečnostnej
situácie vznikajú častejšie na regionálnej a lokálnej úrovni a vo vnútornom
bezpečnostnom prostredí štátu. Kriminalita predstavuje spoločenský fenomén, ktorý
negatívne ovplyvňuje vnútorné bezpečnostné prostredie štátu. V súčasnosti je
vnímaná, ako jeden z najväčších vnútorných problémov každej krajiny, Slovensko
nevnímajúc. Kriminalita ako taká je podmienená množstvom príčin a je predmetom
skúmania mnohých vedných odborov. Poznanie zločinnosti a s ňou spojených javov
slúži k odhaleniu jej príčin, podmienok a činiteľov, ktoré na jej výskyt vplývajú.
Z pohľadu vedy o bezpečnosti je možné skúmať kriminalitu v kontexte jej vplyvu na
bezpečnostné prostredie referenčného objektu (štátu, regiónu, mesta, mestskej časti
a pod.) a taktiež hodnotiť jej vplyv na bezpečnostnú situáciu. Existencia kriminality
v danom priestore je determinovaná spolupôsobením viacerých činiteľov ako
napríklad demografických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, sociálnopatologických a pod. Skúmanie závislosti medzi kriminalitou a danými činiteľmi
výrazne prispieva k odhaleniu jej príčin a výrazne napomáha v oblasti prípravy
preventívnych opatrení na predchádzanie a zamedzenie trestnej činnosti.
2.1. Teoretické východiská kriminality
Pojem kriminalita pochádza z latinského slova kriminalis – zločinný a crimus –
zločin. Hodnotenie činov ako trestných, závisí od spoločnosti a jej ekonomicko-
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politickej štruktúry. Kriminalita predstavuje súhrn všetkých trestných činov, ktoré
úmyselne alebo z nedbanlivosti spáchali trestne zodpovední páchatelia na určitom
území a v určitom časovom období. [3] V aktuálnom Trestnom zákone č. 300/2005 Z.
z. v znení neskorších noviel je v §8 definované, že: „Trestný čin je protiprávny čin,
ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. “ [4]
Dôležité je poznamenať, že kriminalitou nie je len nenáročný súčet trestných činov,
ale ide o organický súhrn. Patria sem dôležité ukazovatele:
-

kvalita spáchaných trestných činov - stav zločinnosti, pod ktorou sa rozumie
počet spáchaných trestných činov i počet osôb, ktoré tieto trestné činy na
určitom území za konkrétne časové obdobie spáchali,

-

kvalitatívne ukazovatele počtu spáchaných trestných činov - a to štruktúra
zločinnosti, ktorá ukazuje stupeň spoločenskej nebezpečnosti spáchaných
trestných činov, ich úmyselné páchanie alebo páchanie z nedbanlivosti, okruh
napadnutých subjektov a dynamiku vývoja zločinnosti, ktorá charakterizuje
zmeny v stave a štruktúre zločinnosti v určitom časovom období a na určitom
území. [3]

Celková kriminalita zahŕňa všetky políciou zistené trestné činy jednotlivcov a
skupín osôb podľa príslušných ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).
Údaje o kriminalite zahŕňajú dokonané trestné činy aj pokusy trestných činov.
Celkovú kriminalitu rozdeľujeme na tieto tri základné skupiny:
-

Všeobecná kriminalita.

-

Hospodárska (resp. ekonomická) kriminalita.

-

Zostávajúca kriminalita.

Všeobecná kriminalita zahŕňa: majetkovú kriminalitu, násilnú kriminalitu,
mravnostnú kriminalitu a ostatnú všeobecnú kriminalitu. Ekonomická (resp.
hospodárska) kriminalita je špecifický druh kriminality, ktorý spôsobuje ekonomické
škody štátu, právnickým a fyzickým osobám. Medzi tzv. hospodárske trestné činy patrí
napríklad sprenevera, podvod, neoprávnené obstaranie platobnej karty, poškodzovanie
spotrebiteľa, prijímanie úplatku, ale aj trestné činy ako ohrozenie životného prostredia
alebo pytliactvo. Zostávajúca kriminalita zahŕňa trestné činy ako sú zanedbanie
povinnej výživy, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, dopravné nehody, týranie zvierat
a i.
2.2. Hodnotenie bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky v kontexte vývoja
kriminality
Slovenská republika (ďalej len „SR“) patrí do bezpečnostného prostredia strednej
Európy. Vnútorné bezpečnostné prostredie SR je geograficky vymedzené štátnou
hranicou na západe s Českou republikou a Rakúskom, na severe s Poľskom, na
východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Svojou rozlohou 49 036 km² a počtom
obyvateľov 5 452 257 sa radí k menším európskym krajinám. Vnútorne sa SR
administratívne člení na 8 samosprávnych územných celkov – samosprávnych krajov.
Vývoj bezpečnostnej situácie v SR v kontexte kriminality možno v širšom slova
zmysle hodnotiť ako uspokojivý, nakoľko zo štatistík kriminality v SR každoročne
uverejňovaných Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že počet trestných činov (ďalej len
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„TČ“) v období od 2015 do 2020 kontinuálne klesal zo 73 136 TČ v roku 2015 na
54 244 TČ v roku 2020 (viď. Obr. 3). [5]

Obr. 3 Vývoj počtu TČ v rokoch 2015-2020.
Z dát a štatistík dokumentujúcich kriminalitu medzi rokmi 2015 až 2020 (viď.
Obrázok 4) stojí za povšimnutie podiel všeobecnej kriminality na celkovej kriminalite.
Všeobecná kriminalita sa v sledovanom období podieľala na celkovej kriminalite
stabilne v rozmedzí 57-60 %, z čoho možno súdiť, že väčšina spáchaných TČ spadala
do jednej z majetkovej (podiel 36,8 % na celkovej kriminalite), násilnej (podiel 9,1 %
na celkovej kriminalite), mravnostnej (podiel 1,6 % na celkovej kriminalite) alebo
ostatnej kriminality (podiel 11,2 % na celkovej kriminalite). Ekonomická kriminalita
sa v sledovanom období podieľala na celkovej kriminalite na úrovni približne 21,7 %.
Zostávajúca kriminalita sa v sledovanom období podieľala na celkovej kriminalite
približne 19,7 %.

Všeobecná
kriminalita

Obr. 3 Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórii kriminality.
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Zároveň možno konštatovať, že v sledovanom období (2015 – 2020)
nedochádzalo k výraznej zmene pomerného zastúpenia všeobecnej, ekonomickej
a zostávajúcej kriminality vo vzťahu k celkovej kriminalite (viď. Tab. 1).
Tab. 1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórii kriminality.
Rok

Násilná
(%)

Mravnostná Majetková
(%)
(%)

Ostatná
(%)

Zostávajúca Ekonomická
(%)
(%)

2015

7,8

1,1

39,8

10,5

19,5

21,4

2016

9,2

1,4

39,8

10,2

18,5

21,4

2017

9,3

1,6

38,0

10,9

18,4

21,8

2018

9,4

1,8

35,5

11,6

20,0

22,0

2019

9,4

1,9

33,3

12,4

20,4

22,7

2020

9,7

2,1

34,5

11,5

21,5

20,7

Priemer

9,1

1,6

36,8

11,2

19,7

21,7

Jednotlivé kategórie kriminality sú na celkovej kriminalite zastúpené
nerovnomerne a jej najväčší podiel tvorí majetková kriminalita (36,8 %), ktorá je
zároveň spoločensky najmenej tolerovaná, keďže spôsobuje straty a škody na majetku
osôb. Druhou súčasne najpočetnejšou kategóriou kriminality je ekonomická
kriminalita. Paradoxom je vysoká tolerancia občanov ku ekonomickej kriminalite aj
napriek tomu, že jej dôsledky majú omnoho väčší ekonomický a spoločenský dopad
ako pri majetkovej kriminalite. Ďalšou, spoločensky azda najzávažnejšou kategóriou
kriminality, je násilná kriminalita, ktorá má v sledovanom období kontinuálne mierne
stúpajúcu tendenciu.
Významným a zároveň alarmujúcim sociálnym fenoménom vo vzťahu ku
kriminalite je kriminalita páchaná maloletými páchateľmi (pred dovŕšením 14 roku
života) a mladistvými páchateľmi (vo veku 14 – 18 rokov). V sledovanom období
rokov 2015 – 2020 dosahoval podiel mladistvých a maloletých páchateľov na páchaní
celkovej trestnej činnosti 4,57 %. Významným socio-patologickým činiteľom vo
vzťahu ku kriminalite je alkoholizmus. Takmer 30 %
násilných TČ bolo
v sledovanom období spáchaných pod vplyvom alkoholu.
2.3. Vplyv vybraných sociálno-demografických činiteľov na výskyt kriminality
Sociálno-demografické činitele sú predovšetkým kvalitatívne a kvantitatívne
charakteristiky populácie a obyvateľstva Pri posudzovaní týchto podmieňujúcich
činiteľov bezpečnostného prostredia je potrebné uvažovať minimálne štruktúru
obyvateľstva a sociálnu diferenciáciu obyvateľstva. Ukazovatele štruktúry
obyvateľstva nemožno považovať za statický element, ale za parametre, vyznačujúce
sa silnou dynamikou zmien počtu, štruktúry, priestorového rozloženia obyvateľstva a
pod. Ide o skupiny kvantitatívnych, predovšetkým demografických ukazovateľov i
skupiny kvalitatívnych ukazovateľov, vyjadrujúcich najmä sociálnu štruktúru
obyvateľstva. 1
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Z demografického hľadiska sú vo vzťahu ku kriminalite dôležité tie ukazovatele,
ktoré vyjadrujú dynamiku veľkosti a rozloženia populácie a jej vplyv na výskyt
a páchanie trestnej činnosti v priestore. Z hľadiska výskytu kriminality na území štátu
sú dôležité demografické činitele ako:
-

počet obyvateľov,

-

veková štruktúra,

-

štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia,

-

hustota zaľudnenia,

-

migrácia obyvateľstva a pod.

Okrem týchto faktorov môžu zohrávať významnú rolu vo výskyte kriminality aj
faktory, vyjadrujúce kvalitatívnu stránku štruktúry obyvateľstva:
-

napr. religiózna štruktúra,

-

národnostná štruktúra a pod.

Z hľadiska kriminality je významné, či je sociálna diferenciácia spoločnosti
vnímaná ako spravodlivá a či neohrozuje jej súdržnosť. Koncentrácia kriminality je v
mnohých prípadoch výsledkom rôznych, najmä však sociálnych nerovností. Ku
sociálnym činiteľom s výrazným vplyvom na výskyt kriminality patrí:
-

nezamestnanosť,

-

chudoba,

-

sociálne vylúčenie,

-

obmedzený prístup k vzdelaniu a pod.

2.4. Vplyv vybraných sociálno-demografických činiteľov na výskyt kriminality
Posúdenie závislosti medzi počtom TČ v samosprávnych krajoch SR a vybraným
sociálno-demografickým činiteľom bude určené stanovením miery korelácie
(závislosti) medzi premennými štatistického súboru. Pre určenie závislosti
premenných X a Y skúmaného štatistického súboru bude v práci použitý Pearsonov
korelačný koeficient (r), ktorý vyjadruje mieru intenzity lineárnej korelácie medzi
dvoma náhodnými veličinami. Na hodnotenie tesnosti lineárnej závislosti medzi
veličinami X a Y existuje nasledujúca orientačná stupnica:
-

Slabá závislosť,

ak 0 < |r| ≤ 0,3

-

Mierna (stredná) závislosť,

ak 0,3 < |r| ≤ 0,8

-

Silná závislosť,

ak 0,8 < |r| ≤ 1

Na výpočet korelačného koeficientu bola použitá predefinovanú funkciu „PEARSON“
v prostredí Microsoft Excel. Pri posudzovaní závislosti medzi počtom TČ a vybraným
sociálno-demografickým činiteľom nesmieme zabudnúť, že ak bude zistené, že medzi
premennými je závislosť, závislosť môže byť náhodná, môže byť nami precenená,
alebo nedocenená. Zdanlivú koreláciu môže takisto ovplyvňovať tretí faktor v podobe
iných činiteľov bezpečnostného prostredia, ktoré nie sú v príslušnej analýze zahrnuté.
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2.4.1. Počet obyvateľov a hustota obyvateľstva
Predpokladom je, že nárast (zníženie) počtu obyvateľov v danom priestore
(hustota obyvateľstva na km2) bude mať za následok nárast (zníženie) počtu TČ
v danom priestore. Podľa nami skúmaného štatistického súboru bola závislosť medzi
počtom spáchaných TČ a počtom obyvateľov v jednotlivých krajoch SR v období
rokov 2015-2019 (ďalej len v „sledovanom období“) zistená v Trenčianskom,
Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde vysoký výsledný korelačný koeficient (r)
poukazuje na vysokú mieru závislosti (korelácie) medzi koncentráciou kriminality
a počtom obyvateľov v danom kraji (viď Tab. 2). V prípade Nitrianskeho
a Trenčianskeho kraja dochádzalo v sledovanom období každoročne k medziročným
poklesom počtu obyvateľov a takisto medziročným poklesom počtu TČ, z čoho
vyplynula vysoká miera korelácie (r = 0,98). Na druhej strane je nutné spomenúť
ostatných 5 krajov, kde závislosť medzi skúmanými parametrami nebola dokázaná. Za
zmienku stojí Bratislavský a Košický kraj, kde vyšiel výsledný korelačný koeficient
vysoko záporný. V týchto krajoch dochádzalo v sledovanom období k medziročným
poklesom počtu TČ a to napriek medziročným nárastom počtu obyvateľov. Tento jav
môže spôsobovať tretí faktor v podobe iných činiteľov bezpečnostného prostredia,
ktoré nie sú v analýze zahrnuté. Ako príklad možno uviesť vyšší počet príslušníkov
policajného zboru na počet obyvateľov v danom kraji.
Tab. 2 Závislosť vývoja počtu TČ od počtu obyvateľov v jednotlivých krajoch SR
(závislosť skúmaná za obdobie 2015 – 2020).
Názov kraja

Korelačný koeficient (r)

Závislosť

Bratislavský kraj

-0,98

-

Trnavský kraj

-0,93

-

Trenčiansky kraj

0,98

vysoká

Nitriansky kraj

0,98

vysoká

Žilinský kraj

-0,96

-

Banskobystrický kraj

0,91

vysoká

Prešovský kraj

-0,95

-

Košický kraj

-0,99

-

Z hľadiska počtu obyvateľov je významným ukazovateľom pomer obyvateľov
žijúcich v kraji ku počtu spáchaných TČ, čim dostaneme výsledný ukazovateľ – počet
obyvateľov, ktorý pripadá na 1 TČ (viď. Tab. 3). Z hľadiska porovnania tohto
ukazovateľa vychádza ako kraj s najvyššou kriminalitou Bratislavský kraj, kde 1 TČ
pripadá na 56 obyvateľov a Košický kraj, kde pripadá 1 TČ na 69 obyvateľov. Dá sa
predpokladať, že vysoká kriminalita vzhľadom na počet obyvateľov v týchto krajoch
je do určitej miery spôsobená charakterom a hustotou osídlenia miest Bratislava
a Košice a ich priľahlých aglomerácií (viď. Tab. 4). V Bratislavskej aglomerácii žije
približne 546 tis. obyvateľov (hustota obyvateľstva – 1191 obyv./km2), čo predstavuje
84,5% obyvateľstva Bratislavského kraja. V prípade Košickej aglomerácie ide o 368
tis. obyvateľov (hustota obyvateľstva – 983 obyv./km2), čo predstavuje 46%
obyvateľstva kraja.
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Tab. 3 Pomer počtu obyvateľov na 1 TČ v jednotlivých krajoch SR
(priemer rokov 2015-2020).
Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Počet obyvateľov
650 843
562 276
587 174
678 333
690 843
649 299
823 500
798 814

Počet TČ
11 608
6 741
5 621
7 451
7 496
7 618
7 346
9 840

Počet obyv. na 1 TČ
56
83
104
91
92
85
112
69

V tomto kontexte je dôležité skúmať relatívne vysokú kriminalitu aj
v Banskobystrickom kraji, kde pripadá 85 obyvateľov na 1 TČ, čím sa
Banskobystrický kraj radí v početnosti TČ na 4. miesto. Pri bližšom skúmaní hustoty
obyvateľstva na km2 (viď. Tab. 4) je zrejmé, že Banskobystrický kraj je zo všetkých
krajov najrozľahlejší a zároveň vykazuje najnižšiu hustotu obyvateľstva na km2 (69
obyv./km2). Zaujímavá je teda v tomto prípade vysoká kriminalita napriek nízkej
hustote obyvateľstva. Na strane druhej, nízka koncentrácia obyvateľstva vytvára
v Banskobystrickom kraji početné rurálne oblasti, ktoré vytvárajú vhodné podmienky
na páchanie určitých foriem kriminality. Z pohľadu početnosti TČ je
najoptimistickejšia situácia v Prešovskom kraji (na 1 TČ pripadá 112 obyvateľov),
ktorý je paradoxne hustotou obyvateľstva po Banskobystrickom kraji druhým
najmenej zaľudneným krajom. Z dostupných údajov je teda možné konštatovať, že
Banskobystrický kraj je z pohľadu závislosti početnosti TČ na hustote obyvateľstva
v celoslovenskom pohľade určitou anomáliou.
Tab. 4 Pomer počtu obyvateľov na 1 TČ v kontexte hustoty obyvateľstva na km2 v
jednotlivých krajoch SR (priemer rokov 2015-2020).
Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Rozloha (km2)
2052,5
4146,6
4502,0
6343,8
6808,7
9454,4
8973,9
6754,5

Počet obyv./km2
317
136
130
107
101
69
92
118

Počet obyv. na 1 TČ
56
83
104
91
92
85
112
69

2.4.2. Chudoba a sociálna exklúzia
Nové sociálne riziká spojené s nestabilným vývojom na trhoch práce, premenou a
destabilizáciou inštitúcie rodiny, rastúcou migráciou, ako aj vyčerpanosťou sociálneho
štátu vedú k prehĺbeniu miery chudoby a sociálnej exklúzie. Spoločným menovateľom
týchto fenoménov je strata kontroly nad spoločenským správaním a časté sociálne
zlyhanie vo forme kriminality. V súvislosti s chudobou je možné logicky zdôvodniť
fakt, že môže byť príčinou pocitu frustrácie, nenávistného vzťahu k bohatším,
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vandalizmu a kriminality. Aj napriek tomu, že prípady výskytu kriminality v dobre
situovaných rodinách dnes už nie sú výnimkou, chudoba je i naďalej jedným z
problémov, ktorý sa podieľa na správaní vykazujúci antisociálne črty. Jedinca žijúceho
v chudobných podmienkach hendikepuje množstvo faktorov, ktoré z takéhoto
postavenia priamo vyplývajú alebo sú ním druhotne spôsobené. 6 Problematika
vzájomnej podmienenosti fenoménu chudoby a kriminality naznačuje súčasne
vnútorne protikladnú podmienenosť kriminality. Na jednej strane sa kriminalita viaže
na príznaky solventnosti obyvateľstva, na strane druhej je viazaná na motívy chudoby
a sociálnej odkázanosti, ústiace často do hľadania nelegálnych alternatív prežitia. 7
Podmienenosť kriminality a chudoby zároveň vykazuje rozdielne tendencie v
jednotlivých druhoch kriminality. V prípade násilnej kriminality sa ukazuje najvyššia
rozvoľnenosť väzby medzi premennými sociálno-ekonomických podmienok a
kriminalitou. Vzniká predpoklad, že násilná kriminalita vyrastá najčastejšie z
osobnostných, kultúrnych a hodnotových zdrojov. To naznačuje, že ťaživosť sociálnej
situácie môže posilňovať tendencie k násilnej kriminalite, ale nie tak výrazne ako v
iných druhoch kriminality. Užšia spätosť sa preukázala medzi nezamestnanosťou,
sociálnou odkázanosťou a majetkovou kriminalitou. Z uvedeného vyplýva, že
majetková kriminalita vykazuje omnoho výraznejšie prepojenie so sociálnoekonomickou situáciou jedincov ako iné druhy trestnej činnosti. Jedným z
nepopierateľných faktorov podporujúcich vznik kriminálnej činnosti je sociálna
exklúzia, často spojená s chudobou. Odborníci tvrdia, že jedinci z radov sociálne
vylúčených skupín majú väčšiu tendenciu tvoriť základňu páchateľov trestnej činnosti.
Na túto situáciu by sa dala aplikovať klasická Mertonova teória kriminality, podľa
ktorej cieľom všetkých je stať sa úspešným človekom a symbolom tohto úspechu sú
peniaze, ktorými možno vyvažovať iné veci. Merton však úspech nepovažuje za
konečný bod, pretože človek chce na ktorejkoľvek úrovni stále viac. Tým, že mladý
jedinec je už od detstva vedený v rodine a škole, aby všetko podriaďoval úspechu a
peniazom, vyvstáva otázka, ako sa s touto požiadavkou vyrovnajú jedinci, ktorí
nemajú rovnaké postavenie v spoločnosti. Odpoveď na túto otázku priamo smeruje
k deviantnému správaniu, čiže dosiahnutiu cieľa nelegitímnymi prostriedkami. 6
Jedným z kľúčových predpokladov pre chudobu obyvateľstva je nezamestnanosť.
Vysoká miera kriminality z pohľadu počtu obyvateľov pripadajúcich na 1 TČ
a zároveň vysoká nezamestnanosť sa prejavuje najmä v Banskobystrickom
a Košickom kraji (viď. Tab. 5). 8
Tab. 5 Počet obyvateľov na 1 TČ v kontexte nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR
(priemer rokov 2015-2020).
Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Počet obyv./ 1 TČ
56
83
104
91
92
85
112
69
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Predpokladom našej analýzy je že nárast (pokles) nezamestnanosti v danom
priestore mal za následok nárast (pokles) počtu TČ v danom priestore. Podľa nami
skúmaného štatistického súboru bola štatisticky významná závislosť medzi
početnosťou TČ a nezamestnanosťou v jednotlivých krajoch SR v období rokov 20152020 zistená iba v Banskobystrickom kraji (viď. Tab. 6). V ostatných 6
samosprávnych krajoch dochádza k strednej závislosti početnosti TČ na vývoji
nezamestnanosti a v poslednom - Trnavskom samosprávnom kraji je závislosť
skúmaných veličín štatisticky zanedbateľná.
Tab. 6 Závislosť početnosti TČ na nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR
(v skúmanom období rokov 2015 - 2020).
Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Korelačný koeficient (r)
0,54
0,16
0,45
0,56
0,64
0,83
0,49
0,69

Závislosť
stredná
nízka
stredná
stredná
stredná
vysoká
stredná
stredná

Iná situácia však nastáva ak budú v analýze vypustené dáta z roku 2020 a ak bude
do skúmaného obdobia zahrnutý iba štatistický súbor mapujúci závislosť početnosti
TČ na nezamestnanosti medzi rokmi 2015 – 2019 (viď. Tab. 7). Podľa nami
skúmaného štatistického súboru bola štatisticky významná závislosť medzi
početnosťou TČ a nezamestnanosťou v jednotlivých krajoch SR v období rokov 20152019 zistená v 6 samosprávnych krajoch. Najvýraznejšie sa táto závislosť prejavila
v Bratislavskom a Košickom kraji. Pozoruhodné je, že až pri 6 krajoch dochádza
k vysokej závislosti počtu TČ na nezamestnanosti. V najväčšej miere je možné túto
závislosť pozorovať v Bratislavskom a Košickom kraji, kde sa prejavovala závislosť
početnosti TČ na nezamestnanosti v najväčšej miere.
Tab. 7 Závislosť početnosti TČ na nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR
(v skúmanom období rokov 2015 - 2019).
Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Korelačný koeficient (r)
0,95
0,62
0,77
0,82
0,94
0,94
0,90
0,98
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Záver
Kriminalita je vplyvom svojej povahy ale aj vplyvom rôznych činiteľov
premenlivá a komplexná a preto bude vždy, vo väčšej či menšej miere neistá.
Výsledok spolupôsobenia činiteľov môže spôsobovať pozitívnu zmenu vo vzťahu ku
koncentrácii kriminality alebo zmenu negatívu. Je zrejmé, že aj medzi samotnými
činiteľmi bezpečnostného prostredia je vzájomný vzťah a dochádza medzi nimi
k vzájomnému vplyvu. Činitele bezpečnostného prostredia a ich vplyv na kriminalitu
sa tak stávajú množinou mnohých na seba vplývajúcich premenných, ktoré
determinujú vývoj kriminality vo všetkých jej sledovaných parametroch.
Sociálno-demografické činitele ako počet a hustota obyvateľov a nezamestnanosť
predstavujú len zlomok z celého spektra činiteľov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv
na vývoj kriminality. Výsledky interpretované v práci do určitej miery dokazujú vzťah
medzi kriminalitou a vybranými činiteľmi, no niektoré výsledky zároveň poukazujú na
fakt, že vzťah medzi vybraným činiteľom a kriminalitou nemožno brať ako
dogmatický. Na základe výsledkov napríklad nemožno všeobecne tvrdiť, že existuje
závislosť medzi počtom TČ a počtom obyvateľov. Štatisticky významná závislosť
medzi početnosťou TČ a počtom obyvateľov žijúcich v jednotlivých samosprávnych
krajoch SR bola potvrdená iba v 3 samosprávnych krajoch. V ostávajúcich 5
samosprávnych krajoch bola závislosť dokonca záporná (záporný korelačný
koeficient) - t.j. počet obyvateľov v sledovanom období v daných krajoch stúpal zatiaľ
čo počet TČ klesal. Pri porovnaní počtu TČ spáchaných v jednotlivých samosprávnych
krajoch s hustotou obyvateľstva (počet obyvateľov/ km2) je však možné tvrdiť, že
vysoká miera urbanizácie a s ňou spojená vysoká hustota obyvateľstva výraznou
mierou vplýva na početnosť TČ a s najväčšou pravdepodobnosťou by mala pri hlbšom
skúmaní podstatný vplyv aj na charakter páchanej trestnej činnosti. Príkladom takto
husto osídlených oblastí je Bratislavský a Trnavský kraj, ktorý vytvára na západnom
Slovensku región vyznačujúci sa vysokou mierou urbanizácie a takisto husto osídlený
Košický kraj na východnom Slovenku. Tieto tri najhustejšie osídlené samosprávne
kraje sa vyznačujú v rámci SR zároveň najvyšším pomerom počtu TČ k počtu
obyvateľov.
Do istej miery rozporuplnými sú výsledky skúmanej závislosti počtu TČ na
vývoji nezamestnanosti v samosprávnych krajoch. Berúc do úvahy štatistický súbor
medzi rokmi 2015 – 2019 je možné konštatovať závislosť početnosti TČ na vývoji
nezamestnanosti, kedy od roku 2015 kontinuálne klesala nezamestnanosť a zároveň
klesal počet TČ v jednotlivých krajoch SR. Ak však berieme do úvahy aj dáta za rok
2020 (t.j. 2015 - 2020), závislosť početnosti TČ na vývoji nezamestnanosti možno
charakterizovať iba ako strednú. Takáto diametrálne odlišná interpretácia v prípade
štatistického súboru „2015-2020“, bola spôsobená samotnými dátami za rok 2020,
kedy z dôvodu pandémie COVID-19 zanikali pracovné miesta, t.j. zvyšovala sa
nezamestnanosť avšak klesal počet TČ v jednotlivých samosprávnych krajoch SR. Tu
však nastáva otázka potenciálneho spolupôsobenia sekundárnych činiteľov, ktoré
spôsobili zníženie početnosti TČ. Takýmito činiteľmi mohli byť napríklad série
opatrení zameraných na obmedzenie mobility občanov za účelom zamedzenia šíreniu
nákazy COVID-19, čím sa napríklad výrazne znížili TČ v cestnej doprave. Ďalším
príkladom môže byť zákaz vychádzania od 01:00 do 05:00 v závere roka 2020.
Napriek viacerým pripomienkam, ktoré z analýzy štatistického súboru vyplynuli
je možné na záver konštatovať, že nezamestnanosť a hustota obyvateľstva ako
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sociálno-demografické činitele bezpečnostného prostredia majú vplyv na vývoj
kriminality. Závislosť početnosti TČ od vývoja počtu obyvateľov v sledovanom
časovom období nemožno z dostupných výsledkov všeobecne konštatovať, avšak
závislosť početnosti TČ od vývoja nezamestnanosti v sledovanom období je
z dostupných výsledkov zrejmá.
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Abstrakt:

Kriminalita mladistvých je fenoménom rezonujúcim v spoločnosti, pretože práve
mladistvé osoby sú budúcnosťou tejto spoločnosti a často krát je prekvapujúce, akých
trestných činov sa dokážu dopustiť. Médiá v tomto procese zohrávajú významnú úlohu,
pretože vždy je apelované na trestné činy páchané mladistvými, opovrhované
páchateľmi, no už nie je podané to, akým spôsobom môžeme prispieť k tomu, aby sa
tento stav zmenil. Článok sa zaoberá kriminalitou mladistvých a trestnoprávnou
zodpovednosťou.
Kľúčové slová: kriminalita, mladiství, trestnoprávna zodpovednosť
Abstract:
Juvenile delinquency is a resonant phenomenon in society, because it is juveniles who are the
future of this society and it is often surprising what crimes they can commit. The media play an
important role in this process, as it is always appealed to juvenile delinquency, despised by the
perpetrators, but it is no longer given how we can contribute to changing this situation. The article
deals with juvenile delinquency and criminal liability.
Keywords: juvenile, delinquency, criminal liability

Úvod
Trestnoprávne postihovanie mladistvých páchateľov závisí od mnohých faktorov
a v štáte sa odvíja od normatívneho nastavenia trestnoprávnej zodpovednosti, od
kriminalizácie protiprávneho konania a od trestnej politiky štátu, od miery boja proti
kriminalite mladistvých páchateľov. Každý štát sa stavia k trestnoprávnej
zodpovednosti mladistvých páchateľov odlišne a nastavuje vlastné zákonné
podmienky, ktoré s prihliadnutím na historický vývoj korešpondujú s aktuálnou
spoločenskou situáciou.
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Pri sledovaní historického vývoja možno pozorovať zásadné zmeny nielen v
kriminalite mladistvých, ale aj v prístupe spoločnosti a štátov k sankcionovaniu
mladistvých páchateľov. Postupným vývojom zákonodarstva sa prijímajú osobitné
podmienky na trestnoprávny postih mladistvých páchateľov a stanovujú sa osobitné
rámce ich sankcionovania. [1] Mladiství už nie sú sankcionovaní za rovnakých
podmienok ako dospelí páchatelia a nie sú im ukladané rovnaké sankcie.

1. Kriminalita mladistvých
Kriminalita mladistvých je jednou z oblastí, ktorá zohráva kľúčovú úlohu
v spoločnosti, pretože včasná eliminácia tohto negatívneho javu môže pomôcť
predchádzať nárastu kriminality do budúcnosti. Na tento jav sa zameriava celý rad
odborníkov z oblasti kriminológie, kriminalistiky, sociológov, psychológov,
sociálnych pedagógov [2] a samozrejme aj orgány činné v trestnom konaní a súdy.
„Delikventné správanie je agresívnym prejavom asociálneho správania. Pojem
delikvencia je odvodený z latinského „delinquens“ , čo znamená porušovateľ práva,
zákona. V záujme realizovania svojich potrieb si delikvent vyberá prostriedky, ktoré
spoločnosť nielenže neuznáva, ale aj sankcionuje ako porušovanie právnych noriem.
Delikvent právne normy neuznáva, má k nim záporný vzťah a svojvoľne ich porušuje“
[3]. S delikvenciou sa spája konanie porušujúce objektívne právo a správanie
v rozpore so spoločnosťou prijímaným správaním. Tento pojem je úzko prepojený
s pojmom „kriminalita“, avšak zásadným rozdielom je užšie obsahové vymedzenie
kriminality, ktorá sa sústredí výlučne na tie konania, ktorými dochádza k porušovaniu
trestnoprávnych hmotných právnych noriem obsahujúcich skutkové podstaty
jednotlivých trestných činov.
Kriminalitou sa z legálneho hľadiska ako zločin rozumie to, čo upravuje trestné
právo a v takýchto prípadoch dochádza k zúženiu skúmania negatívnych javov
v porovnaní so sociologickým ponímaním, ktoré do kriminality zahŕňa aj také sociálne
patologické javy, ktoré nie sú priamo regulované trestnoprávnymi normami. [4]
V sociologickom chápaní sa kriminalitou rozumie aj také konanie a správanie, ktoré
nie je trestne postihnuteľné, ale je považované za spoločensky patologické. [5]
Výhody, ktorými sa vyznačuje legálne chápanie kriminality sú najmä určitosť
a jednoznačnosť. [6] Pod kriminalitou sa rozumie súhrn konania nebezpečného pre
spoločnosť, ktoré právna úprava označuje ako trestné činy. [7]
Ak skúmame kriminalitu z legálneho poňatia, môžeme vychádzať
z trestnoprávnej úpravy, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Skutkové podstaty trestných činov vytvárajú
exaktný rámec konania, ktoré môžeme zahrnúť do kriminality a na základe štatistík
možno jednoznačne určiť stav kriminality. Pri sociologickom chápaní kriminality nie
je možné jednoznačne skúmať sociálnopatologický jav, pretože názory na to, čo je
patologické správanie sa môžu odlišovať. Neexistuje všeobecne prijatý rámec
patologického správania, ako jednoznačne zakotvené skutkové podstaty trestných
činov, ktoré určia, čo je trestným činom.
Kriminalita vo vzťahu k určitej špecifickej kategórií ako sú mladiství sa
vyznačuje viacerými špecifikami, ktoré zohľadňujú vekovú štruktúru, biologické a
psychické a ďalšie zvláštnosti vzhľadom k veku. Kriminalita mládeže vo všeobecnosti
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zahŕňa aj tzv. detská prekriminalita zahŕňajúca konania osôb do 15 rokov ich veku, ale
osobitne kriminalita mladistvých označuje protiprávne konanie označené ako trestný
čin osôb vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov, kedy sú považovaní za dospelú
osobu. [7] Obdobie veku 15 až 18 rokov sa označuje aj obdobím adolescencie, ktoré sa
vyznačuje potrebou konformity, rovesníckym združovaním sa mladistvých
v skupinách a presadzovaním ideologického správania. [6]
Mladiství predstavujú osobitnú kategóriu osôb, pre ktorú je príznačný nedostatok
životných skúseností a schopnosti zhodnotiť rôzne situácie v bežnom živote
a s vysokou mierou konania napodobujúceho negatívne správanie dospelých.
Mladiství nemajú dostatok skúseností a rozumovej vyzretosti na to, aby dokázali
správne reagovať v rôznych životných situáciách. [8] Táto kategória osôb je zvyčajne
zhodne posudzovaná aj v kriminológii aj v trestnoprávnej oblasti a chápu sa ňou
osoby, ktoré dovŕšili vek 14 rokov až do dovŕšenia veku 18 rokov.
Pri pojme „mladistvý“ je potrebné najmä jeho odlíšenie od iných, často krát
nesprávne aplikovaných pojmov ako je mládež, či dieťa, pretože napríklad pojem
„mládež“ je pojmom najširším [9], ktorý zahŕňa aj maloletých aj mladistvých
a v rámci trestnoprávnej úpravy takýto pojem nemôžeme vzťahovať na vznik
trestnoprávnej zodpovednosti. Trestnoprávna úprava podmienok trestnoprávnej
zodpovednosti je zakotvená v Trestnom zákone.
Kriminalitou mladistvých tak budeme rozumieť trestnú činnosť páchanú
osobitnou kategóriou osôb, ktoré spĺňajú trestnoprávne požiadavky na trestnú
zodpovednosť mladistvých páchateľov.

2. Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých v podmienkach Slovenskej
republiky
K tomu, aby sme mohli posudzovať kriminalitu mladistvých a skúmať ju na
určitom území a v určitom čase, je potrebné uviesť, ako slovenský zákonodarca
poníma trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých páchateľov. Zákonné podmienky
musia byť posudzované vždy, aby mohlo byť začaté trestné stíhanie voči konkrétnej
osobe, pretože inak nemožno začať konať v príslušnej veci ako s trestným činom.
Páchateľom trestného činu môže byť iba osoba, ktorá svojim konaním naplní
všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, ako ho ustanovuje Trestný zákon, ako
to upravuje § 19 Trestného zákona. Platná právna úprava vychádza z myšlienky
slobodne sa rozhodujúcej osoby, ktorá má spôsobilosť rozpoznať svoje konanie a jeho
protiprávnosť, či sa zaoberá jej rozumovou a rozpoznávacou zložkou, a zároveň je
schopná ovládať svoje konanie, čiže skúma vôľovú zložku. [10] Na základe
uvedeného páchateľom trestného činu môže byť iba osoba, ktorá napĺňa zákonom dané
podmienky veku a príčetnosti.
V ustanovení § 22 ods. 1 Trestného zákona je dané negatívne vymedzenie trestnej
zodpovednosti z hľadiska veku. Trestne zodpovedným nie je ten, kto v čase spáchania
skutku nedovŕšil vek 14 rokov (§ 22 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z., 2005). Osoby
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mladšie ako 14 rokov nemôžu byť trestne zodpovednými a to bez výnimky. Uvedená
veková podmienka je všeobecnou vekovou podmienkou vzniku trestnej zodpovednosti
za spáchanie skutku, ktorého znaky sú upravené Trestným zákonom.
V pozitívnom zmysle je trestnoprávna zodpovednosť mladistvých upravená v
ustanovení § 94 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého mladistvým páchateľom je
osoba, ktorá v čase, kedy sa dopustila spáchania trestného činu, dovŕšila vek 14 rokov
a nedovŕšila vek 18 rokov, čím zákonodarca určením dolnej vekovej hranice trestnej
zodpovednosti nadväzuje na ustanovenie § 22 ods. 1 Trestného zákona. [11]
„Mladistvým páchateľom je ten, kto v čase spáchania trestného činu dovŕšil
štrnásty rok svojho veku a neprekročil osemnásty rok svojho veku. Význam trestania
mladistvých páchateľov spočíva v tom, že súd pri trestaní takejto osoby prihliadne na
osobitnú starostlivosť, ktorú spoločnosť venuje mládeži. Táto starostlivosť sa prejavuje
v úlohe pomocnej trestnej represie. Trestný zákon rešpektuje skutočnosť, že dovŕšenie
plnoletosti nemá automaticky za následok ukončenie procesu vývoja a formovania
osobnosti, v dôsledku čoho je všeobecnou poľahčujúcou okolnosťou, pokiaľ je
páchateľ vo veku blízkom veku mladistvých. Z psychologického hľadiska je obdobie
mladistvého charakterizované ako obdobie s vysokou intelektuálnou výkonnosťou,
kategorickým hodnotením autorít a ľudí staršej generácie, krízy sebauvedomenia a
identity. Zo sociologického hľadiska sú mladiství sociálnou skupinou, ktorá už neplní
úlohu dieťaťa, ale spoločnosť im ešte nepriznáva úlohu dospelých“ [12]
Dovŕšenie veku 14 rokov za účelom posudzovania trestnoprávnej zodpovednosti
musí byť vykladané v súlade s ďalšími ustanoveniami tohto zákona a vo vzťahu k
ustanoveniu § 136 Trestného zákona, platí, že mladistvá osoba nadobúda trestnú
zodpovednosť až dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dovŕšila vek 14 rokov. [13]
Trestný zákon pozná jedinú výnimku z podmienky veku na vznik trestnoprávnej
zodpovednosti. Tá sa vzťahuje na trestný čin sexuálneho zneužívania upravený v
ustanovení § 201 Trestného zákona, u ktorého sa pre vznik trestnoprávnej
zodpovednosti vyžaduje dovŕšenie veku 15 rokov. [14] Z hľadiska posudzovania
príčetnosti páchateľa nie sú dané osobitné podmienky, ktoré by sa odlišovali od
posudzovania príčetnosti dospelých páchateľov. Musia byť posudzované všeobecné
podmienky príčetnosti, ako ich upravuje Trestný zákon.
Osobitne sa u mladistvých páchateľov posudzuje ich rozumová a mravná
vyspelosť, ktorá je dôvodom, prečo hovoríme o relatívnej trestnej zodpovednosti
mladistvých. [14]
„Rozumová a mravná vyspelosť má dve zložky, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a
tvoria z hľadiska vývoja mladistvého do určitej miery jeden celok. Ide o otázku, ktorú v
dobe od štrnásteho do pätnásteho roku veku obligatórne a od pätnásteho do
osemnásteho roku veku fakultatívne musia riešiť dvaja znalci z odboru zdravotníctva –
odvetvia psychiatrie so špecializáciou na detskú psychiatriu, prípadne psychológiu. V
podstate ide o skutočnosť, aby si mladistvý bol vzhľadom na stupeň svojho
rozumového a mravného vývoja schopný uvedomiť, že „robí niečo zlého “, čo hrubo
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porušuje spoločenské normy. Nepôjde spravidla o posúdenie prípadov, kde došlo k
spáchaniu závažných trestných činov (napríklad vražda, znásilnenie), pri ktorých si
mladistvý spravidla musí uvedomiť, že jeho konanie je v rozpore z normami trestného
práva. Omnoho náročnejšie však môže byť posudzovanie konania pri obmedzovaní
osobnej slobody alebo výtržníctva. Nedostatok rozpoznávacej schopnosti spočíva v
tom, že mladistvý nie je v dôsledku svojej rozumovej a mravnej vyspelosti schopný
rozpoznať, že závažnosť jeho konania je vyššia ako malá“. [15] Posudzovanie
rozumovej a mravnej vyspelosti mladistvého páchateľa nie je oprávnením, ale
povinnosťou príslušných orgánov. Čentéš et al., 2016 [16] hovoria o tzv. podmienenej
príčetnosti mladistvého páchateľa.
Záver
Pre správne nastavenie mechanizmov boja proti kriminalite mladistvých
a koncepcii preventívnych programov boja proti kriminalite mládeže, je potrebné
vykonávať výskumy zamerané na etiologické aspekty kriminality mládeže. Iba tak
môžeme pochopiť ich vzájomné interakcie a zaoberať sa tým, prečo sa odohráva tento
negatívny jav, čo je jeho príčinou a ako mu možno zabrániť do budúcna, alebo
prinajmenšom aspoň ho eliminovať do maximálnej možnej miery.
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Abstrakt:
Cestná doprava zohráva dôležitú úlohu takmer pri všetkých pohyboch nákladu. Preto je nutné
stanoviť a upraviť pravidlá a predpisy, ktoré povedú k zníženiu počtu nehôd a to hlavne v zimnom
období, kedy sú podmienky pre bezpečnú prepravu tovaru sťažené vonkajšími vplyvmi,
poveternostnými podmienkami a obozretnosťou a zúčastnením vodiča. Tento článok identifikuje
a porovnáva bezpečnostné opatrenia, pravidlá, pokyny a predpisy, ktoré upravujú bezpečnosť
cestnej nákladnej dopravy pri preprave nebezpečných vecí. Počet nehôd je dobrým ukazovateľom
bezpečnosti. Výstupom sú, bezpečnostné pokyny a predídene nehodám na cestách, na zlepšenie
situácie v oblasti bezpečnosti vodičov nákladných vozidiel pri preprave nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: riziko, analýza rizík, preprava, nebezpečné veci, cestná doprava, pokyny
Abstract:
Road transport plays an important role in almost all freight movements. It is therefore necessary
to lay down and adjust rules and regulations that will lead to a reduction in the number of
accidents, especially in the winter, when the conditions for the safe transport of goods are
hampered by external influences, weather conditions and the prudence and involvement of the
driver. This article identifies and compares the safety measures, rules, instructions and regulations
governing the safety of road haulage in the transport of dangerous goods. The number of
accidents is a good indicator of safety. The output safety instructions and, in particular, road
accidents, to improve the safety situation of lorry drivers when transporting dangerous goods.
Keywords: risk, risk analysis, transport, dangerous goods, road transport, instructions
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Úvod
Legislatívne cestnú prepravu nebezpečných vecí zastrešuje Európska dohoda
o medzinárodnej cestnej preprave - ADR. Pri preprave nebezpečných vecí sa kladie
veľký dôraz aj na bezpečnosť prepravy, pretože kvalitu prepravy ovplyvňuje veľa
faktorov, ako napr. človek – ľudský faktor, dopravný prostriedok, vonkajšie prostredie.
V článku si pripomenieme dôležité pokyny a pravidlá pri preprave nebezpečných vecí
cestnou dopravu v zimných podmienkach.

1. Plánovanie jazdy a prepravy ADR
Základom prípravy a bezpečnej prepravy nebezpečného nákladu je
prispôsobovanie a plánovanie jazdy zimným podmienkam. Vodič zníži rýchlosť jazdy
a zvýši doby odpočinkov. Dopravca zaistí, aby mali všetci vodiči pred odjazdom
prístup k aktuálnym správam o počasí, prípadne upozorňuje na výstrahy pred
poveternostnými podmienkami vodičov včas vopred.
Červený kód je pomenovanie pre existujúce spoľahlivé informácie o väčších
extrémnych poveternostných podmienkach, môže byť centrálne nariadená obchádzka
alebo nariadený odpočinok. Pri komunikácii s vodičmi je potrebné namiesto
naliehavosti dodania tovaru klásť väčší dôraz na bezpečnú jazdu, aj keď sa tým môže
proces dodania tovaru predĺžiť. Vodič musí byť opatrný a musí si uvedomiť zmeny
cestných podmienok pri poľadovici, solení a odpratávaní snehu z komunikácií. [1].

2. Kontrola vozidla a vodiča
Dostatočná kontrola vozidla pred jazdou vodičom zabráni nežiadúcim
mimoriadnym situáciám na cestách. Preto je dôležitou pracovnou náplňou vodiča
vozidlo pred jazdou dôkladne skontrolovať a pripraviť na cestu.
Príprava na jazdu
Povinnosťou vodiča/dopravcu je udržiavať palivové nádrže doplnené (pri
dosiahnutí 50% je nutné palivo doplniť). Pri nakládke fľaškových vozidiel sa na
hnaciu nápravu naloží čo najviac podľa legislatívy, aby sa uľahčila trakcia. Kvalitné
zimné pneumatiky so správnym tlakom sú nevyhnutné pre dobrú trakciu a bezpečnú
zimnú jazdu.
Kontrola svojho duševného rozpoloženia je dôležitá kapitola pred každou jazdou.
Pred každou jazdou, pred prevedením kontroly vozidla a pred samotnou jazdou
zhodnotí vodič svoj vlastný stav spôsobilosti z hľadiska únavy, zdravia a duševného
rozpoloženia. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu vodič necíti dobre alebo je mu nevoľno
a nie je schopný sebavyhodnotenia, je nutné sa obrátiť na svojho nadriadeného
a požiadať o radu. Vodič nesmie ani pomyslieť na to, že sadne do vozidla a vydá sa na
trip než bude vyjasnené, či môže bezpečne zahájiť jazdu.
Predvýjazdová kontrola – vodič sa uistí, že behom výjazdovej a dojazdovej
kontroly nezávislé kúrenie funguje správne, stierače stierajú, ostrekovač funguje
a klaksón trúbi a je pravidelne doplňovaná nemrznúca kvapalina, brzdná sústava je v
poriadku, okná sú čisté, spätné zrkadlá sú správne nastavené a čisté.
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Obr. 1 Jazda v zimných podmienkach s ADR
Zdroj: autor

3. Jazda na ceste – riadenie nákladného vozidla ADR
Vodič musí prijať a správne sa rozhodnúť, keď má pocit, že je ďalšie
pokračovanie v jazde nebezpečné. Pokyn je zastaviť na bezpečnom mieste a ihneď
kontaktovať dispečera/ logistiku pre ďalší postup. Vodič si necháva dostatočný čas na
bezpečný dojazd do cieľa. Nestojí za to dostať seba a ostatných do nebezpečnej
situácie, aby bol niekde včas.
Čím rýchlejšie idete, tým dlhšie trvá, než zastavíte. Pri akcelerácii na snehu alebo
na ľade choďte pomaly, aby ste zabránili šmyku alebo skĺznutiu. Jazda maximálnou
povolenou rýchlosťou môže byť legálna, ale na zasneženej alebo zľadovatenej
vozovke môže byť príliš rýchla. Prispôsobte svoju rýchlosť stavu vozovky!
Pri jazde na ľade a snehu sa neodporúča používať tempomat, vodič sa vyhýba
náhlym manévrom v riadení vozidla. Náhle a prudké pohyby môžu spôsobiť skĺznutie
alebo šmyk a zapríčiniť vážnu dopravnú nehodu, často aj so smrteľnými následkami.
Niektorí vodiči radi používajú motorovú brzdu v zlých poveternostných
podmienkach. Zakazuje sa používať motorovú brzdu na zamrznutých cestných
komunikáciách! Snažte sa vyhnúť nadmernému používaniu motorovej brzdy, pokiaľ
nie je celá súprava „rovná“ na ceste. Brzdite skoro, pomaly, správne a nikdy nešliapte
na brzdu prudko.
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Obr. 2 Skĺznutie mimo vozovku
Zdroj: autor

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby
mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla
jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.
Dodržujte bezpečnú vzdialenosť (10x vyššiu pri jazde na zasnežených cestách).
Zastavenie vozidla na klzkých a zasnežených cestách trvá dlhšie. Pokiaľ je to možné,
tak pri zastavení si je nutné ponechať dostatok miesta pred vozidlom na ľahšiu
manipuláciu.
Buďte si vedomý toho, čo sa deje ďaleko pred vami. Chovanie ostatných vozidiel
pred vami vás rýchlejšie upozorní na problémy a zaistí vám zlomok času naviac, aby
ste mohli bezpečne reagovať.
Bezpečná vzdialenosť za vozidlom idúcim vpredu závisí najmä na rýchlosti
jazdy, na reakčnej dobe vodiča, na účinnosti bŕzd, na druhu a stave pneumatík, na
povrchu vozovky a podobne.
Cesty, ktoré sa zdajú byť suché, môžu byť klzké a nebezpečné – nazývame to
čierny ľad. Jazdite pomaly, kde sa blížite ku križovatkám, nájazdom, mostom alebo
tienistým oblastiam. Všetky sú horúcimi kandidátmi pre tzv. čierny ľad.

4. Zastavenie vozidla a parkovanie
Pokiaľ je počasie tak extrémne, že vodič musí zísť z vozovky, nech tak spraví.
Nájde si miesto, kde môže bezpečne zísť z diaľnice a počká, až budú podmienky
bezpečné. Pokiaľ je vodič nervózny z riadenia vozidla v nepriaznivom počasí, musí
zostať stáť. Ďalšie informácie už vodičovi poskytuje dispečer/ logistik.
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V žiadnom prípade vodič nákladného vozidla nezastavuje na krajnici, najmä
v situáciách za nízkej viditeľnosti, pri jazde v zime, najmä pri oslepujúcom snehu.
Vodič udržuje svetlá vozidla a prívesu čisté. Keď bude mať možnosť zastaviť na
bezpečnom mieste, vyčistí si svetlá od snehu a ľadu.

Obr. 3 Bezpečné zastavenie v nepriaznivom počasí
Zdroj: autor

5. Bezpečnosť na cestách pri preprave nebezpečných vecí
Preprava tovaru prináša riziko dopravných nehôd. Obzvlášť ak ide o nebezpečné
veci, zvyšuje sa riziko nebezpečenstva požiaru, výbuchu, popálenia chemikáliami,
otravy alebo poškodenia životného prostredia. Aby sa toto riziko znížilo, platia pri
preprave nebezpečných vecí prísne pravidlá.
Všetky osoby zúčastnené na preprave nebezpečných vecí podľa dohody ADR musia
byť vyškolené podľa požiadaviek určených na túto prepravu primerane k ich
zodpovednosti a povinnostiam.
Zákon o cestnej doprave, zákon o cestnej premávke a medzinárodná dohoda ADR
určuje pri preprave nebezpečných vecí účastníkom dopravy konkrétne povinnosti.
Tým sa dostávame k povinnosti každej organizácie, ktorá sa podieľa na preprave
nebezpečných vecí či už balením, odosielaním, dopravou, príjmom, alebo nakladá a
plní nebezpečné veci do vozidla alebo kontajnera prepravujúcej nebezpečný tovar na
cestách vymenovať bezpečnostného poradcu ADR. Táto povinnosť vyplýva
organizáciám na základe § 36 Zákona NR SR č. 56/2012 o cestnej doprave a na
základe bodu 1.8.3 dohody ADR.
Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na
dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečných vecí a v organizácii nastaviť a
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uľahčovať procesy spojené s prepravou nebezpečných vecí. Konkrétne úlohy ukladá
bezpečnostnému poradcovi predpis – dohoda ADR.
Povinnosti bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí:
a.

sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí,

b.

vykonávať poradenstvo pre svoju organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,

c.

pravidelne preškoľovať zamestnancov s ohľadom na zmeny v legislatíve alebo
zmeny dohody ADR,

d.

pripravovať výročnú správu,

e.

hľadať najjednoduchší spôsob prepravy nebezpečných vecí.

Záver
Správne rozhodovanie má nemalý vplyv na bezpečnú jazdu z hľadiska
predchádzania mimoriadnym udalostiam a vážnym dopravným nehodám, ktoré
môžu vzniknúť v časovej tiesni, nátlaku na vodiča, nadmernej rýchlosti alebo pri
zanedbanej alebo nepravidelnej kontrole dopravnej jednotky.
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Abstrakt:
V príspevku sa venujeme medicínskym katastrofám a to hlavne pandémii COVID -19, ktorá
v tomto období zohráva významnú úlohu v našich životoch. Príspevok je rozdelený do viacerých
častí. V úvode sa venujeme opisu samotnej témy a následne konkretizujeme ochorenie COVID19 a celkový doterajší priebeh samotnej pandémie s opisom konktétnych opatrení, ktoré boli
prijaté v rámci zložiek IZS v boji s pandémiou. Pri nasadení jednotlivých zložiek IZS neexistuje
nulové riziko a úplná bezpečnosť ani zasahujúceho personálu, ani samotných osôb, ktorým je
poskytovaná pomoc. Preto sa neustále vytvárajú a upravujú podmienky bezpečnost pri prácii
a pri ochrane zdravia, ktoré účinne znižujú a dokanca čiastočne eliminujú vplyv škodlivých
a nebezpečných faktorov.
Kľúčové slová: Medicínske katastrofy. Covid 19. Riziko. Opatrenia. Kontroly.
Abstract:
In this article, we focus on medical disasters, especially the COVID-19 pandemic, which is an
important role in our lives during this period. The article is divided into several parts. In the
introduction, we describe the main topic and then we specify discribe the COVID-19 disease and
the overall development of the pandemic with a description of specific measures that were taken
within the IRS in the fight against the pandemic. During action of individual components of the
IRS, there is zero risk and complete safety of neither the intervening personnel nor the persons to
whom the assistance is provided. Therefore, conditions at work and health protection are
constantly being created and adjusted, which effectively reduce and even partially eliminate the
influence of harmful and dangerous factors.
Keywords: Medical disasters. Covid 19. Risk. Measures. Checks.

Úvod
Neštandardné situácie, ktoré súvisia s každodenným životom človeka majú
rôzny charakter. Jedná sa o rôzne prírodné alebo medicínske katastrofy. Zapríčinené
buď prírodou samotnou, alebo zásahom ľudskej činnosti, ktoré si vyžadujú špecifickú
prípravu jednotlivých zložiek ZZS, RLS, RZS, HaZZ, Policajného zboru SR, ale aj
Ozbrojených síl SR. V súčasnosti k takýmto neštandardným situáciám patrí pandémia
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COVID – 19, ktorá si vyžaduje špecifické nasadenie jednotlivých zložiek IZS. V boji
s touto pandémiou príslušníci záchranného systému každodenne nasadzujú svoje
vlastne životy, pri ochrane zdravia nášho obyvateľstva a ochrane jeho majetku.

1. Medicínske katastrofy
Medicínske katastrofy sú katastrofy, ktoré majú medicínsky charakter a zároveň
sú interdisciplinárne, využívajú vedecké poznatky a skúsenosti ostatných lekárskych
odborov pri zvládnutí katastrof medicínskeho charakteru veľkého rozsahu v rámci
záchranných, likvidačných a asanačných prác.[1]
Základným cieľom IZS pri medicínskych katastrofách je obmedziť ujmy na
ľudských životoch, znížiť trápenie postihnutých a poškodenie zdravia na čo najvyššej
úroveň. Pri týchto katastrofách sa medicínske odbory zaoberajú urgentnou zdravotnou
starostlivosťou, výchovou a vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov na
poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti krízovým manažmentom a prípravou
zdravotníckych síl a prostriedkov. Ďalej spolupracujú so všetkými záchranárskymi
organizáciami, zložkami IZS, mimovládnymi a humanitárnymi organizáciami. [1]
Podľa definície S. W. A. Gunna je medicínska katastrofa snahou a činorodou
spoluprácou rozličných lekárskych odborov pri prevencii, pripravovaných
záchranných akcií a rehabilitácii zdravotných dôsledkov katastrof v spolupráci s
ostatnými tiesňovými službami, ktoré sa zúčastňujú na komplexnom riešení stavov po
katastrofách.[2]
Podľa Bulíkovej z rozmanitých všestranných skúseností v teréne môžeme opísať
kritéria pre katastrofu. Podľa nej sa definovanie katastrofy posudzuje na počet
postihnutých: katastrofa nastáva pri počte väčšom než 50 postihnutých bez rozdielu v
rozsahu mŕtvych, ľahko alebo ťažko zranených.Do úvahy sa berie aj to, či je
uskutočniteľnévyslobodiť, ošetriť a transportovať postihnutých v rámci jedného
okresu.[2]
Podľa Bydžovského na dostihnutie požadovanej situácie pri katastrofe, by
záchranná služba mala vyčleniť cca 75 – 80 % svojich prostriedkov. Z uvedeného
vyplýva, že medicínske katastrofy nie sú výhradne v rukách zdravotníkov. Na
záchrane zdravia a života postihnutých obyvateľov spolupracuje mnoho zložiek a
útvarov. Medzi najväčšie medicínske katastrofy minulého storočia zaraďujeme čierny
kašeľ, v súčasnej dobe je to pandémia COVID – 19, proti ktorej medicína a všetky
zainteresované strany sa snažia nájsť účinný liek a vakcínu.[3]
1.1.

Pandémia Covid-19 a spolupráca IZS pri jej zvládaní

COVID - 19 alebo koronavírus do marca minulého roka nebol známy a ani sa
nepoužíval. Pojem COVID-19 z anglického slova CoronaVirus Disease je infekčné
ochorenie,
vyvolané
koronavírusom
SARS-CoV-2,
ktorý
patrí
do
rodu Betacoronavirus a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným
respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje
hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a
môže viesť k úmrtiu pacienta. K 5.3.2021 bolo na svete potvrdených vyše 108 382 032
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prípadov nákazy a vyše 2 380 756 ľudí vírusu podľahlo, počet vyliečených je 80
430 576.[4]
Charakteristika ochorenia: je to akútny respiračný syndróm, ktorý spôsobuje
koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, patrí medzi betakoronavírusy, kam sa
zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú
odlišnosť. Táto nákaza sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou
nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií, môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas
je 2 až 14 dní. Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je
uvedená na webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution2019-ncov-cases.[4]

Obr. č. 1: Príznaky COVID – 19 [5]

Obr. č. 2: Štruktúra koronavírusov [6]

Situácia pandémie koronavírusu na Slovensku
Na Slovensku 6. marca 2020 potvrdili prvý prípad ochorenia COVID19. Postupne pribúdali ďalšie prípady, v polovici marca 2020 v desiatkach denne.
V tomto období sa mnohí odborníci obávali, že nízky počet pacientov s potvrdeným
ochorenia je dôsledkom nízkeho testovania. 11. marca 2020 virológovia, odborníci z
radov zdravotníkov, ako aj Asociácia nemocníc Slovenska upozornili na
nepripravenosť Slovenska na prichádzajúcu epidémiu. Od 13. marca 2020 boli
postupne prijímané veľkoplošné preventívne opatrenia v snahe zabrániť explozívnemu
šíreniu nákazy. 30. apríla 2020 bolo na Slovensku oficiálne potvrdených 1396
infikovaných pacientov, v tom období štatistické údaje zaznamenávali 23 obetí.
Začiatkom apríla 2020 bola prognóza vývoja epidémie priaznivá. Ku koncu roka 2020
sa situácia zmenila a necelý rok od jej vypuknutia je na Slovensku infikovaných 322
104 obyvateľov. V dôsledku infekcie na chorobu na Slovensku zomrelo 7739
obyvateľov. V celosvetovom meradle v súčasnosti (5.3.2021) patríme medzi jednu
z najhoršie postihnutých krajín v počte úmrtnosti.[7]
1.1.1. Kontrola dodržiavania karantény, nosenie rúšok v spolupráci s IZS
V počiatočnom štádiu pandémie koronavírusu platilo opatrenie dodržania
povinnej domácej karantény len pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a
Iránu na Slovensko. Za porušenie izolácie hrozila pokuta až do výšky 1650 eur, čo platí aj
dnes. Neskôr sa povinná karanténa vzťahovala na všetkých občanov, ktorí boli mimo našich
štátnych hraníc. Povinná karanténa je súčasťou mimoriadnej situácie, je povinná a
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v súčasnosti trvá 14 dní. Na našom území začala platiť 13. 3. 2020 od 7. hodiny a
platí až do odvolania pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia z ktoréhokoľvek štátu,
boli pozitívne testovaní alebo sú rodinnými príslušníkmi pozitívne testovaného, bývajú
s ním v jednej domácnosti a ešte neboli pozitívni. Za nedodržanie karantény hrozí
pokuta do výšky 1 659 Eur. S touto mimoriadnou situáciou, kedy bol v Slovenskej
republike vyhlásený aj núdzový stav súvisia aj ďalšie opatrenia, ktorými sú: všetkým
obyvateľom sa zakazuje od 25. marca 2020 až do odvolania vychádzať a pohybovať
sa na verejnosti, v súčasnosti je to aj interiér bez prekrytia horných dýchacích ciest
(respirátor, rúško, šál, šatka). Od 3.3. 2021 je to respirátor typu FFP2. Dňa 23.marca
2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie
ako 65 rokov, aby limitovali pohyb v externom prostredí na nevyhnutný. Za
nedodržanie prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti, v súčasnosti aj v interiéri,
hrozí pokuta do výšky 1 000 eur. Aj na toto opatrenie dohliadali príslušníci PZ
v spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených síl SR a po vykonaní kontroly výsledky
zasielali úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.[8] Policajný zbor, ako aj
armádne zložky počas pandémie tiež dohliadali na testovanie a dodržiavanie karantény
v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. Podľa správ a zistení
terénnych pracovníkov a príslušníkov miestnych občianskych poriadkových služieb, sa
začiatkom apríla 2020 do osád vrátilo zo zahraničia nekontrolovane približne 1500
obyvateľov. Po testovaní týchto navrátilcov rómske osady v Gelnici v mestskej časti
Háj, osada v Humennom, Krompachoch, Žehra a v Bystranoch boli v karanténe. Na jej
dodržiavanie dozerali príslušníci zložiek IZS z radov hasičov, policajtov
a príslušníkov ozbrojených síl. Počas pandémie sa táto situácia zopakovala aj vo
februári 2021 v obci Sačurov, kde pomoc zložiek IZS vyžiadal starosta obce.

Obr. č.3: Policajný a armádny dohľad v marginalizovaných rómskych komunitách.[9]
1.1.2. Hraničné priechody počas pandémie
Zložky IZS od začiatku pandémie pomáhali pri premenách, ktoré sa týkajú
cestujúcich, prichádzajúcich k nám spoza hraníc. Ide hlavne o príslušníkov
Policajného zboru Slovenskej republiky, železničnej polície, hasičov a príslušníkov
ozbrojených síl SR. Na veľkých hraničných priechodoch sa zaviedli kontroly, malé
hraničné priechody sa zatvorili. Príslušníci kontrolovali a kontrolujú osoby, ktoré majú
povolený vstup na územie Slovenska, a to sú osoby, ktoré sa preukážu trvalým či
prechodným pobytom alebo platným cestovným dokladom SR. Ďalej vykonávali
meranie telesnej teploty pri vstupe na naše územie, kontrolovali testy na COVID – 19,
ktoré nemajú byť staršie ako 48 hodín a mali by byť negatívne, taktiež vykonávali
dezinfekciu, kontrolovali nosenie rúšok u vodičov prichádzajúcich na Slovensko.
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V kamiónovej doprave vykonávali kontrolu vybavenia ochrannými pomôckami. V tom
čase bola zastavená aj medzinárodná vlaková a autobusová doprava. Aj pri tomto
opatrení kontrolu vykonávali jednotlivé zložky IZS.[10]

Obr. č. 4: Opatrenia na hraničných priechodoch počas pandémie.[10]

Obr. č. 5: Bezpečnostné opatrenia na hraniciach prijaté Slovenskom.[11]
1.1.3. Mimoriadne obmedzenie pohybu osôb a spolupráca zložiek IZS
Počas tejto pandémie sme sa nevyhli ani obmedzeniu pohybu osôb a zákazu
vychádzania, a to viackrát. Po prvýkrát to bolo na základe uznesenia Vlády SR, v
termíne od 8. apríla od 00.00 hod. do 13. apríla. V súčasnosti zákaz vychádzania platí od
3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. až odvolania, najneskôr však do
konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021. Spôsob kontroly sa
vykonával a vykonáva s mimoriadnym nasadením policajtov a príslušníkov Ozbrojených
síl SR po celom území Slovenska. Policajné hliadky spolu s príslušníkmi Ozbrojených
síl SR kontrolujú všetky vozidlá, ktoré prechádzajú jednotlivými okresmi na diaľniciach
a cestách I. a II. triedy. Polícia kontrolovala osoby, ktoré sa pohybovali na verejných
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priestranstvách v rámci okresu, aby zistili či osoba neprekročila okres, kde má trvalý
pobyt.[12,13]
Aj v tomto prípade kontrolu dodržiavania nariadení vykonávali príslušníci
jednotlivých zložiek IZS, konkrétne policajné hliadky spoločne s príslušníkmi
Ozbrojených síl SR.

Obr. č. 6: Kontrola prechádzania viacerými okresmi.[14]
1.1.4. Hliadková činnosť policajtov a vojakov počas pandémie
Aj keď nás všetkých v súčasnosti zamestnáva hlavne COVID 19, príslušníci
Policajného zboru museli a mali dohliadať aj na bezpečnosť cestnej
premávky. Vykonávali cestné kontroly a upozorňovali vodičov na dôležitosť
dodržiavania nariadených opatrení. Okrem iného zákazu vychádzania, nosenia rúšok,
nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Upozorňovali vodičov aj na uzatvorené
cestné hraničné priechody.

Obr. č. 7: Hliadková činnosť policajtov a kontrola vozidiel.[15]
1.1.5. Dohľad pri vyplácaní sociálnych dávok v spolupráci so zložkami IZS
O opatreniach pri výplate sociálnych dávok pre členov marginalizovaných
rómskych komunít rozhodli členovia krízového štábu. Sociálne dávky sa v rómskych
komunitách nebudú vyplácať pomocou mobilnej pošty, namiesto toho prijali iné
riešenie a rozhodli sa posilniť pobočky pošty políciou, v niektorých prípadoch
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dokonca ozbrojenými zložkami. Na chod a bezpečnosť pri vyplácaní sociálnych dávok
dozerali jednak pracovníci súkromných bezpečnostných služieb, ktoré využíva pošta,
príslušníci mestskej i štátnej polície a na najexponovanejších miestach aj príslušníci
Ozbrojených síl SR. Aj pri tomto opatrení spočívala snaha v zamedzení šírenia
koronavírusu. U každého klienta bola vykonaná dezinfekcia rúk a dohliadalo sa na
ochranu úst a nosa ochranným rúškom. K vyplácaniu sociálnych dávok formou
mobilnej pošty (unimobunky) došlo v rómskej osade v obci Sačurov v okrese Vranov
nad Topľou. [16]

Obr. č. 8: Vyplácanie sociálnych dávok Luník XI Košice
a v Rimavskej Sobote.[17]

1.1.6 Testovanie v spolupráci so zložkami IZS
V počiatočnom štádiu pandémie sa testovanie vykonávalo len pri nemocniciach
a zdravotníckych zariadeniach. S návratom našich obyvateľov zo zahraničia a ich
nekontrolovateľnému návratu, ktorý zistili terénny pracovníci a príslušníci miestnych
občianskych poriadkových služieb, sa začali testovať osady. V testovaní sa
pokračovalo, a to v dňoch od 23. do 25. októbra, kedy sa uskutočnilo takzvané pilotné
testovanie všetkých obyvateľov starších ako 10 rokov. Odberové miesta budú zriadené
tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia. Na odberových miestach
budú pôsobiť integrované tímy vedené profesionálnymi vojakmi Ozbrojených síl SR.
Mimo profesionálnych vojakov budú integrované tímy pozostávať z príslušníkov
Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho
personálu. Do celoplošného testovania sa zapojili všetky zložky IZS od profesionálnych
zdravotníkov, ktorí odoberali vzorky a robili testy, cez vojakov, policajtov a hasičov.
V prvom polroku roku 2021 sa testovanie vykonávalo podľa COVID automatu a pri
tomto testovaní tiež dohliadali zložky IZS v zložení vojak, zdravotník príslušník
Policajného zboru, ktorí robili náhodné kontroly na odberných miestach. V mnohých
mestách a dedinách sa do testovania zapojili členovia Dobrovoľných hasičských
zborov. [18]
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Obr. č. 9: Celoplošné testovanie na COVID – 9.[18]
Záver
Špecifiká práce zložiek Integrovaného záchranného systému v neštandardných
situáciách nie je slovné spojenie, ktoré je používané každodenne. Pravé preto by sme
si mali uvedomiť, aká dôležitá je edukácia v tejto oblasti. Fungovanie zložiek IZS je
v súčasnej dobe na veľmi vysokej medicínskej, ale aj technickej úrovni. Bohužiaľ stále
sa v ňom vyskytujú chyby, ktoré sú spôsobené technickým zabezpečením, alebo
zlyhaním ľudského faktora. Preto si fungovanie zložiek IZS v neštandardných
situáciách vyžaduje neustálu prípravu príslušníkov jednotlivých zložiek IZS vo forme
fyzickej prípravy, vzdelávania v rôznych smeroch, ale aj výcviku samotnom, a to na
trenažéroch v simulovaných podmienkach. Zdravotníci, hasiči, policajti a príslušníci
armády v tejto neštandardnej situácii pomáhajú pri organizovaní rôznych akcií, akými
sú celoplošné testovanie obyvateľstva či kontroly rôzneho charakteru. A tak
v neposlednom rade, zložky IZS pomáhajú zvládnuť túto neštandardnú situáciu.
Poukázali na potrebu a nevyhnutnosť správneho fungovania, jednotných metodických
postupov v systéme koordinačných zložiek IZS pri riešení krízových a neštandardných
situácii. Hlavným zámerom IZS je rýchlo, adekvátne a nepretržite poskytovať pomoc v
ohrození života, zdravia, majetku, alebo životného prostredia. Pri krízovej situácii,
mimoriadnej udalosti, alebo katastrofe zohráva často významnú úlohu koordinovanie
jednotlivých zložiek záchranného systému. Osobitnú pozíciu a funkcie v rámci
systému IZS má Policajný zbor SR. Tiesňové linky môže využiť každý obyvateľ, ktorý
je v tiesni. Na základe uvedených informácií operátor tiesňovej linky udalosť
vyhodnotí a aktivuje príslušnú zložku IZS. Život a zdravie osôb patria medzi
najvýznamnejšie hodnoty a treba ich chrániť.
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Abstract:
The purpose of this paper is to present the use of experiment in the discipline of security sciences with particular emphasis on the sphere of crisis management. In the first part of the paper, the
definition of an experiment will be presented, as well as the general implementation of this
research method. Then, selected examples of the application of experimental research in the
discipline of security sciences and crisis management will be described (in recent publications
issued after 2019 indexed in the largest database of scientific texts Elsevier's Scopus).
Keywords: experiment, security studies, crisis management, disaster management.

Abstrakt:
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania eksperymentu w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie – ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego. W pierwszej
części pracy zaprezentowana zostanie definicja eksperymentu, a także teoretyczne podstawy
zastosowania tej metody badań. Następnie przedstawione zostaną wybrane przykłady
zastosowania badań eksperymentalnych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i zarządzaniu
kryzysowym (w najnowszych publikacjach wydanych po 2019 roku indeksowanych w największej
bazie tekstów naukowych Elsevier's Scopus).
Słowa kluczowe: eksperyment, nauki o bezpieczeństwie, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie
katastrofą.
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Introduction
Experiment is one of the forms of scientific observation used in social sciences.
In the PWN Encyclopedia it is recognized as a basic - next to observation and
scientific measurement - research procedure consisting in „the deliberate provocation
of a specific phenomenon (or its change) in artificially created (laboratory) conditions,
in order to study and explain its course“. [1]. From the above definition it follows that
experimental research can only be carried out in artificial conditions (experiments
carried out in natural conditions were omitted).
This is because all natural experiments - including those in crisis management in which there is no manipulation planned by the experimenter will fall into the
broader research category of quasi-experiment. When undertaking experimental
research in the field of crisis management - in the absence of influence on the object of
manipulation (inability to orchestrate a crisis situation that poses a threat to the safety
of people, property in large sizes or the environment, causing significant restrictions in
the operation of relevant public administration bodies due to the inadequacy of
available forces and resources) researchers are most often limited to comparing two
similar groups: one that was affected by a given crisis situation with another that was
not affected by this situation (an example is the research conducted by Stanislaw Kasl,
Rupert Chisholm, and Brenda Eskenazi on the impact on workers of the March 28,
1979, accident of the second reactor (TMI-2) at the Three Mile Island nuclear power
plant in Pennsylvania) [2].
The above definition of an experiment, omitting research conducted under natural
conditions, is part of a general tendency to equate the concept of experiment with the
laboratory experiment. It is true that many experiments are conducted in an
uncontrolled environment - e.g. during social events - but they will not be included in
the definition of this concept [3]. In this paper the notion of experiment will be
understood - following Kazimierz Ajdukiewicz - as „a repetitive procedure consisting
in a planned change of some factors in the examined situation by the researcher, with
simultaneous control of other factors, undertaken in order to obtain by means of
observation an answer to the question about the effects of this change“. [4]. This
definition includes both the purpose of this endeavor (which is cognitive in nature) and
a description of the specific manner of its implementation (controlled induction of
change).
Two groups characterized by similar features are most often chosen to carry out
experimental research. One of these groups (known as the experimental group) is
subjected to the influence of a specific stimulus, while the second group is used for
measurement control (this group is not affected by the above mentioned factor - it is
called the control group). The measurement is usually performed twice. The scale of
the influence of the stimulus is determined by comparing the results before the group
was exposed to the stimulus (pretest) with the results after it was introduced (posttest).
The experiment proves to be particularly useful when testing hypotheses. Due to
the fact that when using this research method, the attention of the researchers is
focused on establishing cause-effect relationships - it is more useful for achieving
explanatory rather than descriptive goals.
In this paper, the application of this research method will be limited only to the
discipline of security sciences (we should add that security sciences in Poland are
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classified as one of the disciplines included in social sciences – along with economics
and finance, socio-economic geography and spatial management, science of social
communication and media, science of politics and administration, science of
management and quality, legal sciences, sociological sciences, pedagogy, canon law
and psychology) [5], but great emphasis will be placed on the sphere of crisis
management, understood as „the activities of public administration bodies being an
element of national security management, which consists of preventing crisis
situations, preparing to take control over them by means of planned actions,
responding in case of crisis situations, removing their effects and restoring resources
and critical infrastructure“ [6].

1. The use of the experimental method in the discipline of security
sciences
In this subsection, selected examples of experimental research conducted in the
discipline of security science will be analyzed. Presented selected recent experiments presented in open access publications published after 2019 (after the emergence of the
COVID-19 pandemic in the world, which subordinated social life to the issue of
security) published in the largest database of scientific texts Elsevier's Scopus (only
those scientific texts that included the phrase "security" and "experiment" in the title,
abstract or key words were taken into account in the research).
Based on the adopted search criteria, detailed in the first part of this subsection, it
was determined that 298 scientific articles from the field of social sciences that met the
search criteria were published in the above-mentioned database during the examined
time period (between January 1, 2019 and May 4, 2021). After excluding 219 articles
that were not related to the discipline of safety, were devoid of presentation of
experimental results, or contained results of quasi-experiments - 79 publications
(26.51%) were qualified for further analysis.
The thematic range of positively verified articles concerned: technical
experiments - in particular computer simulations (33, accounting for 41.77% of total
publications), experiments relating to food security (17, accounting for 21.52% of total
publications), political security experiments (8, 10.13% of total publications), social
psychology experiments (6, accounting for 7.59% of the total), educational
experiments (5, accounting for 6.33% of the total), international security experiments
(3, accounting for 3.80% of the total), social communication experiments (3,
accounting for 3.80% of the total), and other experiments - relating to military
security, military security, and other issues, among others. In the articles in the field of
science, 3 articles, which accounts for 3.80% of the total number of publications, and
other experiments - related to military security, health, energy (4, which accounts for
5.06% of the total number of publications).
The articles in the field of safety sciences presenting the results of technical
experiments dealt with such topics as: the impact of randomized screening on crime
rates at airports [7], the use of penetrating radar to detect metal snares set by poachers
on wildlife to improve forest rangers' patrolling strategies [8], or the use of visual
social distancing (VSD) to measure the physical distance between pedestrians in real
time using public surveillance, the importance of which has increased due to the need
for social distance in public spaces during the COVID-19 pandemic [9]. Publications
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reporting experimental results related to food security have focused on the analysis of
that threat. Such research problems were discused as: the impact of different types and
combinations of communication strategies on farmers' collective action in Ethiopia to
control potato blight [10], the use of modern technologies for crop storage to ensure
food security for households in low developed countries during the COVID-19
outbreak [11], or optimizing production management decision making (both short and
long term) on farms in Zambia [12]. Articles presenting the results of political security
experiments have addressed topics such as: the impact of information policy
(presentation of different scenarios of the development of the Muslim population in
Norway) on the attitudes of the citizens of this country towards immigrants [13],
changes in the behavior of civil servants in providing citizens with access to public
information occurring after the simulation game [14],or the impact of the unpopularity
of the President of the United States (Donald Trump) on the acceptance of US foreign
policy by citizens of other countries (based on an experiment conducted in Japan) [15].
Publications presenting the results of experimental studies, classified under other
thematic groups, included: the use of protective motivation theory to design incentives
to promote safe online behavior (social psychology) [16], the use of phishing alerts as
a tool to train users' ability to detect fake websites (education) [17], assessing the
impact of external threats on the polarization of views regarding U.S. foreign policy
among political officials and the public (international security) [18], or the impact of
human trafficking messages on public opinion about human trafficking in the United
States-including the impact of how the phenomenon is portrayed on public support for
efforts to combat it (social communication) [19].

2. The use of the experiment method in the sphere of crisis management
Within the discipline of security sciences, the issue of experimentation in crisis
management was of particular interest to the authors. It is to it that the rest of the
chapter is devoted. As in the case of the general category of security, the literature
review was based on the largest database of scientific texts Elsevier's Scopus. The
search used a combination of three phrases and two hyphens: crisis management or
disaster management and experiment.
The distinction between crisis management and disaster management resulted
from the ambiguity of both terms. On the grounds of the Polish legal system, crisis
management means the activity of public administration consisting in prevention,
planning in case of occurrence of a crisis situation as well as reaction and
reconstruction in case of its occurrence. In turn, a crisis situation means a threat to
people, property and the environment that exceeds the forces and own resources of the
bodies responsible for fighting back the threat [6]. A crisis situation is a phenomenon
different from constitutional states of emergency [20]. Exceeding forces and resources
should be understood as the necessity of cooperation between internal security entities
for mutual support: human capital, equipment facilities and financial facilities.
In view of the above, for the purposes of this article, the following understanding
of crisis management has been adopted: physical protection of people, property and
the environment through coordinated actions of cooperating bodies of public
administration, (in the light of the law) different from the actions taken during states of
emergency, including those related to national defence problems. This is an

91

Experiment in the discipline of security sciences…
Radosław HARABIN, Grzegorz WILK-JAKUBOWSKI
understanding that in the English-language literature corresponds to the so-called
disaster management for endogenous disasters [21]. Therefore, when searching the
Scopus database, it was decided to use both phrases.
The next task was to perform the so-called negative preselection. It consisted in
excluding from the scope of the searched texts those which content did not fit into the
understanding of crisis management and experimentation adopted for the purpose of
the article.
In this way we also rejected articles in the field of disaster risk management,
which concerned the problem of long-term disaster risk management. Disaster risk
management means a systematic process of implementing administrative decisions,
involvement of public organizations to implement policies and strategies to strengthen
the capacity of society to cope with disasters in order to reduce the impact of natural
and technological hazards on social life. It includes all forms of actions, including
structural and non-structural measures to avoid (prevent) or reduce (mitigate) the
adverse effects of hazards. Threats considered here include natural disasters such as
ocean pollution, global warming, lack of public awareness of how to respond to
earthquakes, etc. It often involves the formation of so-called social resilience to
disasters [22]. Thus, it is a category that includes both crisis and disaster management,
but as such is a broader concept.
Only recent - published as of 2019 - open access publications were considered for
this research. This type of caveat was adopted due to the dynamic nature of disaster
management. The outbreak of the global COVID pandemic in 2019, has conditioned
the way crisis management systems function not only in Poland, but also in the world.
In addition, in Poland since 2017, the so-called module planning was implemented as
universal schemes of crisis management activities [23], which also changed the optics
of the system operation.
Based on the search criteria adopted in this way, it was determined that between
January 1, 2019 and April 16, 2021, 126 articles meeting the search criteria were
published in the SCOPUS database, of which 22 publications (17.46%) were qualified
for further analysis in the negative preselection. 104 articles (82, 54%) were rejected.
They were divided into 12 idiographically distinct categories that addressed topics
such as: simulation exercises with a pedagogical function (5, accounting for 4% of all
126 papers); engineering or computer science issues (27, or 21.43% of the total)
simulation or flood loss forecasting with a teaching function (4, accounting for 3% of
the total), survey research (9, accounting for 7% of the total), in-depth interview (2,
accounting for 1.5% of the total), disaster risk management (7, 5.55% of the total),
literature research (4, 3% of the total), principles of correct experiment evaluation (2,
1.5% of the total), case study (12, 9. 52% of the total), quasi-experiment (17, 13.49%
of the total), no experiment or other (16, 12.70% of the total).
The thematic range of positively reviewed articles was distributed as follows:
animal experiment and applications for emergency management (1, accounting for
0.8% of the total), evacuation simulation (3, 2.38% of the total), crisis communication
experiment (4, accounting for 1.5% of the total), computer/numerical simulations
based on neural networks (10. 7.94% of the total), micro environmental experiments
(3, 2.38% of the total), table-top exercise (simulation exercises on physical decision
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sheets) (1, accounting for 0.8% of the total). Of the 22 articles, only 9 of them were
related to social research, these were:
-

Gaze point in the evacuation drills: analysis of eye movement at the indoor
wayfinding - an experiment dedicated to studying the eye movement of people
evacuated from buildings [24].

-

Social experiment for my-timeline development to improve residents' awareness
of flood disaster prevention - a study on how to use the my-timeline information
sharing platform in the context of shaping users' awareness of the general
evacuation process [25].

-

Did It Really Happen? How the Public Interprets Journalistic Disclaimers, a
crisis communication experiment on determining the correct form of press
releases [26].

-

When Descriptive Norms Backfire: Attitudes Induce Undesirable Consequences
during Disaster Preparation - a crisis communication experiment on analyzing
the effectiveness of descriptive norms relative to their enforceability [27].

-

Pandemics and communication: An experimental assessment - a crisis
communication experiment on how changing the emotional valence of a
message determines the epidemiological prevention actions planned and taken
[28].

-

A deep learning approach for tweet classification and rescue scheduling for
effective disaster management - a crisis communication experiment on trying to
simulate the deployment of a threat based on the geolocation of Tweeters users
[29].

-

An Online Experimental Study of Flood Insurance Demand among
Homeowners - a study of the determinants of home insurance by people living
in floodplains [30].

-

Determining the effect of stress on analytical skills performance in digital
decision games towards an unobtrusive measure of experienced stress in
gameplay scenarios - beanie concerned with the extent to which the abilities
shaped by decision games are conditioned by the stressful situation [31].

-

ANYCaRE: A role-playing game to investigate crisis decision-making and
communication challenges in weather-related hazards - defining the role of
hydrometeorological hazard decision-making games for decision-making and
communication during hazards [32].

Based on the above findings, it should be concluded that the social research using
crisis management experiment was related to: crisis communication (5/9), use of
decision games (2/9), ways of human behavior during disasters (2/9). This paper
discusses one example from each of these groups. The first to be presented is the 2020
crisis communication experiment conducted by Swedish researchers [26]. The
experiment investigated how the use of disclaimers determines the perception of the
credibility of information. This is a problem related to the issue of misinformation and
thus, in the case of a crisis situation, making the wrong reaction by public
representatives.
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The experiment was based - as its authors indicated - on the so-called vignette
experiment, a survey and statistical analysis of the survey results. The vignette
experiment assumed that the simulation of reality took place by giving the subjects
short prepared information (vignettes) to read. The authors of the study explained that
people in vignette experiments behave as if the hypothetical scenarios were real [33,
34].
The study adopted two variants of the experiment. The first - under crisis
conditions and the second - devoid of this stimulus. Crisis conditions were simulated
by giving an article about a major terrorist attack with several fatalities in downtown
Stockholm to the subjects to read [26].
The actual object of the study was how the respondents received the news about
the knife attack near the Swedish Parliament. The subjects were presented with a press
release called braking news in three variants of their certainty: certain news (had
hapend), probable news (presumably had happened), unverified news (might have
happened) [26]. The construct message included three components: a headline, a
message, and a second message. Translating from Swedish into the English (the article
was published in english, but experiment was done in swidish language), the messages
had the following content:
-

Headline I: Braking news, knife attack at the parliament

-

Headline II: Braking news, reports of a knife attack at the parliament
- Headline III: Braking news, unverified raports of a knife attack at the
parliament

First sentence I: Two men have attacked people with kniefs at the bridge
close to parliament
First sentence II: according to reports two men have attacked people with
kniefs at the bridge close to parliament
First sentence III: according to unverified reports two men have attacked
people with kniefs at the bridge close to parliament
-

Second sentence I: several people are injured

-

Second sentence II: several people are presumbly injured

-

Second sentence III: several people might be injured [26].

The survey was administered to 2,379 individuals, 800 of whom had not read the
article on the terrorist attack. The survey results were statistically analyzed (assuming
regression estimates with standard errors: RMSE = root mean square error; AIC =
Akaike information criterion), which took into account the correlation coefficients
between the obtained survey results [26].
It turned out that respondents not conditioned by crisis factors did not recognize a
difference between the reliability of the first and second messages (95% confidence
interval). Even when respondents perceived differences in the reliability of messages,
they considered them to be reliable to a similar degree. They perceived a difference
only towards the third type of messages [26].
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Crisis-conditioned individuals were even more unlikely to recognize a difference
in the degree of uncertainty of the message they received. They were significantly less
aware of differences between messages.
The authors of the articles concluded that people responsiable for crisis
communication with society should be aware that most people will not draw the
correct conclusions from the information provided in messages during crises - this
requires paying special attention to the content of the messages issued, which should
be appropriately adapted to the situation [26].
The experiment indicated the relationship between the form of the message and
the understanding of its content. It turns out that a general tendency of the recipients'
failure to recognize the so-called disclaimers of information certainty was established.
The vast majority of participants in the experiment did not recognize the difference
between certain and probable news. This tendency was reinforced by crisis conditions.
This is important information for those responsible for communicating messages about
the crisis situation. It can be inferred that probable messages will be treated as certain
ones, making their use in crisis management nonsensical. It is therefore reasonable to
give certainty messages or information with a strong caveat of non-verifiability.
Indirect forms of the message will be ineffective.
The second selected experiment was conducted by Korean researchers. It
concerned methods for improving the evacuation process from buildings [24]. For
research purposes, a physical maze structure with dimensions of 16.8 m by 18 m was
built. The height of the maze walls was 2.2 m. The maze did not have any escape route
signage. In the experiment, 16 high-resolution cameras were used to observe the eye
movements of the subjects [24].
The maze contained 8 four-way crosroads with different branching angles. The
subjects' task was to reach the crosroad and then choose the appropriate path to find
the exit.
Twelve right-handed students participated in the study, additionally equipped
with so-called eay tracers (goggle-like devices that recorded eye movements). The
participants were not familiar with the layout of the maze. The instructor asked the
participants to find the end point as quickly as possible, as if the subjects were
participating in an emergency evacuation [24].
The recorded images were analyzed by BeGaze software, which counted the start
and end time (ms) of the decision-making process and the duration (ms) of each eye
movement by dividing it into fixation, saccade, and blink. Participants' eye movement
data were then analyzed for the duration of fixation and saccadic movement, excluding
blinks.
In order to locate the participants' gaze locations in the experiment, a virtual grid
with a 50 cm partition value was superimposed on the walls of the building. In this
way, three horizontal division sections (L - left; C- center; R- right) and four vertical
division sections (A1: 0-50 cm, A2: 50-100cm, A3: 100-150 cm, A4: 150-220 cm)
were extracted [24]. In other words, 12 half possible gaze locations were extracted on
the walls of the maze.
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The cameras recorded a total of 5196 so-called eay points, i.e., locations where
gaze was stopped at a selected point in the maze. Decision time at the intersections
was also measured. The results of the experiment were to be used as recommendations
for those responsible for developing design guidelines and regulations for escape
signage systems. The point at which maximum gaze duration was recorded in the
corridor and at the intersection was A3 (100-150 cm). The mean duration of the
subjects' glances at A3 at the intersection was 3821.15 ms (31.43%) [24].
The study also took into account differences in intersection contours. The less
acute the contour, the more often subjects focused their gaze on the middle wall area
of the so-called C of the horizontal system. The conclusions of the study were
presented as follows:
-

The results showed that evacuees mostly look at heights between 100 cm and
150 cm (vertical height) in the corridor and at intersections.

-

Additionally, evacuees' gaze points are quantified by horizontal and vertical
direction depending on the type of intersection where wayfinding decisions are
made. This study showed that there are clear differences depending on the type
of intersection (in particular, participants tend to look in a particular direction
when there is only one alternative).

-

Furthermore, as the angle of the intersection increases, the proportion of gaze
duration in area C increases. Furthermore, when the walls are at right angles,
such as at a T intersection, the probability of gaze duration in area C increases,
compared to an intersection where the walls are curved.

-

The results show that the current signage heights do not match the gaze points
of most people, the researchers suggested the need to change the signage
position depending on the type of intersection [24].

The third selected experiment was conducted by Dutch researchers and examined
the conditioning of decision-making ability by stressor stimuli [31].
Data in the study were collected using three main research tools. First, gameplay
data were obtained from a computer simulation game titled The Mayor Game. Second,
data were obtained from heart rate sensors and galvanic skin response sensors attached
to the bodies of experimental participants. Third, a self-monitoring questionnaire was
used in the study.
The computer-based decision-making game was designed to provide information
on the quality of decision-making as well as performance in analytical skills during
emergency response. On the other hand, the sensor data and the self-monitoring sheet
were intended to assess the relationship between decision quality and the introduced
stressor [31].
In the study, participants were placed in two conditions: control and
experimental. The experimental conditions meant reducing the time to make a
decision; displaying a timer on a computer monitor measuring the time to make a
decision; informing participants before the game started about the very good
performance of other participants in the game; and introducing additional superfluous
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information into the game. The intention was to simulate stressful conditions in this
way [31].
A total of 82 participants took part in the study, 43 in the control variant and 39
in the experimental variant. Two participants in the experimental variant did not
complete the experiment and were therefore removed from the analysis dataset.
Participants played the same scenario in the Mayor's Game: a tanker truck accident
carrying highly flammable and toxic chemicals. The scenario consisted of eight
dilemmas. Participants decided on each dilemma by selecting yes or no options. The
simulation consisted of 8 dilemmas and 5 roles. Each player thus had to make 40
decisions [31].
In the analysis of the results, the within-person variance of three measures was
taken into account: the average number of information read, the average time the
information item was open in relation to the total game time, and the performance in
analytical skills during the game. The results were subjected to a so-called curvilinear
variable analysis [31].
Based on the experiment, it was concluded that the study does not provide
sufficient evidence that self-assessment sheets can provide a tool for a discrete
measure of experienced stress. However, a relationship was found between the limited
amount of time to make a decision and the analytical performance of the subjects.
Biometric sensor data did not clearly indicate a stressful basis for such results [31].
Conclusion
Based on the findings, it should be concluded that:
1. Experimental research is used in the discipline of security science, although the
possibilities of its use in social sciences are limited. The vast majority of the scientific
papers analyzed presented the results of quasi-experiments. The most recent
publications published after 2019 presenting the results of experiments conducted
within the security science discipline were dominated by technical and food security
experiments (they accounted for 63.29% of total publications).
2. Factors limiting the inclination to use an experiment in the discipline of security
science include ethical problems (the respondents in many cases cannot know the real
goals of the experimenter and the experimental nature of the situation - so they must
be misled).
3. Experimentation in crisis management is possible, although the possibilities of its
use in social sciences are limited. Most of the experiments in the literature reviewed
did not involve social research (13 of 22). Except for animal studies [35], which
represent a negligible percentage of the total publications, the articles were concerned
with physical testing, possibly numerical checking of procedures and scenarios of
planned actions [36, 37, 38]. In contrast, experimental studies that addressed crisis
management and constituted social analyses were most often based on so-called quasiexperiments [39, 40, 41]. Social research using experimentation in crisis management
has addressed crisis communication; the use of decision games; and how people
behave during disasters.
4. Arguably, the reason for the limited utility of experimentation in crisis management
is the very nature of the field. This is because it concerns physical threats to people,
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property and environment, so simulation for research purposes will most often have a
virtual character.
5. A promising field of research is the issue of experiments based on decision-making
games. Despite the fact that the vast majority of the analyzed articles, concerned
pedagogical sciences [42, 43], we can see their great analytical potential for the
discipline of security sciences. Decision games can shape the skills of: stress
resilience, analytical skills, empathy, leadership, teamwork, flexibility, decisiveness,
persuasiveness, task coordination, communication, advisory skills [31]. Appropriate
preparation of a decision game sheet and proper selection of the conditioning factor
may allow to measure changes in selected skills of decision makers.
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Abstrakt:
Lesné porasty s rozvojom civilizácie a hospodárstva ohrozuje viacero faktorov, ktoré svojím
pôsobením nepriaznivo ovplyvňujú ich odolnostný potenciál a narúšajú ekologickú stabilitu.
Medzi takéto antropogénne škodlivé činitele patria aj lesné požiare a turizmus. Práca rieši návrh
metodického postupu posúdenia rizík lesných požiarov v chránených a turisticky využívaných
územiach TANAP-u so zameraním na modelové územie Zadné Meďodoly. Pre overenie stanovenej
hypotézy, že v období meniacich sa klimatických podmienok, má na turisticky využívaných
územiach s vyšším stupňom ochrany ponechávanie kalamitného (mŕtveho) dreva vo väčších
objemoch negatívny vplyv na bezpečnosť a ekologickú stabilitu tohto územia, vrátane jeho
závažného poškodenia antropogénnou činnosťou (lesným požiarom, turistikou), stanovili
nasledovné ciele. Zanalyzovať negatívny vplyv antropogénnych škodlivých činiteľov na vybranom
modelovom území a vypočítať pre modelové územie Zadné Meďodoly stupeň rizika vzniku lesného
požiaru s využitím metód GIS.
Kľúčové slová: lesný požiar, turizmus, TANAP, smrek obyčajný, požiarne riziko, kalamity,
ochrana lesa.
Abstract:
Forest stands with the development of civilization and the economy are threatened by several
factors that adversely affect their resilient potential and disrupt the ecological structure. Such
anthropogenic harmful factors include – forest fires and tourism. The work adresses the proposal
of a methodological procedure for evaluation the risks of forest fires in protected and tourist-used
areas of TANAP focusing on the model area of Zadné Meďodoly.To verify the established
hypothesis that in times of changing climatic conditions, leaving calamity (dead) wood in larger
volumes in tourist areas with a higher degree of protection has a negative impact on the safety and
ecological stability of this area, including its serious damage by anthropogenic activity (forest
fire). , tourism), set the following objectives. Analyze the negative impact of anthropogenic
harmful factors in the selected model area and calculate for the model area Zadné Meďodoly the
degree of risk of forest fire using GIS methods.
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Úvod
Významným poslaním lesného hospodárstva v meniacich sa klimatických
podmienkach je ochrana lesných ekosystémov pred pôsobením komplexu prírodných i
antropogénnych škodlivých činiteľov. Varieta týchto škodlivých činiteľov je vysoká a
v každej rastovej fáze porastov nadobúda rôzny charakter.
V súčasnom období vplyvu viacerých globálnych zmien a problémov pozorujeme
zvýšený záujem spoločnosti o problematiku ochrany i využívania lesa. V očiach
verejnosti ide nie len o produkciu drevnej hmoty a negatívne vnímanú ťažbu
(odlesňovanie), ale aj o využívanie mimoprodukčných funkcií lesných ekosystémov
ako rekreačná, zdravotná, kultúrna, klimatická, vodohospodárska, pôdoochranná a i..
Reálne však môžeme konštatovať, že negatívny vplyv na odolnostný potenciál a
stabilitu lesných porastov nemá len hospodárska činnosť. Aj samotná turistika a
rekreácia, ako jedna z ekosystémových služieb lesa, vyvoláva z aspektu ochrany
prírody a krajiny najmä v chránených a turisticky využívaných územiach celý rad
problémov i nežiaducich účinkov. Na týchto územiach pozorujeme rozsah negatívnych
vplyvov v závislosti od ich atraktívnosti, návštevnosti a stupňa odolnostného
potenciálu lesa. Z potenciálnych škôd ide prevažne o mechanické poškodzovanie
stromov, zašľapávanie semenáčikov i sadeníc, udupávanie pôdy a jej eróziu,
nekontrolovateľný zber plodov, krádeže stromčekov, plašenie zveri a i.. S rozvojom
turizmu (zvýšenej návštevnosti) a rekreačných objektov významnou mierou stúpa i
riziko vzniku a šírenia lesných požiarov z dôvodov nedovoleného zakladania ohňov,
fajčenia, vypaľovania trávy a pod..
Naliehavým zámerom a úlohou ochrany lesa je tieto škodlivé faktory čo najskôr
určiť, posúdiť možné riziká a následne navrhnúť také ochranné opatrenia, ktoré budú
efektívne eliminovať pôsobenie týchto škodlivých činiteľov už v počiatočných fázach.

1. Charakteristika územia
1.1. Geografická a orografická charakteristika
Z hľadiska geomorfologického členenia [1] spadá záujmové územie
vysokohorskej krajiny Tatier do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty,
provincie Západných Karpát, subprovincie Vnútorných Západných Karpát a v rámci
nich do Fatransko-tatranskej oblasti s celkom Tatry, podcelku Vysoké Tatry časť
Belianske Tatry.
1.2. Klimatická charakteristika
Skúmané územie LC Tatranská Javorina je charakterizovane studenou zimou,
teplým letom s dostatočným (vysokým) úhrnom zrážok, ktorý sa prejavuje prevažne v
letných mesiacoch. Veľký vplyv na výskyt, ako aj trvanie klimatotvorných činiteľov
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(zrážky, teplota vzduchu, dĺžka slnečného svitu) má výškový rozsah a členitosť tohto
územia [2].
Najväčšiu časť územia LC Tatranská Javorina zaberá chladná oblasť, ktorá sa
delí na okrsok: C1 - mierne chladný s júlovou teplotou 12 – 16 °C, okrsok C2 chladný horský s júlovou teplotou 10 – 12 °C a okrsok C3 - studený horský s
priemernou júlovou teplotou pod 10°C. mierne chladný okrsok C1 zaberá nadmorské
výšky do 1000 m, chladný horský okrsok C2 sa vyskytuje v nadmorských výškach
1000 – 1600 m n. m. a studený okrsok C3 zaberá plochy od 1600 m n. m. a viac.
Napriek tomu, na strmých juhovýchodných svahoch leží hranica chladného okrsku C2
vo výške až 1700 m n. m. [3].
1.3. Charakteristika modelového územia
Za modelové územie na základe získaných dát a terénnej obhliadky bola vybraná
dolina Zadné Meďodoly, ktorá je súčasťou ochranného obvodu Tatranská Javorina, ŠL
TANAP-u. Dolina sa nachádza na rozhraní Východných a západnej časti Belianskych
Tatier a je dlhá cca 3,5 km. Preteká ňou Meďodolský potok s viacerými prítokmi, z
ktorých najväčší je Kolový potok [4]. V dávnej minulosti na predmetnom území
(štôlne v Kopskom sedle) prebiehala ťažba medi a železnej rudy.
Zvolená lokalita je turisticky aktívne využívaným územím, cez ktoré vedie
značkovaný turistický chodník z Tatranskej Javoriny cez Kopské sedlo do Tatranských
Matliarov (Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zadné_Meďodoly). Súčasťou chodníka
je aj náučný chodník s desiatimi informačnými tabuľami. Chodník je prístupný
verejnosti len počas letnej sezóny od 15.06. – 31.10. [5].
Dolina bola významne poškodená vetrovou a následne i podkôrnikovou
kalamitou, ktorej negatívne dôsledky pretrvávajú aj v súčasnosti.
Zvolené sledované územie sa nachádza v dielcoch 1817, 1819, 1828, 1830
porastová skupina A, 1830 porastová skupina B. Ide o vysokohorské smrečiny (dielce
č. 1817, 1819, 1830 A) a vysokohorské smrečiny s limbou (dielce č. 1828 a 1830 B).
Porasty patria do kategórie lesov osobitného určenia vo funkčnom type protilavínový a
vodohospodársky. Charakteristika porastov je znázornená v tab. 1.
Tab. 1 Základný popis modelových porastov, Zdroj LHP, LHC Vysoké Tatry
2007-2016 [6]
Dielec

Výmera
porastu
[ha]

Vek

Zakm.

Expoz.

Sklon
[%]

Nadmorská
výška oddo [m]

LVS

Stupeň
ohrozenia

Pásmo
ohrozenia

Stupeň
ochrany
prírody

1817

21.22

150

0.7

JZ

75

1320-1600

7

3

C

5

1819

9.52

170

0.8

JV

70

1315-1640

7

4

C

5

1828

32.59

170

0.7

SZ

65

1320-1600

7

3

C

5

1830 A

37.28

170

0.7

S

65

1415-1675

7

4

C

5

1830 B

1.92

160

0.5

SZ

55

1285-1410

7

3

C

5
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- Zakm. – zakmenenie,
- Expoz. - expozícia

2. Navrhovaný metodický postup riešenia práce
2.1. Analýza negatívneho vplyvu antropogénnych škodlivých činiteľov na vybranom
modelovom území s vyšším stupňom ochrany
Analýza sa vykoná pre územie TANAP-u a samostatne pre vybrané modelové
porasty č. 1817, 1819, 1828, 1830A a 1830 B nachádzajúce sa na lokalite Zadné
Meďodoly. Vstupné dáta pre štatistické vyhodnotenie sa získajú elaborátov o výskyte
škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za príslušný rok, databáz ŠL TANAP a
vlastných hodnotení z modelových porastov.
Zhodnotí sa obdobie od roku 2004 po súčasnosť (rok 2020), t. j. od výskytu
veľkej vetrovej kalamity z 19.11.2004, ktorá poškodila prevažne smrekové porasty na
území TANAP-u o rozlohe s celkovou výmerou vyše 12000 ha [7].
Hodnotenia budú zamerané hlavne na lokality, na ktorých nebolo dovolené
spracovať kalamitnú hmotu (vetrovú, lykožrútovú), pričom územie je turisticky
aktívne využívané. Z antropogénnych škodlivých činiteľov sa zanalyzuje:
 chybné hospodárenie;
 vplyv turistiky a rekreácie;
 lesné požiare.
Súčasne sa posúdi sa výskyt (početnosť) jednotlivých škodlivých činiteľov,
objem poškodeného dreva (m3), rozloha poškodeného územia i finančná výška
vzniknutej škody, a to všetko v závislosti od stupňa ochrany (stupeň 3-5).
2.2. Zhodnotiť vplyv turizmu na riziko lesných požiarov
Vplyv turizmu na modelové územie sa posúdi na základe vyhodnotenia
návštevnosti a škôd spôsobených turistami. Návštevnosť, druh a rozsah poškodení
lesných porastov za obdobie rokov 2004-2020 sa zanalyzuje a základe štatistických dát
získaných zo ŠL TANAP-u, ktorých zamestnanci pravidelne minimálne jeden krát v
priebehu rekreačnej sezóny monitorujú návštevnosť na vybraných turistických
chodníkoch.
Nakoľko existujúce dostupné údaje o návštevnosti (ŠL TANAP) sú získavane z
krátkych časových snímok, v roku 2021 sa na lokalite Zadné Meďodoly zrealizuje
vlastné
počítanie turistov a hodnotenie potenciálnych škôd.
Hodnotenie sa uskutoční v čase od 15.05.2021 do 30.11.2021. Zvolený časový
termín
je ovplyvnený časom otvorenia chodníka pre turistov, t. j. od 15.06. – 31.10. K
uvedenému časovému úseku sa pripočítal jeden mesiac pred a po termíne otvorenia za
účelom sledovania dodržiavania uzávery chodníka pre verejnosť.
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Výskum sa uskutoční na turistickom chodníku prechádzajúcim dolinou Zadné
Meďodoly, s tým že uvádzaná dĺžka chodníka cca 3,5 km [4] sa predĺži na sledovanú
dĺžku 4 km. Pre získanie objektívnych výsledkov sa celkovo nainštaluje 5 ks fotopascí,
ktoré budú pravidelne zaznamenávať návštevnosť na modelovom území i dodržiavanie
poriadku turistami (napr. zákaz fajčenia, zákaz vstupu a pod).
Prvá fotopasca bude umiestnená na začiatku chodníka, druhá na jeho konci.
Ďalšie tri fotopasce sa umiestnia po jeho dĺžke vo vzdialenosti 1, 2 a 3 km. Výstupy z
prvej a poslednej fotopasce budú slúžiť hlavne pre evidenciu počtu návštevníkov a
sledovaného faktora, či turista prejde celý úsek chodníka, prípadne z neho odbočí.
Cieľom vnútorných troch fotopascí bude sledovanie dodržiavania prevádzkového
poriadku turistami, t. j či títo:
 neschádzajú z turistického chodníka do priľahlých porastov;
 celkovo nemenia trasu túry; resp. prichádzajú na chodník z iných lokalít
(smerov);
 neporušujú platné zákazy (zákaz fajčenia, odhadzovanie odpadkov,
zašľapávanie a udupávanie vegetácie alebo pôdy mimo chodníka, mechanické
poškodzovanie okolitých drevín, prípadný zákaz vstupu a pod.).
Zosumarizovaním a zanalyzovaním dát získaných z fotopascí bude možné
vyhodnotiť návštevnosť z aspektu:
 časových snímok - po hodinách, dňoch, mesiacoch;
 počasia (napr. slnečné, daždivé, veterné počasie)
 vzniku a rozsahu škôd;
 porušovania zákazov (napr. zákazu vstupu).
2.3. Posúdenie vplyvu klimatických faktorov (teplota, zrážky, vlhkosť, vietor) na
riziko vzniku lesného požiaru na modelovom území
Vznik lesného požiaru je často ovplyvnený počasím. Ohrozenosť lesných
porastov požiarom narastá pri vysokých teplotách, nízkej vlhkosti vzduchu, nedostatku
zrážok [8]. Dôležitú úlohu má aj vietor, t. j. jeho sila a smer. Najmä suché východné a
južné vetry napomáhajú k vysúšaniu vegetačného krytu [9]. Podľa Pfeffera [10] sa
riziko vzniku lesného požiaru vzhľadom k režimu odparovania a spotrebe vody lesným
ekosystémom zvyšuje už tretí deň od poslednej zrážky, pričom veľmi kritickým je
obdobie po jedenástom dni sucha.
Vývoj klimatických faktorov z aspektu rizika vzniku lesného požiaru sa zhodnotí
na základe klimatických dát z databáz ŠL TANAP-u, prípadne z klimatologických
staníc SHMÚ v Javorine, Tatranskej Lomnici alebo Poprade (letisko) za obdobie
posledných 30 rokov. Analyzovať sa bude teplota, množstvo zrážok, relatívna vlhkosť
a vietor.
Na modelovom území Zadné Meďodoly sa za obdobie máj až október 2021
vypočíta pre každý deň klimatický požiarny index na základe, ktorého je bude
prognózovať riziko vzniku požiaru. Použije sa Angstrőmov index (I).
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Index je definovaný nasledovne:

kde:
I - index Angstrőma;
R - relatívna vlhkosť [%];
T - teplota vzduchu [°C].
Získaná hodnota indexu sa zatriedi do príslušnej 5 člennej stupnice - triedy
nebezpečenstva vzniku požiaru podľa nasledovnej klasifikácie:
 stupeň nebezpečenstva 1: i > 4.0
- výskyt požiaru nepravdepodobný;
 stupeň nebezpečenstva 2: 4.0 < i < 3.0 - podmienky pre vznik požiaru nepriaznivé;
 stupeň nebezpečenstva 3: 3.0 < i < 2.5 - podmienky pre vznik požiaru priaznivé;
 stupeň nebezpečenstva 4: 2.5< i <2.0 - podm. pre vznik požiaru veľmi priaznivé;
 stupeň nebezpečenstva 5: i < 2.0
- výskyt požiaru vysoko pravdepodobný.
2.4. Stanovenie požiarneho zaťaženia modelového územia z aspektu množstva
nespracovaného kalamitného dreva a určiť stupne jeho rozkladu
Objem nespracovaného kalamitného, resp. mŕtveho dreva v modelových
porastoch (dielcoch) č. 1817, 1819, 1828, 1830A a 1830B bude stanovený na základe
metodického postupu prof. Šmelka [11]. Kompletný a rozsiahly metodický postup bol
publikovaný v periodiku Lesnícky časopis – Forestry Jornal, ročník 56, číslo 2, 2010,
s.155-175 pod názvom „Nové metodické postupy na kvantifikáciu mŕtveho dreva a
jeho zložiek v lesných ekosystémoch“. Pre stanovenie množstva kalamitného
(mŕtveho) dreva sa použijú kruhové plochy v takom počte a výmere, aby požadovaná
presnosť výberového výsledku vyjadrená chybou (± E %) bola ±15 %.
Počet výskumných plôch n, ktoré bude potrebné založiť v modelových dielcoch
(porastoch) pre dosiahnutie želaného výsledku, závisí od variability zisťovaného
množstva mŕtveho dreva po celom inventarizovanom území σV% a od už zvolenej
požadovanej presnosti výsledku SE% (=E%/2), čo vyjadruje známy matematickoštatistický vzťah [11]
σV%
n=
SE%
Variabilita σV% nie je vopred známa a bude potrebné ju odhadnúť podľa
predpokladanej relatívnej kolísavosti objemu mŕtveho dreva na viacerých miestach
zvolených výskumných plôch.
Hodnotiť sa bude len drevina smrek, ktorá je hlavnou a prevažujúcou drevinou na
modelovom území.
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Za účelom stanovenia prognózy rizika vzniku lesného požiaru na modelovom
území, bude potrebné zhodnotiť aj stupeň rozkladu kalamitného (mŕtveho) dreva. Pre
tento účel sa použijú triedy rozkladu dreva podľa FSC [12]. Popis a charakteristika
jednotlivých tried rozkladu mŕtveho dreva podľa FSC je uvedená v tab. 2.
Tab. 2 Triedy rozkladu podľa FSC Zdroj FSC
Trieda

Charakteristické
znaky

1

2

3

Kôra

nedotknutá

opadávajúca alebo
chýba

chýba

Konáre ≥3cm

sú, výnimočne
môžu absentovať

chýbajú

chýbajú

Charakter/štruktúra

nedotknutý alebo
čiastočne jemne
narušený

väčšie a stredne
veľké narušené,
z časti rozložené

malé zbytky

Tvar

okrúhly

okrúhly a oválny

oválny

Farba dreva

pôvodná

pôvodná a
vyblednutá alebo
bledohnedá

vyblednutá,
žltkastá, bledožltá
alebo sivá

Tvrdosť dreva

tvrdé, nie je ho
možné od seba
oddeľovať ani
doň preniknúť
(napr. tenším
konárom)

tvrdé avšak na
niektorých
miestach je možné
ho od seba
oddeliť, miestami
sa dá doň
preniknúť

mäkké, možno do
neho vnikať a
oddeľovať ho bez
problémov

Spojenie so zemou

držané vetvami
alebo jemne klesá

takmer leží na
zemi, prípadne už
leží na zemi

postupne splýva
so zemou

Požiarne zaťaženie je prepočítaná hmotnosť dreva v kg na jednotku pôdorysnej
plochy požiarneho úseku v m2, ktorého výhrevnosť je rovnaká ako výhrevnosť
všetkých horľavých látok, ktoré sú na tejto ploche. Na intenzitu požiaru v požiarnom
úseku vplýva množstvo a druh horľavých látok, ktoré sa v ňom nachádzajú alebo sú do
priestoru požiarneho úseku dodávané.
Samotné požiarne zaťaženie vytvárajú horľavé látky, v našom prípade drevná
hmota stromov, ktoré sa nachádzajú v modelových dielcoch (porastoch) č. 1817, 1819,
1828, 1830A a 1830B, ako živé stojace stromy alebo ako mŕtve poškodené stromy –
nespracované kalamitné drevo.
Našim zámerom je porovnať, aké je požiarne zaťaženie zdravých stromov
a ponechaného mŕtveho (kalamitného) dreva na lokalite Zadné Meďodoly.
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2.4.1.

Požiarne zaťaženie lesného porastu na m2 sa stanoví na základe
nasledovných vzorcov [13]:

 Predpokladaná hmotnosť dendromasy, ktorá zhorí pri lesnom požiari je:
Qdmlp = Q zzd por + Q dkkpor + Qdkmpor [t; kg],
kde:
Qdmlp- predpokladaná hmotnosť dendromasy zhorenej pri lesnom požiari [t; kg];
Q zzd por - hmotnosť zelenej zložky dendromasy celého porastu [t; kg];
Q dkkpor - hmotnosť dreva a kôry z konárov v poraste [t; kg];
Qdkmpor - hmotnosť dreva kmeňov (hrubia kmeňov nad 7 cm) v poraste [t; kg].
 Požiarne zaťaženie lesného porastu v prípade predpokladaného korunového
lesného požiaru v prepočte na m2 sa stanoví na základe vzťahu:
Qm2 = Qdmlp . Spor -1 [ t; kg],
kde:
Qm2 - požiarne zaťaženie lesného porastu na m 2 pre korunový lesný požiar [t; kg];
Qdmlp – predpokl. hmotnosť dendromasy zhorenej pri korunovom les. požiari [t; kg];
Spor - plocha porastu [m2; t].

2.4.2.

Základné vzťahy pre výpočet na základe údajov z Plánu starostlivosti o
les (PSOL) – praktický výpočet:

 Hmotnosť zelenej zložky dendromasy [Q m2 zzd por ] na m2 porastu:
Q m2 zzd por= Vporastu ssk . Qsd . k1 . S porastu-1 [t; kg],
kde:
Q m2 zzd por - hmotnosť zelenej zložky dendromasy na m2 porastu [t; kg];
Vporastu ssk - objem porastu (stromy s kôrou) [m3];
Qsd - hmotnosť 1 m3 v kg pri relatívnej vlhkosti dreva 65 % [t; kg];
k1 - prepočtový koeficient hmotnosti zelenej zložky dendromasy [t; kg];
S porastu-1 - skutočná plocha porastu [m2, ha].
 Hmotnosť dreva a kôry z konárov v poraste na m2 pri predpokladanom zhorení
30 % celkového množstva:
Q m2 dkkpor = Vporastu ssk . Qsd . 0,3. k2 . S porastu-1 [t; kg],
kde:
Q m2 dkkpor - hmotnosť dreva a kôry z konárov v poraste na m2 [t; kg],
Vporastu ssk - objem porastu (stromy s kôrou) [m3]
Qsd - hmotnosť 1 m3 v kg pri relatívnej vlhkosti dreva 65 % [t; kg]
k2- prepočtový koeficient kôry a dreva z konárov
S porastu-1 - skutočná plocha porastu [m2, ha]

110

Posúdenie rizík a metodický postup pri lesnom požiari na modelovom území
TANAP- Zadné Meďodoly
Marek HORVÁT, Josef REITŠPÍS
 Hmotnosť dreva kmeňov (hrubia nad 7 cm) v poraste na m2 pri
predpokladanom zhorení 30 % celkového množstva:
Q m2 dkmpor = Vporastu ssk . Qsd . 0,3. k3 . S porastu-1 [t; kg];
kde:
Q m2 dkmpor - hmotnosť dreva kmeňov (hrubia nad 7 cm) v poraste na m2 [t; kg];
Vporastu ssk - objem porastu (stromy s kôrou) [m3];
Qsd - hmotnosť 1 m3 v kg pri relatívnej vlhkosti dreva 65 % [t; kg];
k3 - prepočtový koeficient kmeňa, konárov, asimilačných orgánov;
S porastu-1 - skutočná plocha porastu [m2, ha].
Koeficienty k1, k2 a k3 sa preberú z práce „Komplexné využitie biomasy v
lesnom hospodárstve [14].
2.4.3.

Požiarne zaťaženie lesného porastu hmotnosť dendromasy [Q m2dmlp]
v prepočte na m2 v prípade predpokladaného lesného požiaru:

Q m2dmlp = Q m2 zzd por + Q m2 dkkpor + Q m2 dkmpor [t; kg ],
kde:
Q m2 zzd por - hmotnosť zelenej zložky dendromasy na m2 porastu [t; kg];
Q m2 dkkpor - hmotnosť dreva a kôry z konárov v poraste na m2 [t; kg];
Q m2 dkmpor - hmotnosť dreva kmeňov (hrubia nad 7 cm) v poraste na m2 [t; kg];

3. Metodika Výpočtu stupňa požiarneho rizika pre modelové územie
Zadné Meďodoly s využitím metód GIS
Požiarne riziko je pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnom úseku alebo v
jeho časti. Vypočítané bude podľa metodiky použitej pri realizačnom projekte „Projekt
protipožiarnej ochrany lesa na území Vysokých Tatier po vetrovej kalamite“ [15].
Hodnotenie rizika možného vzniku lesného požiaru bude stanovené na
základe
prírodných
pomerov, drevinového zloženia a množstva kalamitnej
hmoty(mŕtveho dreva). Jednotlivé stupne rizika vzniku požiaru boli prebraté z
5-člennej stupnice klasifikácie nebezpečenstva vzniku požiaru na základe
klimatických faktorov podľa Angströma.
3.1. Postupy stanovenia rizika
 zhodnotenie rizika na základe prírodných pomerov:
Na základe obrazu digitálneho modelu reliéfu (DMR) a metódami GIS
sa vytvorí obraz sklonov a expozícií terénu v rámci modelového územia, t. j.
dielcov (porastov) č. 1817, 1819, 1828, 1830A a 1830B. Tieto obrazy budú
následne rozdelené do tried, pričom jednotlivým triedam sa priradia hodnoty
pravdepodobností vzniku požiaru.
Nadmorská výška [m]:
trieda 1: p (< 700) = 2,19421985;
trieda 2: p (700 – 1000) = 0,737066071;
trieda 3: p (< 1000) = 0,847837757.
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Sklon [°]:
trieda 1: p (< 45) = 0,997856992;
trieda 2: p (> 45) = 2,534997382.
Expozícia:
trieda 1: p (JV) = 1,66288238;
trieda 2: p (SZ) = 0,810783893.
Prenásobením jednotlivých rozdelených obrazov bude vypočítaná
pravdepodobnosť rizika vzniku lesného požiaru pre vybrané modelové
územie. Z výsledného obrazu (gridu) je možné ďalej extrahovať hodnoty aj
pre vybrané porasty.
 posúdenie rizika na základe drevinového zloženia:
Riziko pre jednotlivé
porasty sa stanoví aj na základe
pravdepodobnosti
vzniku požiaru pre drevinu smrek, ktorá má na
modelovom území 100 % zastúpenie. Zohľadnený bude aj samotný vek
smrekov. Pre celé územie sa stanoví priemerný vek z údajov v PSOL.
Stanovený koeficient pre smrek = 0,002002072.
Výpočty sa zrealizujú na obrazoch nástrojmi mapovej algebry. Z
vektorových reprezentácií porastov budú vytvorené rastre. V prvom prípade
pôjde o raster predstavujúci hlavnú drevinu smrek, ktorému sa následne
priradí hodnota pravdepodobností. Ďalším krokom bude vytvorenie rastra
predstavujúceho zastúpenie dreviny smrek v poraste. Prepočítaním týchto
obrazov podľa dole uvedeného vzorca bude vypočítané celkové riziko,
stanovené ako aritmetický priemer pravdepodobností pre jednotlivé druhy
drevín, vážený hodnotou ich zastúpenia v poraste.
P (spolu) = p D1  zast1  p D 2   zast 2  pD3  zast 3  pD4   zast 4  p D5  zast 5

 zast
V našom prípade bude pôvodný vzorec zredukovaný len na jednu
drevinu smrek (D1).
Prenásobením obrazu rizika vzniku požiaru na základe drevinového
zloženia s obrazom predstavujúcim riziko vzhľadom na prírodné podmienky
sa získa obraz výsledného rizika týchto dvoch faktorov.
Pravdepodobnosti vzniku požiaru pre horeuvedené faktory budú prevzaté
z medzinárodného projektu WARM [16].
 zhodnotenie rizika na základe množstva kalamitnej hmoty:
Z vektorovej vrstvy polygónov sa vytvorí obraz, v ktorom sa
jednotlivým porastom č. 1817, 1819, 1828, 1830A a 1830B priradia hodnoty
množstva kalamitnej hmoty [m3]. Podklady boli dodané vo forme databáz z
Lesoprojektu Zvolen. Podklady zahŕňali údaje o LHP a výške kalamity pre
štátny a neštátny sektor, v členení po jednotlivých porastoch.
Násobením obrazu množstva ponechaného kalamitného dreva v m3 v
jednotlivých vybraných porastoch lokality Zadné Meďodoly s obrazmi rizík
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vypočítanými v predchádzajúcej časti sa získa celkový obraz rizika vzniku
požiaru na kalamitnom území, vzhľadom na skúmané faktory. Výsledný
obraz obsahuje aj hodnoty pravdepodobnosti vzniku požiaru vzhľadom na
klimatické podmienky, stav podložia a stav asimilačných orgánov. Týmto
faktorom bola priradená váha 1, ktorá predstavuje ideálne podmienky, preto
zatiaľ neovplyvnili výsledné riziko.
Jednotlivé posudzované faktory budú spresnené v priebehu pozemného
monitoringu realizovaného v roku 2021 a následne budú vyhotovené mapy
rizík vychádzajúce z aktuálnych údajov terénnych pozorovaní a hodnotení v
modelových porastoch č. 1817, 1819, 1828, 1830A a 1830B (Zadné
Meďodoly).
3.2. Vyhodnotenie existujúcich protipožiarnych prvkov a materiálno technického
zabezpečenia na modelovom území
V rámci zhodnotenia protipožiarnych prvkov a materiálno technického
zabezpečenia sa priamo v terénne na lokalite Zadné Meďodoly posúdi:
 počet, stav a lokalizácia protipožiarnych pásov;
 počet, stav a lokalizácia protipožiarnych priesekov;
 počet, stav a lokalizácia spevňovacích protipožiarnych pásov;
 stav, dostupnosť a prejazdnosť cestnej siete pre hasičskú techniku;
 počet vodných zdrojov vhodných na hasenie, ich prietok a prístup k ním;
 počet, stav a rozmiestnenie protipožiarneho náradia;
 počet zamestnancov a ľudí, ktorých možno nasadiť na likvidáciu lesného
požiaru;
Ide o zamestnancov a ďalších obyvateľov, ktorých je možné nasadiť na hasenie lokalizáciu požiaru lesnícky dostupnými prostriedkami a metódami, do príchodu
profesionálnych jednotiek HaZZ, a následne na pomocné práce, ako dohášanie,
stráženie požiaroviska a pod. Zohľadňovať sa bude aj časový aspekt (t . j. nasadenie
pracovníkov a dobrovoľníkov do 0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h a neskôr; pracovné dni, víkend,
resp. voľné dni a pod.).
3.2.1.

Posúdenie množstva a stavu hasiacej a zásahovej techniky

Zhodnotenie existujúceho množstva a stavu hasiacej techniky, resp. techniky,
ktorú je možné využiť pri hasení lesného požiaru (traktor, LKT, rýpadlo, cisternové
vozidlo) je sa vykoná z nasledujúcich aspektov:
 organizačnej štruktúry:
- profesionálne HaZZ (OR HaZZ Kežmarok, OR HaZZ Poprad);
- dobrovoľné HZ (miestne DHZ);
- vlastné - ŠL TANAP-u
- ostatné (družstvá, samospráva, súkromné firmy a i.)
 podľa typu (druhu) techniky a počtu (CAS, veliteľské, prepravné, rýpadla,
traktory, LKT, cisternové vozidlá a i);
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podľa technických parametrov a výkonnosti (špeciálna technika na hasenie
požiarov, prejazdnosť - sklon, objem nádrže, výkon čerpadla a i.);
podľa času dojazdu na miesto požiaroviska.



4. Analýza existujúcej legislatívy z aspektu ochrany území s vyšším
stupňom ochrany pred lesnými požiarmi
Vzájomne sa porovná existujúca legislatíva z aspektu ochrany lesa pred
mimoriadnymi udalosťami (napr. kalamitami, lesnými požiarmi). Posúdi sa akou
mierou môžu jednotlivé zákony, vyhlášky a nariadenia prispieť k eliminácii rizika
závažného poškodenia lesných ekosystémov alebo naopak môžu napomáhať ich
poškodzovaniu a narušeniu produkčných i mimoprodukčných funkcií.
Zanalyzuje sa nasledujúca legislatíva:
 Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov;
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov;
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesov a o ochrane v znení neskorších predpisov;
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov;
 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov;
 Spoločné usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Prezídium
Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky - sekcia lesnícka a Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky - sekcia ochrany prírody a krajiny na jednotnú realizáciu
preventívnych protipožiarnych opatrení v priestore postihnutom kalamitou a na
lesných pozemkoch. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR, roč. XXXIX,
čiastka 13. č. 45.
Záver
Projekt dizertačnej práce predkladá návrh metodiky pre vypracovanie dizertačnej
práce na tému „Manažment ochrany lesných ekosystémov pred rizikom vzniku a
šírenia požiarov v kontexte rozvoja turizmu“. Zvolené metodické postupy majú
prispieť k exaktným výsledkom, na základe ktorých bude možné potvrdiť hypotézu,
že v období meniacich sa klimatických podmienok, má na turisticky využívaných
územiach s vyšším stupňom ochrany ponechávanie väčšieho množstva mŕtveho
(kalamitného) negatívny vplyv na bezpečnosť a ekologickú stabilitu tohto územia.
Na základe získaných výsledkov a analýz sa navrhnú efektívne postupy
manažovania modelového územia Zadné Meďodoly, tak aby bola zabezpečená nie len
ochrana predmetných lesných ekosystémov, ale zabezpečená aj bezpečnosť turistov a
ďalších objektov. Vypracujú sa
protipožiarne opatrenia, ktorých účelom bude
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eliminácie rizika vzniku lesného požiaru a iných škôd antropogénneho charakteru
(turistika, chybné hospodárenie).
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Abstract:
The SAT-LAW module contributes to the application of the European Investigative Order
Directive 2014/41/EU in the judicial response to terrorism, organized crime and cybercrime, in
strengthening the prevention of radicalization. The relevant module SAT-LAW is aimed at
prosecutors and judges who must have professional knowledge and experience in their
respective fields related to judicial cooperation in criminal matters to the analysis of the
consistency of the EIO Directive and other judicial documents. Close cooperation is needed
between the prison police and the judiciary; in order to improve access to electronic evidence
and its acceptability before the court during the process. The policymakers and technocrats
need a relevant judicial cooperation in criminal matters qualitative research. The expert
interviews, focus groups need to be analyzed using interpretive methods such as content
analysis. The comparison of quantitative and qualitative data are used with a focus on analysis
contributes to the European security agenda. The SAT-LAW module also examined aspects such
as minimum standards for the rights, support and protection of victims of crime, and issues of
combating certain forms and expressions of racism and xenophobia. The SAT-LAW module
supports judicial staff is taking decisions and compares the protection of victims of crimes with
respect to addressing cases of radicalization and strengthening the minimum standards on
rights, aspects of presumption of innocence.
Keywords: SAT- LAW module, European Investigation Order Directive, Prison Police,
Intelligence Cooperation, Crime Investigation, Prevention, Radicalisation, Dynamic Security.
Abstrakt:
Modul SAT-LAW sa využíva k uplatňovaniu smernice Európskeho vyšetrovacieho príkazu o
trestných veciach 2014/41 / EÚ. Modeluje justičné reakcie voči terorizmu, organizovanému
zločinu a počítačovej kriminalite a posilňovaniu prevencie voči radikalizácii. Relevantný modul
judikatúry SAT-LAW sa zameriava na ciele, aby prokurátori a sudcovia mali špecializované
vedomosti a skúsenosti v príslušných oblastiach súvisiacich s justičnou spoluprácou v trestných
veciach s analýzou konzistencie smernice o Európskom vyšetrovacom súdnom príkaze a iných
právnych nástrojov. Ide o užšiu spoluprácu medzi väzenskou políciou a justíciou; mať zvýšené
povedomie u tvorcov politiky, formovať justičnú spoluprácu v trestných veciach, s cieľom zlepšiť
prístup k elektronickým dôkazom, ich priepustnosť pred súdmi v priebehu konania. Výsledky sú
porovnateľne analyzované a ich kvantitatívne údaje sú zvážené pomocou štatistického programu.
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Modul skúma vnútroštátne právne rámce a právne nástroje chrániace práva podozrivých a
obvinených v trestnom konaní, ako je právo na tlmočenie a preklad, právo na informácie, ochrana
osobných údajov, právo byť prítomný pri trestnom konaní. práva podozrivých alebo obvinených
detí v trestnom konaní. Porovnávajú sa kvantitatívne a kvalitatívne údaje zamerané na analýzu
Európskeho programu pre bezpečnosť. Modul SAT-LAW skúma aspekty, ako sú minimálne normy
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, otázky boja proti určitým formám a
prejavom rasizmu a xenofóbie. Modul podporuje justičný personál pri rozhodovaní a riešení
prípadov radikalizácie, porovnáva minimálne normy v oblasti práv, ochrany obetí trestných činov
s posilňovaním aspektov prezumpcie neviny.

Kľúčové slová: SAT- LAW modul, Európsky vyšetrovací príkaz, väzenská polícia, justičná
prevencia voči terorizmu, organizovaný zločin, dynamická bezpečnosť.

Introduction
The SAT-LAW module is a project jointly funded by the European Commission
General Directorate for Justice and Consumers. The module grants European arrest
warrants, legal representation, access to lawyers, the right to communicate with third
parties, presumption of innocence, and the right to attend court. The module examined
the means of domestic legal frameworks and legal policies that protect the rights of
suspects and defendants in criminal proceedings, such as the right to interpretation and
translation, the right to information, the protection of personal data, the right to attend
trial in criminal proceedings, the right of suspects or defendants in criminal proceedings.
The module provides guidelines for legal practitioners against radicalisation if used in
front line prisons, police and safety protection observers. In order to combat the
phenomenon of terrorism, complex information-based preventive activities are being
carried out, aimed at preventing threats to democratic institutions.
Judicial Living Lab is a user-centric open innovation ecosystem that integrates
research and innovation processes simultaneously among a variety of public and
private users, but also judges, courts, prosecutors, lawyers, law enforcement agencies,
prison police, prison staff and surveillance judges, non govermental organisations
specializing in crime prevention, universities, private professionals, defense lawyers
and victim representatives. It is operating in the interrelationship between
supranational and national entities. Each Judicial living lab works around a particular
case and completes the first analysis highlighted through a focus group, and further
studies, designs and implements the application of EU Directive 2014/41/EU.
In Italy, this phenomenon began around the end of the 1960s, alongside terrorism
of a political nature, in the context of the Cold War with a strategy of tension . It is
also important to consider possible terrorism attributable to organized crime;like the
mafia,of the Camorra procession and of other processions that have bloody Italy,through
the work of organizations such as Cosa Nostra,Camorra,'Ndrangheta and Sakura Corona
Unita [1].
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1. The European Investigation Order
The European Investigative Order (EIO) is attached to the Council of the
European Parliament Directive 2014/41/EU and 3rd April 2014 and came into force by
the 23rd of April 2014. The transition to the domestic legal system was slow. All
Member States that signed the Directive between March 2017 and March 2018 have
implemented it [2].
Directive 2014/41 / EU lays the foundation for a whole new system of judicial
cooperation for criminal investigations within the EU, based on the principle of mutual
recognition. This system is intended to overcome the dysfunctions that have prevented
judicial cooperation and cross-border criminal evidence collected under mutual legal
aid so far conventional institutions agreed within the framework of the European
Council, as well as the EU 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
between the Member States of the European Union, as well as other conventional and
institutional legal acts. From 2017, these decentralized and highly casuistic regulations
are intended to be replaced, unified and facilitated by a single means of judicial
cooperation, such as the European Investigative Order (EIO).
1.1. Methodology and Limitations of Focus Groups
The purpose of the SAT-LAW project is to analyze the data of empirical studies
based on qualitative and quantitative data. The focus groups were organized in partner
countries, including ministerial officials, judges and courts, prosecutors, lawyers,
practitioner organizations, private professionals and stakeholders from law enforcement
agencies representing the most relevant institutions in each country that work with the
eio. The goal was to gain insight into opinions from direct stakeholders, and to stand up
to their personal experiences and their opinions in dealing with the EIO.
Protecting the human rights of individuals subject to criminal proceedings is an
essential component of the rule of law. Those who are suspected or accused of a crime in
a country other than their home country are articularly vulnerable, and proper procedural
safeguards are important. In addition, people with disabilities or children may have
specific needs that may put them at an even more disadvantage. These documents shall
be translated and translated as necessary to ensure that all suspects and defendants
receive information on their rights promptly and to fully exercise their right of defense.
The role of risk assessment of violent extremism for the work of prison and probation
services has the need for specialised tools and suggested methodology, using
differences in risk assessment objectives. [3].
1.2. Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to
communicate upon arrest, a Directive of the European Parliament and the Council
aims to set common minimum standards on the rights of suspects and accused persons
in criminal proceedings throughout the European Union to have access to a lawyer and
to communicate upon arrest with a third person, such as a relative, employer or
consular authority [4].
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The European Union's Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and Article 14 of the International Covenant on Civil and
Political Rights " enshrine the right to a fair trial ".
Article 48 guarantees the rights of the defence. The European Convention of
Human Rights and Fundamental Article 6(3)(b) stipulates that everyone charged with
a criminal offence has the right ‘to have adequate time and facilities for the
preparation of his defence’.
Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights contains
very similar provisions. Both the right of access to a lawyer and the right to
communicate upon arrest provide formal safeguards against ill treatment and thus
protect against a potential breach of Article 3 ECHR (prohibition of ill treatment).
Chart. 1
The provisions for European Arrest Warrant proceedings.
The Directives of Directorate General for Justice and Consumers
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Source:
The European Investigative Order Directive 2014/41/EU, prepared by author, 2021
Investigative measures authorized under The Directorate General for Justice and
the provisions of the Consumer Directive for the European Arrest warrant procedure
gives a clear indication of what the main issues for better cooperation.
LEAS, close cooperation between prison police and the Judiciary; Judicial
cooperation in criminal matters and awareness of policymakers and technocrats related
to the application of Directive 2014/41/EU–European Investigative Order (EIO). The
results are relatively analyzed: quantitative data is cleaned up, weighted, and analyzed
using statistical programs. On the other hand, the results of qualitative surveys (expert
interviews, focus groups) are analyzed using interpretive methods such as content
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analysis, and a third level of analysis is performed by comparing quantitative and
qualitative data.
1.3. Education and training for prison staff
Due to the intrinsic nature of their work, such as in prisons, probation, and other
law enforcement professionals, professionals who are expected to have direct contact
with vulnerable individuals need to receive special training and share their
professional experience with others in order to recognize radical actions and
strengthen these possible interventionist capabilities in dealing with radical prevention
strategies. This is an important principle that all EU member states should adopt,
because various current terrorists are, in fact, criminals of the past [5].
Even though it is not mandatory for prison officers to become experts in
knowledge of religion and ideology, it is highly desirable for these officers to have
some background knowledge of both the religious and cultural backgrounds of the
people they work with on a daily basis.
When prison officers and other field staff are biased, publish biased opinions,
show signs of hostility, give uncertain assessments, or fear offenders, these actions can
lead from a wide range of negative interactions with them to over reporting that leads
to untrustworthy statements, creating (or highlighting) a climate of mutual doubt and
distrust [6]. The staff also provides guidance and is active for personal, social and
environmental reasons. It is expected that the observation of indicators and evidence
by the naked eye will take place within the broader context of recognizing traces of
inmates 'vulnerability and the need for additional support (i.e., staff must understand
the radical process and not resort to the simple task of "looking for signs").
Therefore, special training should be directed to the roles of various officials
depending on the prison population, which is considered to be at risk of radicalization.
However, general training should be made available for all professionals working
directly (in) with this population.

2. The prison police and judicial cooperation
The need to better implement the European agenda on security through the proper
management of Section H1 (transfer of prisoners) of the EIO form, in both passive and
active cases of investigation in the acquisition of digital data and overall sitting prisons
(secret investigation using cellmates, interception, drones, etc. Special attention is paid
to the judicial response to terrorism and organized crime.
The European Investigative Order directive have a significant impact on data
protection issues. This is because the collection and exchange of electronic evidence
under the EIO inevitably involves a significant degree of personal data of natural
persons, including suspected or accused persons, victims, witnesses, or other persons
required by competent authorities in the course of criminal proceedings.
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Thus, the lack of consistency between The European Investigative Order
directive and the police directive arises not at the legislative level, but in terms of
implementation. Even though it incorporates some data protection requirements, the
EIO directive is incomplete without the transposition of the police directives into the
national laws of member states [7].
The Directive to national law urges the Commission to initiate legal action
against EU Member States in order not to transpose this directive in national law on
time. This document examines domestic legal frameworks and policies in the EU in
light of the relevant EU legal instruments protecting the rights of suspects, such
interpretation and translation and information, presumption of innocence and rights to
attend court.
2.1. SAT Law Living Lab
It is necessary to integrate the reflection and recommendations of the document
into the European Investigative Order on the Commission's proposal for regulation on
European Production (EPOC) and Preservation Order for Electronic Evidence in
Criminal Matters (EPOC_PR).
Chart. 2 SAT Law Living Lab
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Source: Directive 2014/41/EU–European Investigative Order, prepared by author
M.Hoschek, 2021
The EU-wide prevention strategy includes an action plan against terrorism, which
includes a wide range of measures to be taken in various important areas of the fight
against terrorism (judicial and police cooperation, transport security, border control
and document security, financing, fighting political dialogue and external relations,
defense against biochemistry, radiation, nuclear attacks, etc.). The European Union has
also adopted a directive on the granting of compensation to victims of criminal acts,
which also covers cases of victims of terrorism.
2.2. Judicial and Security Information
On the contrary, information about a potential crime (forensic and judicial
information that forms a basis or investigation) is transmitted by the Judicial Police
Department of the Criminal Police to the competent judicial authorities.
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Source: by author M.Hoschek, 2021
When security information relates to nationals of third countries that represent a
threat to national security, administrative procedures under the jurisdiction and
security information relating to EU citizens requires the intervention of the judicial
authorities.
2.3. Inmate surveillance, dynamic security and prison intelligence
Dynamic security is a term introduced in the context of prisons in 1985 by Ian
Dunbar (Drake, 2008) to enhance prison population management and rehabilitation by
increasing the quality of prison officials ' relationships (e.g., prison staff and inmates).
Effective monitoring approaches can identify inmates at risk of radicalization and, as a
result, adopt violent extremist behavior or adopt Islamic haste. Therefore, monitoring
can identify not only these individuals (i.e. those who are considered at risk), but also
vulnerable and easily exposed inmates with their ideology.
The main support that led to the concept of dynamic security is order, which is
defined as " the degree to which the prison environment is structured, stable,
predictable and acceptable" In fact," Prisons appear to be orderly in terms of their
system, organization, and practices, but order can be achieved by explicit control,
without the (previous) consent of the inmates ". With this mindset in mind, dynamic
security is to actually manifest itself through a friendly approach that was not
previously agreed upon. By practicing dynamic security, staff are able to create and
maintain daily communication and interaction with inmates based on professional
ethics [8].
2.4. Prevention of radicalization
In order to contribute to rehabilitation and preparation for release, efforts must be
made to keep inmates occupied with constructive and purposeful activities for
successful reintegration into society. The basic aspect of dynamic security is that it
aims to supply the prison intelligence system so that prison staff can collect relevant
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information from inmates during their daily activities and pass this information on to
appropriate professionals and prison departments later
Prison staff can gather information by constantly being vigilant, reporting things
that are not normal, and fostering and creating professional working relationships with
inmates based on trust and respect. The challenge for prison managers, therefore, is to
ensure that measures aimed at preventing, detecting and disrupting radicalization and
violent extremism are adopted–both inside and outside information [9].
What strategies and measures are put forward to solve the problems of the justice
system and achieve reform. First, qualifying entry into the prison system. Not all
criminals actually need to be sentenced to imprisonment, we need to have alternatives
other than the deprivation of their liberty. That is why we understand the importance
of investing in policies such as the establishment of a central office for alternative
statements. On the other hand, not all inmates are equal in the dangers and possibilities
of rehabilitation.
2.5. Behavioral information
Behavioral information enclosed in a multi-agency analysis, obtained from
interdisciplinary observation, informs the individual rehabilitation program and
measures its progress [10]. This information is accessible to several parties, including
civil servants, supervisors, prison police, prisoners, and surveillance judges, and is
subject to a variety of coordinated multi-agency activities aimed at implementing
individual rehabilitation programs.
The leadership of these actions is in the hands of surveillance judges and prison
staff. The flow of behavior, non-forensic and non-trial information with relevance to
security is retained separately from the therapeutic element.
In line with surveillance judges who can approve and modify rehabilitation
programs. The two elements are complementary, but do not affect each other, since all
prisoners are equal before the law and have the right to access the same services. For
this purpose, data from monitoring is collected, used and shared only for preventive
purposes, from a security point of view. Monitoring covers not only serious events, but
also the daily routine of inmates, including fixed and codified procedures[11].
The key to the system is the correct understanding of the interaction between
different parts of information arriving from multiple information flows, within the
framework of the Italian Constitutional architecture. In addition, a comprehensive
framework with different roles and competitiveness of respecting the fundamental rights
of balance and security is represented by the rule of law and equality of all citizens
before the law.
While these techniques apply to all types of crime, particularly individuals who
may become radicalized online or engage in error-related crimes, clear examples can be
found through violent extremist risk assessment tools developed specificaly for
radicalization cases (e.g. COVR, ERG22, MAPPA, VERA) and by analyzing published
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content. It is an open source intelligence (OSINT) tool currently used by public and
private organizations to identify extremist profiles online [12].

2.6. Preventing radicalisation in prison
Thus, the lack of consistency between The European Investigative Order
directive and the police directive arises not at the legislative level, but in terms of
implementation. Even though it incorporates some data protection requirements, the
EIO directive is incomplete without the transposition of the police directives into the
national laws of member states [13].
The Directive to national law urges the Commission to initiate legal action
against EU Member States in order not to transpose this directive in national law on
time. This document examines domestic legal frameworks and policies in the EU in
light of the relevant EU legal instruments protecting the rights of suspects, such
interpretation and translation and information, presumption of innocence and rights to
attend court.
Political and religious links between terrorism and organized crime are not
uncommon and, if not certain accomplices, so much as to feel careless when states
show indifference and/or hostility in the areas of judicial and police cooperation and
prisons[14].
The inmate society has experienced the diversification and complexity that the
cultural evolution of European society has acknowledged. Therefore, a greater
understanding and sensitivity to religious and cultural norms, values and expressions is
increasingly associated with better staff-inmate relationships.

Conclusion
We live in a globalized world where crime has no time zones, no territorial
solutions, and we have the ability to re-transform and adapt our organizational
structure based on new trends, so we really need to address security issues from a
global perspective.
Today, more than in the past, a prominent part of criminal injustice is a
supranational nature (terrorism, arms trafficking, drugs, humans, works of art, drugs,
hydrocarbons, etc.). The creation of a central office for alternative detectives, is to
ensure that only those who pose a threat to the community actually enter the unit, so
that only those who pose a threat to the community can enter the unit. It is aimed at
qualifying the entrance. Even for those who need to be arrested, with proper profiling,
do not use the same resources to build maximum security prisons.
The SAT LAW module is suitable for the use of the death penalty for individuals
with a profile that requires the identification of the type of person responsible for the
death penalty. Very dangerous inmates go to maximum security units, medium
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dangerous inmates go to medium security units, etc. In more reasonable ways
minimum safe inmates can even enter criminal colonies that have lower construction
costs than maximum safe prisons, and can be placed under house arrest without charge
by the state or put into vocational training or income-generating programs. And even
there is no need to resort to criminal practices to ensure life and family life.
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Abstrakt:
Nárast počtu teroristických útokov spáchaných nelegálnymi strelnými zbraňami je za posledných
šesť rokov markantný. V súvislosti s bojom proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými
zbraňami, ako i bojom proti terorizmu vyvíja EÚ spolu s UNODC množstvo podporných iniciatív.
Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy relevantných dokumentov, zdôrazniť význam vedenia
moderných informačných systémov strelných zbraní a streliva už na národnej úrovni. Hoci sa EÚ
spolieha na zodpovedné a okolnostiam prispôsobujúce sa vedenie týchto národných informačných
systémov kompetentnými autoritami, nie všetky členské štáty dokážu flexibilne reagovať na
nepriame, avšak postupne rozširujúce sa požiadavky EÚ a UNODC. Príspevok sumarizuje
nadnárodné požiadavky na národné informačné databázy strelných zbraní a streliva a ponúka
základnú schému fungovania týchto databáz podľa predstáv EÚ a UNODC. Je len otázkou času,
kedy bude forma širokej škály odporúčaní premenená na urgentnú povinnosť.
Kľúčové slová: strelné zbrane, informačný systém, nelegálne obchodovanie so strelnými
zbraňami, terorizmus.
Abstract:
The increase of terrorist attacks committed with illegal firearms has been evident over the last six
years. The EU and UNODC work on a number of supporting initiatives in the fight against the
illicit manufacturing of and trafficking in firearms, as well as the fight against terrorism. The aim
of the paper is to emphasize the importance of the management of modern information systems of
firearms and ammunition at the national level. Although the EU relies on the responsible and
tailor-made management of these national information systems by the competent authorities, not
all Member States are able to respond flexibly to the indirect but gradually expanding demands of
the EU and UNODC. The paper summarizes through the analysis of relevant documents, the
transnational requirements for national information databases of firearms and ammunition and
offers a basic scheme of operation of these databases. It is only a matter of time, when the wide
range of recommendations becomes an urgent obligation.
Keywords: Firearms, Information System, Illicit Trafficking in Firearms, Terorrism.
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Úvod
Obchodovanie so strelnými zbraňami je zo strany EÚ dlhodobo označované za
jednu z hlavých hrozieb narušenia bezpečnosti občanov EÚ. Európska komisia v rámci
riešenia tejto otázky zadefinovala v roku 2013 konkrétnu strategickú politiku
prostredníctvom dokumentu “Strelné zbrane a vnútorná bezpečnosť EÚ: ochrana
občanov a boj proti nezákonnému obchodu“. Dokument poukazuje na to, že strelné
zbrane síce nachádzajú zákonné a zodpovedné použitie v civilnej sfére, no v
nesprávnych rukách môžu mať zdrvujúce následky [1]. V období rokov 2009-2018
došlo v Európe k 23 prípadom masových strelieb, pri ktorých prišlo o život 341 osôb.
V roku 2015 zaznamenal Europol 57 teroristických útokov, pri ktorých bola použitá
strelná zbraň. V roku 2017 boli strelné zbrane použité v 41% všetkých teroristických
útokov, čo predstavuje nárast trendu ich použitia oproti minulému roku. Vyšetrovania
potvrdzujú, že nedovolené strelné zbrane boli niekoľkokrát použité pri teroristických
útokoch, a že siete nelegálnych obchodníkov so strelnými zbraňami spolupracovali
s jednotlivými teroristami alebo teroristickými organizáciami. Európa je považovaná
za jeden z hlavných výstupných bodov nezákonných tokov zbraní. [2].

1. Informačný systém strelných zbraní a streliva
V prvom rade treba podotknúť, že informačný systém strelných zbraní a streliva
(ďalej len „IS“) je možné rozdeliť podľa účelu zberu a využitia jednotlivých údajov
týkajúcich sa strelných zbraní a streliva- na časť týkajúcu sa legálnej držby zbraní
a časť, ktorá sa týka strelných zbraní a streliva pochádzajúcich z trestnej činnosti.
V našom príspevku sa zameriavame na aspekty národných IS, ktoré sú v správe
orgánov štátnej moci a zaznamenávajú údaje o všetkých legálne držaných strelných
zbraniach a strelive. Prostredníctvom zberu tohto druhu údajov môžu príslušné štátne
orgány získavať konkrétne informácie o všetkých držiteľoch/vlastníkoch strelných
zbraní, ako aj o iných fyzických a právnických osobách, ktoré sú súčasťou životného
cyklu strelných zbraní. Na záver predstavíme aj nadnárodnú predstavu fungovania
a účelu národného IS (alebo jeho časti), ktorý zaznamenáva údaje o strelných
zbraniach z trestnej činnosti.
Z bezpečnostného hľadiska možno vedenie IS o strelných zbraniach a strelive
charakterizovať ako jedno z najdôležitejších opatrení štátu v oblasti politiky kontroly
zbraní. V podmienkach členských štátov EÚ je východiskovým dokumentom, ktorý
vyslal voči členským štátom prvotný impulz k vedeniu počítačových informačných
systémov na úseku strelných zbraní a streliva, Smernica Rady z 18. júna 1991 o
kontrole získavania a vlastnenia zbraní (91/477/EHS) (ďalej len „smernica
91/477/EHS“) vo svojom neskoršom znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/51/ES z 21. mája 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o
kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica 2008/51/ES“). Konkrétne
čl. 4 ods. 4 uložil členským štátom povinnosť zabezpečiť do 31. decembra 2014
zriadenie a údržbu počítačového informačného systému údajov, či už
centralizovaného, alebo decentralizovaného, ktorý zabezpečí oprávneným orgánom
prístup do informačných systémov údajov, v ktorých sa zaeviduje každá strelná zbraň,
na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Informačný systém mal zaznamenávať a najmenej
20 rokov uchovávať informácie o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle
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strelnej zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa a nadobúdateľa alebo držiteľa
strelnej zbrane. [3].
EÚ prostredníctvom smernice v jej najaktuálnejšom znení Smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady
91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica 2017/853“)
definuje a posilňuje súbor spoločných legitímnych spôsobov a regulačných systémov
na získavanie a vlastnenie strelných zbraní v rámci ochrany pred zneužívaním
zločineckými skupinami alebo teroristami.
Ďalším cieľom smernice 2017/853 bolo posilniť spoluprácu medzi členskými
štátmi zlepšením vzájomnej výmeny informácií, ako aj zlepšiť úroveň sledovania a
identifikácie legálne držaných strelných zbraní. Práve vplyvom nárastu počtu
teroristických útokov od roku 2015, sa v súvislosti s bojom proti nim stala agenda
strelných zbraní pre EÚ kľúčovou. [4]

2. Atribúty IS podľa EÚ (legálna časť)
Predstavy EÚ o tom, na čo majú členské štáty pri vedení IS dbať v rámci
znižovania rizika presmerovania strelných zbraní na nelegálne trhy je podľa nášho
názoru možné rozčleniť do nasledujúcich bodov:
1. Kategorizácia zbraní
2. Identifikácia a sledovanie zbraní „podrobná evidencia zbraní“
3. Vedenie elektronickej evidencie podnikateľmi
4. Označovanie zbraní
5. Deaktivácia zbraní
6. Monitorovanie a kontrola držiteľov/vlastníkov strelných zbraní
7. Interoperabilita na národnej úrovni
Pri identifikácii atribútov berieme do úvahy niekoľko vybraných právnych aktov
EÚ legislatívnej povahy, ako aj dokumenty s odporúčacím charakterom, ktoré sa
týkajú zbraňovej problematiky z dielne Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (ďalej len
„UNODC“) o nedovolenej výrobe a obchodovaní so strelnými zbraňami.
2.1. Kategorizácia zbraní
Kategorizácia zbraní predstavuje základné triedenie strelných zbraní do skupín,
na základe ktorých sa voči nim vymedzujú postupy a kritériá ich evidencie, ako aj
triedenia v IS. Kategorizácia predstavuje primárnu identifikáciu zbrane z pohľadu
stupňa jej nebezpečenstva. Prvýkrát bola na úrovni EÚ predstavená v smernici
91/477/EHS, kde boli práve v prílohe č. 1 vymedzené štyri kategórie strelných zbraní:
- Kategória A- Zakázané strelné zbrane,
- Kategória B- Strelné zbrane podliehajúce oprávneniu,
- Kategória C- Strelné zbrane podliehajúce ohláseniu,
- Kategória D- Iné strelné zbrane.
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Kategorizácia sa začala uplatňovať od 17. októbra 1991, podľa čl. 18 smernice
91/477/EHS s termínom zapracovania do vnútroštátneho práva členských štátov k 1.
januáru 1993. Tento dátum transpozície ustanovení smernice 91/477/EHS nebol
zvolený náhodne, smernica bola totiž prijatá ako sprievodné opatrenie na dobudovanie
spoločného trhu bez vnútorných hraníc, s platnosťou od 1. januára 1993. Úlohou
spoločného trhu bolo odstránenie prekážok v oblasti voľného pohybu tovaru, osôb,
služieb a kapitálu. [5].
Strelným zbraniam sa ako tovaru mal uľahčiť pohyb z jedného členského štátu do
druhého, a práve smernica 91/477/EHS sa začlenila do európskych právnych
predpisov, ktoré predstavovali záruky týkajúce sa bezpečnosti prispôsobené tomuto
typu výrobkov. [6].
Na základe čl. 17 smernice 91/477/EHS bola vypracovaná v decembri roku 2000
Správa Komisie Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice 91/477/EHS. Podľa
časti 2.2.4 bodu (19) tejto správy stanovuje smernica členským štátom povinnosť
zakázať nadobúdanie a držbu strelných zbraní kategórie A. Povolenia však môžu byť
vydané v osobitných prípadoch (článok 6). Pokiaľ ide o strelné zbrane kategórie B,
členské štáty musia podmieniť ich nadobudnutie a držbu povoľovacím konaním
(článok 7). Držba strelných zbraní kategórie C musí podliehať oznamovacej
povinnosti v členskom štáte, v ktorom je strelná zbraň držaná (článok 8). Strelné
zbrane kategórie D, členské štáty nemusia podmieniť ich nadobudnutie a držbu
schváleniu alebo oznamovacou povinnosťou, hoci to nie je výslovne uvedené v
smernici. [7]. Ďalšia správa Komisie z roku 2012 zhrnula, že voči záverom správy
z roku 2000, ktoré boli vo všeobecnosti priaznivé a nespochybňovali kategorizáciu
strelných zbraní uvedenú v prílohe I. [6].

Kategorizácia zbraní bola v súvislosti s prijatím smernice 2008/51/ES zachovaná,
avšak bod (18) recitálu uvádza: niektoré členské štáty zjednodušili klasifikáciu
strelných zbraní tak, že prešli zo štyroch na dve kategórie: zakázané strelné zbrane a
strelné zbrane vyžadujúce povolenie. Členské štáty by sa mali zjednotiť na takejto
zjednodušenej klasifikácii, hoci členské štáty, ktoré klasifikujú strelné zbrane do
ďalších kategórií, si môžu v súlade so zásadou subsidiarity zachovať platný
klasifikačný systém. [3].

Ďalšia novela smernice 91/477/EHS, a to smernica 2017/853 bola prijatá ako
reakcia na teroristické útoky v Paríži a Kodani, počas ktorých boli použité
nedostatočne znefunkčnené expanzné zbrane z Európy, ktoré sa úpravou, tzv.
reaktiváciou stali opäť funkčnými. [8]. Dôkazom tvrdenia je aj text recitálu 2 smernice
2017/853: Niektoré aspekty smernice 91/477/EHS je potrebné primeraným spôsobom
ďalej zlepšovať s cieľom zamedziť zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť a
vzhľadom na nedávne teroristické činy. Komisia v tejto súvislosti vyzvala vo svojom
oznámení z 28. apríla 2015 s názvom Európsky program v oblasti bezpečnosti na
revíziu uvedenej smernice a na spoločný prístup k deaktivácii strelných zbraní, aby sa
zabránilo ich reaktivácii a použitiu zo strany zločincov. [4].
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Smernica 2017/853 definitívne vypustila kategóriu D, avšak členským štátom
ponechala možnosť zachovania si tejto kategórie, ak ju už majú vnútroštátne
zadefinovanú. Výrazným spôsobom rozšírila počet zbraní, ktoré majú byť zaradené do
kategórie A, kategórie B a kategórie C, hoci niektoré z nich boli predtým zaradené
v nižších kategóriách. Podľa recitálu 23 má ísť o zbrane, pri ktorých hrozí zneužitie na
trestnú činnosť, napr. zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda na 10, resp. 20
nábojov.
2.2. Identifikácia a sledovanie zbraní „podrobná evidencia zbraní“
Pojem „sledovanie strelných zbraní“ sa v zbraňovej legislatívne EÚ prvýkrát
objavuje v čl. 1d smernice 2008/51/ES v znení: „sledovanie znamená systematické
sledovanie strelných zbraní a, ak je to možné, aj ich súčastí a streliva od výrobcu až po
nadobúdateľa s cieľom pomôcť príslušným orgánom členských štátov pri odhaľovaní,
vyšetrovaní a analýze nedovolenej výroby a nedovoleného obchodovania.“ [3].
Keďže bola smernica 2008/51/ES prijatá najmä s cieľom implementácie
Protokolu OSN o nezákonnej výrobe a obchodovaní so strelnými zbraňami, ich
súčasťami a komponentmi a strelivom- definícia je takmer identická s definíciou
Protokolu čl. 3 písm. f) systematické sledovanie strelných zbraní, a ak je to možné
ich časti, súčastí a streliva, od výrobcu až ku kupujúcemu s cieľom pomôcť
kompetentným orgánom zmluvných štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze
nezákonnej výroby a obchodovania. [9].
Väčšia časť definície sledovania bola prenesená do čl. 1 (13) smernice 2017/853
v znení: “je systematické sledovanie strelných zbraní a, ak je to možné, aj ich
hlavných častí a streliva od výrobcu až po nadobúdateľa s cieľom pomôcť príslušným
orgánom členských štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nedovolenej výroby a
nedovoleného obchodovania.“
Čl. 4 smernice 2017/853 vymedzil v porovnaní so smernicou 2008/51/ES ešte
podrobnejší rozsah údajov, ktoré majú byť v IS o strelnej zbrani zaznamenané v rámci
jej „sledovania a identifikácie“, a predĺžil obdobie uchovávania týchto informácií z 20
rokov na 30 rokov.
„Tento IS údajov zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní,
ktoré sú potrebné na vysledovanie a identifikáciu týchto strelných zbraní vrátane:
a) druhu, značky, typu, kalibru a výrobného čísla každej strelnej zbrane a značky
umiestnenej na jej ráme alebo tele ako jedinečného označenia v súlade s odsekom 1,
ktoré slúži ako jedinečný identifikačný kód každej strelnej zbrane;
b) výrobného čísla alebo jedinečného označenia umiestneného na hlavné časti, ak
sa líši od označenia na ráme alebo tele každej strelnej zbrane;
c) názvu a adresy dodávateľov a nadobúdateľov alebo držiteľov strelnej zbrane,
spolu s príslušným dátumom alebo dátumami; a
d) akýchkoľvek úprav či zmien strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene jej zaradenia
do kategórie alebo podkategórie, vrátane jej osvedčenej deaktivácie alebo zničenia a
príslušného dátumu alebo dátumov.
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Členské štáty zabezpečia, aby záznamy o strelných zbraniach a hlavných častiach
vrátane súvisiacich osobných údajov príslušné orgány uchovávali v informačných
systémoch údajov po dobu 30 rokov po zničení predmetných strelných zbraní alebo
hlavných častí.
Záznamy o strelných zbraniach a hlavných častiach uvedené v prvom pododseku
tohto odseku a súvisiace osobné údaje musia byť prístupné pre:
a) príslušné orgány na účely vydania alebo odňatia oprávnenia uvedeného v
článku 6 alebo 7 alebo orgány zodpovedné za colné konanie, a to po dobu 10 rokov po
zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavných častí, a
b) príslušné orgány na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestov, a to po dobu 30 rokov po
zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavných častí.
Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje po uplynutí dôb stanovených v
druhom a treťom pododseku vymazali z informačných systémov údajov. Touto
povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď boli konkrétne osobné údaje zaslané orgánu
zodpovednému za predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo
stíhanie alebo výkon trestov a využívajú sa v tomto osobitnom kontexte, alebo iným
príslušným orgánom na zlučiteľné účely stanovené vnútroštátnym právom. V
uvedených prípadoch spracúvanie takýchto údajov príslušnými orgánmi upravuje
vnútroštátne právo dotknutého členského štátu v plnom súlade s právom Únie, najmä
predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.“ [4].
2.3. Vedenie elektronickej evidencie podnikateľmi
Čl. 4 smernice 2017/853 stanovuje členským štátom povinnosť vedenia
elektronických záznamov o strelných zbraniach aj zo strany podnikateľov na úseku
zbraní a streliva. Prostredníctvom zrušenia vedenia evidencie o strelných zbraniach v
papierovej forme sa má urýchliť identifikácia a okamžitá lokalizácia, resp.
vysledovateľnosť strelných zbraní:
- Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia sú počas celého času výkonu
svojej činnosti povinní viesť evidenciu, v ktorej sa eviduje každá strelná zbraň a každá
hlavná časť, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré prijali alebo ktoré vydali, spolu
s údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu a sledovanie predmetnej strelnej zbrane alebo
hlavnej časti, najmä druh, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, ako aj názvy a adresy
dodávateľov a nadobúdateľov. [4].
Po skončení svojej činnosti odovzdajú podnikatelia v oblasti zbraní a
sprostredkovatelia túto evidenciu vnútroštátnym orgánom zodpovedným za
informačné systémy údajov uvedené v prvom pododseku. [4].
- Členské štáty zabezpečia, aby podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia
usadení na ich území bez zbytočného odkladu oznamovali transakcie týkajúce sa
strelných zbraní alebo hlavných častí vnútroštátnym príslušným orgánom, aby
podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia mali elektronické spojenie s
uvedenými orgánmi na účely tohto oznamovania, a aby boli informačné systémy
údajov aktualizované okamžite po prijatí informácií týkajúcich sa takýchto transakcií.
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- Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné v každom okamihu zistiť vlastníka
každej strelnej zbrane. [4].
Uvedené ustanovenie čl. 4 smernice 2017/853 výrazne motivuje členské štáty
k vedeniu IS takým spôsobom, aby bolo možné zistiť o strelnej zbrani čo možno
najaktuálnejšie údaje a stav, resp. údaje týkajúce sa fázy jej momentálneho životného
cyklu. Zároveň požaduje od podnikateľov a sprostredkovateľov v oblastí zbraní, aby
prešli z písomnej evidencie o strelných zbraniach k vedeniu záznamov v elektronickej
forme, tak aby boli údaje o strelnej zbrani okamžite aktualizované.
2.4. Označovanie zbraní
Kľúčovým faktorom vysledovania zbraní je splnenie povinnosti zo strany
členských štátov v rámci označovania strelných zbraní. Na základe článku 4 ods. 1
smernice 91/477/EHS sa členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby strelné
zbrane a ich hlavné časti, či už ako súčasť strelnej zbrane, alebo umiestnené
samostatne na trhu, mali jasné, trvalé a jedinečné označenie. V článku 4 ods. 2
uvedenej smernice sa vymedzujú informácie, ktoré sa majú uvádzať v označení s
cieľom zvýšiť vysledovateľnosť strelných zbraní a ich hlavných častí a uľahčiť ich
voľný pohyb. V prípade veľmi malých hlavných častí sa informácie, ktoré sa majú
uviesť v označení, obmedzujú na výrobné číslo alebo alfanumerický či číselný kód. V
článku 4 ods. 4 uvedenej smernice sa od členských štátov vyžaduje, aby udržiavali
informačný systém údajov a zaznamenávali v ňom všetky informácie, ktoré sú
potrebné na vysledovanie a identifikáciu strelných zbraní, vrátane informácií o
označení umiestnenom na strelnej zbrani a jej hlavných častiach, ako aj informácie o
akýchkoľvek úpravách či zmenách strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene jej zaradenia
do kategórie alebo podkategórie, ako napríklad informácie o subjekte, ktorý nahradil
alebo zmenil hlavnú časť. [4, 5].

Z tohto dôvodu bola prijatá Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo
16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných
zbraní a ich hlavných častí podľa smernice 91/477/EHS o kontrole získavania a
vlastnenia zbraní, ktorá svojou Prílohou upravuje technické špecifikácie označovania
strelných zbraní a ich hlavných častí. Prostredníctvom označenia zbraní je možné
identifikovať a zaznamenať histórie zbrane od jej výroby až po posledného zákonného
vlastníka. Práve označenie predstavuje účinné opatrenie proti nedovolenému a
nekontrolovanému obehu zbraní do konfliktných, či postkonfliktných oblastí. [10].
2.5. Deaktivované zbrane
V rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, predloženého v roku 2015,
zdôraznila Európska komisia svojim Oznámením Európskemu parlamentu, Rade,
európskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov- potrebu spoločného prístupu k
deaktivácii strelných zbraní, aby sa zabránilo ich reaktivácii a použitiu zo strany
zločincov. [11].
Smernica 2017/853 reflektovala na túto výzvu- zadefinovaním pojmu
„deaktivované zbrane“ nastolením povinnosti preverovania správneho prevedenia
deaktivácie zbraní, ako aj evidenciou tohto úkonu do informačného systému.
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Čl. 1 (6) smernice 2017/853 definuje pojem deaktivované strelné zbrane ako
strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je
zaistené, že všetky hlavné časti predmetnej strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie
je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil, aby sa
mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať. [4].
Z dôvodu lepšej harmonizácie procesu deaktivácie strelných zbraní bolo vydané
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú
spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie. Uvedené
nariadenie bolo prijaté v súlade s čl. 4 smernice 91/477/EHS, ďalej s prvým ods. písm.
a) časti III prílohy I k smernici 91/477/EHS, ako aj v súlade s druhým ods. časti III
prílohy I k smernici 91/477/EHS, kde sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali
opatrenia na overenie opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, aby tak
zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. Od
členských štátov sa tiež vyžaduje, aby zabezpečili vydanie osvedčenia alebo záznamu
potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane, alebo umiestnenie zreteľne viditeľného
oznámenia na danú strelnú zbraň trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných
zbraní. Toto nariadenie bolo revidované v roku 2018 s cieľom zlepšiť štandard
deaktivácie zbraní prostredníctvom nového Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2018/337 z 5. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403,
ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na
zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní. [12].
O povinnosti zaradiť informáciu o osvedčenej deaktivácii medzi údaje, ktoré
majú pri zázname o strelnej zbrani figurovať informuje čl. 4 ods. 4 písm. d) smernice
2017/853 v znení „zaznamenávanie akýchkoľvek úprav či zmien strelnej zbrane, ktoré
vedú k zmene jej zaradenia do kategórie alebo podkategórie, vrátane jej osvedčenej
deaktivácie alebo zničenia a príslušného dátumu alebo dátumov.“ [4].
2.6. Monitorovanie a kontrola držiteľov/vlastníkov strelných zbraní
IS strelných zbraní a streliva, okrem identifikácie a možnosti sledovania stavov a
pohybu konkrétnej strelnej zbrane, umožňujú monitorovanie a kontrolu
držiteľov/vlastníkov strelných zbraní.
1.) Pri získavaní oprávnenia k držbe strelnej zbrane resp. vlastníctvu musí
žiadateľ o oprávnenie splniť zákonom stanovené podmienky. Registrácia strelných
zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C na konkrétne osoby, ktoré nadobudli
oprávnenie nadobúdať tieto strelné zbrane- v IS explicitne stotožní zbraň s
vlastníkom/držiteľom zbrane.
Čl. 5 smernice 2017/853 uvádza: Členské štáty zavedú monitorovací systém,
ktorý môžu prevádzkovať na kontinuálnom alebo nekontinuálnom základe, s cieľom
zabezpečiť, že počas trvania povolenia sú splnené podmienky na udelenie povolenia
stanovené vnútroštátnym právom a okrem iného že sa posúdia príslušné lekárske a
psychologické informácie. Osobitné dojednania sa určia v súlade s vnútroštátnym
právom. [4].
V rámci monitorovania obyvateľstva, tvoria podľa čl. 6 ods. 3 smernice 2017/853
osobitnú kategóriu zberatelia: Členské štáty zabezpečia, aby boli zberatelia, ktorým
bolo udelené povolenie podľa prvého pododseku tohto odseku, identifikovateľní v
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rámci informačných systémov údajov uvedených v článku 4. Títo zberatelia, ktorým
bolo udelené povolenie, sú povinní viesť evidenciu všetkých strelných zbraní
zaradených do kategórie A, ktoré majú v držbe, a k tejto evidencii musia mať prístup
príslušné vnútroštátne orgány. Členské štáty zavedú vhodný monitorovací systém
zberateľov, ktorým bolo udelené povolenie, pričom zohľadnia všetky relevantné
faktory. [4].

2.) Registrovanie strelných zbraní pomáha zodpovedným orgánom k vylúčeniu z
držby/vlastníctva osoby, pre ktoré je zakázané držať/vlastniť zbraň, nakoľko daná
osoba mohla byť v minulosti odsúdená za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný
so zbraňou a pod.
3.) Evidenčné záznamy informačného systému umožňujú okamžité dohľadanie
osoby, ktorá má v držbe resp. vlastní strelnú zbraň a prestala spĺňať zákonom
stanovené podmienky na držbu/vlastníctvo strelnej zbrane. Potencionálne
nebezpečným ľuďom je možné zbrane odoberať prakticky okamžite.
4.) Vedenie podrobného IS poskytuje jasnú výhodu a pomoc orgánom činným v
trestnom konaní riešiť trestné činy a odzbrojiť zločincov. Informácie generované IS
strelných zbraní a streliva môžu tiež významne napomáhať orgánom činným v
trestnom konaní, ktoré priamo reagujú na hrozbu či udalosť, prostredníctvom
poskytnutia informácie o tom či sa na mieste zásahu (ktorým môže byť evidovaný
pobyt páchateľa) môžu nachádzať strelné zbrane, v akom počte a o aké druhy
strelných zbraní ide.
2.7. Interoperabilita na národnej úrovni
Každý členský štát EÚ spravuje hneď niekoľko IS, ktoré zhromažďujú a
spracovávajú rôzne údaje, či už o osobách, podnikateľoch, konkrétnych službách,
tovaroch, či procesoch, a pod. Rastúca spolupráca vnútroštátnych organizácií vedie
k potrebe zdieľania a podpory výmeny určitých informácií.
IS strelných zbraní a streliva je systém, ktorý sa nezaobíde bez interoperability
s inými vnútroštátnymi systémami. V prípade držiteľov/vlastníkov strelných zbraní je
možné zhromažďovať z iných IS napríklad údaje o ich trvalom/prechodnom pobyte či
strate spoľahlivosti alebo bezúhonnosti.
Čím viac vnútroštátnych IS sa podieľa na skladbe dát IS strelných zbraní a
streliva, tým skôr je možné sledovanie incidentov súvisiacich so strelnými zbraňami v
reálnom čase, ktorý smeruje k vytváraniu nepretržite aktualizovaného obrazu o stave
strelnej zbrane, či stave, ktorý sa týka jej držiteľa/vlastníka.

3. Atribúty IS podľa EÚ (nelegálna časť)
Časť IS, ktorá zbiera údaje o strelných zbraniach a strelive, ktoré pochádzajú
z trestnej činnosti má byť zásobená informáciami o zbraniach, ktoré neboli
identifikované v časti IS, ktorá zastrešuje legálne evidované strelné zbrane. Ide
o zbrane, ktoré nemajú históriu, respektíve neboli predtým nikdy riadne evidované, či
už vnútroštátne, alebo v IS iného štátu.
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Vzhľadom k tomu, že vždy existuje možnosť, že zaistené zbrane z trestnej
činnosti v jednom štáte- môžu byť identifikované v IS iného štátu, je potrebné, aby sa
štáty navzájom o zaisteniach „zbraní bez minulosti“ navzájom informovali. Uvedenú
tézu potvrdzuje aj jeden z bodov Záverov Rady o vnútornej bezpečnosti a európskom
policajnom partnerstve, ktorý znie: „informácie potrebné na plnenie povinností by sa
mali sprístupniť každému príslušníkovi orgánov presadzovania práva v každom
členskom štáte z akéhokoľvek iného členského štátu v súlade s uplatniteľným
právom.“ [13].
Vzhľadom k uvedenému môžeme význam časti IS o nelegálnych zbraniach
zhrnúť do dvoch bodov: 1. má zhromažďovať a analyzovať údaje o stratených,
odcudzených, zaistených strelných zbraniach; 2. je potrebné, aby vysielal informácie
do iných nadnárodných IS, napr. IS Europolu- SIENA; Schengenského informačného
system; IS Interpolu- iArms. To znamená, že má byť schopný interoperability na
nadnárodnej úrovni.
3.1 Systematický a harmonizovaný zber údajov o zaisteniach strelných zbraní
Najrelevantnejším dokumentom, ktorý podčiarkuje dôležitosť zberu informácií
o strelných zbraniach z informačných systémov je Globálna štúdia UNODC o
nedovolenom obchodovaní so strelnými zbraňami 2020.
V časti „Spôsoby vstupu strelných zbraní na čierny trh“ sa uvádza: „Drvivá
väčšina strelných zbraní, ako aj zbraní, ktoré sú predmetom nelegálneho
obchodovania; bola vyrobená legálne licencovanými výrobcami. Aby sme mohli
nedovolené obchodovanie pochopiť, je potrebné analyzovať proces prechodu zbraní zo
sféry legálnej do nelegálnej. Akonáhle strelná zbraň vstúpi na nezákonný trh, stáva sa
predmetom obchodovania na dobu neurčitú, až do doby kým nebude z obchodného
reťazca vyňatá. Prechod z legálnej sféry na čierny trh sa môže udiať v rôznych bodoch
životného cyklu strelnej zbrane: domáci alebo medzinárodný transfer a tranzit,
skladovanie, držba, používanie alebo znefunkčnenie zbrane. Mnoho strelných zbraní
zaistených/vyňatých z nedovoleného obehu je registrovaných ako zbrane, ktoré boli
stratené alebo odcudzené ich oprávnenému držiteľovi (ktorým môže byť súkromná
osoba, vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní alebo personál súkromných
bezpečnostných spoločností atď.). Na druhej strane môže ísť o situácie, kedy osoba s
čistým registrom trestov nakúpi licencovanú zbraň s úmyslom jej predaja niekomu,
komu by sa to kvôli kriminálnej histórii nepodarilo.“ [14].

Uvedená štúdia poukazuje na to, že každý IS strelných zbraní a strelive by mal
zbierať a uchovávať údaje o legálne držaných strelných zbraniach, ale zároveň by mal
obsahovať aj databázu strelných zbraní pochádzajúcich z nelegálnej činnosti.

Skladbu databázy nelegálnych strelných zbraní možno založiť na dotazníku
o toku nedovolených zbraní IAFQ (Illicit arms flows questionnaire), ktorý bol
vyvinutý UNODC v spolupráci s národnými a medzinárodnými odborníkmi,
príslušnými medzinárodnými a regionálnymi mimovládnymi organizáciami a
výskumnými subjektami s cieľom zhromaždiť údaje o zachyteniach zbraní od prípadu
k prípadu. Tento dotazník na zber údajov sa má každoročne distribuovať všetkým
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členským štátom s cieľom zhromaždiť údaje týkajúce sa strelných zbraní jednotným a
štandardizovaným spôsobom. [14].

UNODC bola poverená Konferenciou strán Dohovoru Organizácie Spojených
národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho doplňujúcich protokolov
na jej siedmom a ôsmom zasadnutí, aby pravidelne zhromažďovala a analyzovala
kvantitatívne a kvalitatívne informácie a vhodne členené údaje. o obchodovaní so
strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom.

Jedným z cieľov už spomínanej Globálnej štúdie UNODC o nedovolenom
obchodovaní so strelnými zbraňami je v rámci IAFQ podporiť efektívny zber údajov,
ktorý by mal byť zjednodušený a výrazne posilnený už na vnútroštátnej úrovni pri
zbere údajov o zbraniach, kapacitách, nástrojoch a mechanizmoch: „Na prevenciu a
boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami je potrebné zvýšiť kapacity, postupy a
nástroje na identifikáciu nezákonného pôvodu zaistených, nájdených a odovzdaných
strelných zbraní a na zaznamenávanie výsledkov prístupným spôsobom. Mal by sa
venovať osobitný dôraz na zaznamenávanie informácií o strelných zbraniach a ich
strelných zbraniach trestného kontextu v priebehu rôznych krokov vyšetrovania ľahko
agregovateľným spôsobom; zlepšenie mechanizmov a zvýšenie kapacít pre domáce a
medzinárodné sledovanie zaistených strelné zbrane; centralizácia príslušných údajov v
národných databázach, ktoré môžu pomôcť pri dohľadávaní a podporovať
vyšetrovanie ich možného nezákonného pôvodu. Zhromažďovanie a analýza údajov o
stratených a odcudzených strelných zbraniach môžu ďalej prispieť k rozvoju
analyzovania obchodu so strelnými zbraňami a o tom ako sú tieto strelné zbrane
zneužívané.“ [14].
3.2 Interoperabilita na nadnárodnej úrovni
Prostredníctvom Akčného plánu EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so
strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 Európska komisia opätovne zopakovala
svoje odporúčanie členským štátom v bode 4.2.2. Priorita č. 2 „Budovanie lepšieho
spravodajského obrazu“ : aby do Schengenského informačného systému systematicky
vkladali informácie o stratených a odcudzených strelných zbraniach, ako aj o
predaných zbraniach, ktoré možno ľahko upraviť na strelné zbrane, a aby v ňom
vyhľadávali, keď zaistia zbraň. Komisia bude podporovať iniciatívy, ktoré
vnútroštátnym orgánom umožnia simultánne vyhľadávanie a/alebo zápisy v
Schengenskom informačnom systéme a v systéme iARMS prevádzkovanom
Interpolom. Členské štáty a partneri z juhovýchodnej Európy by mali systematicky
zaznamenávať ukradnuté a stratené strelné zbrane v systéme iARMS. [2].
Interoperabilita prepojenia národného informačného systému strelných zbraní a
streliva so SIS, či iArms je zdôvodnená aj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi
informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a
migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816.
[15].
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Každý národný IS strelných zbraní a streliva musí byť preto schopný nastaviť
svoje funkcionality tak, aby bolo časom možné automatizovaným spôsobom vypĺňať
iné nadnárodné informačné systémy a nahradiť tak dnešné mechanické vypĺňanie
údajov, ktoré neposkytuje okamžitý obraz o stave a mieste výskytu strelnej zbrane.

Obr.. 1 Základná schéma fungovania národného informačního systému podľa EÚ
a UNDOC (vlastné spracovanie)
Záver
Na základe analýzy niekoľkých dokumentov EÚ a UNODC zameraných na
riešenie otázok súvisiacich so strelnými zbraňami a strelivom poukazujeme na to, že
práve smernica 2017/853 vytvára základný rámec toho, na čom by malo byť
fungovanie moderného národného IS strelných zbraní a streliva založené.
Zároveň chceme zdôrazniť, že napĺňanie cieľov uvedenej smernice zo strany
členských štátov je kľúčovým faktorom pre zvládanie boja proti vedľajším účinkom
trestných činov páchaných nelegálnymi strelnými zbraňami, alebo v súvislosti s nimi
(napr. nedovolená výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami). Uplatňovanie
vnútroštátnych právnych predpisov musí byť postavené na implementácii smernice
2017/853.
V nadväznosti na vyššie uvedené možno zhrnúť, že národné IS strelných zbraní a
streliva musia byť vyvíjané ako účinný nástroj ochrany obyvateľov proti všetkým
formám organizovaného zločinu vrátane terorizmu, s cieľom zlepšovania
bezpečnostnej situácie v danej krajine, ako i v celej EÚ. Každý IS by mal systematicky
sledovať „životný cyklus strelných zbraní“ od výrobcu/ dovozcu strelnej zbrane cez
kupujúceho/vlastníka až po zničenie/vývoz strelnej zbrane. Taktiež má účinne
napomáhať pri analýze procesu prechodu strelných zbraní z legálnej sféry do
nelegálnej. Má pokrývať zber údajov o strelných zbraniach z legálnej sféry, ako i z tej
nelegálnej.
Účinný boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami, ako i proti
hrozbám terorizmu s cieľom zvyšovania bezpečnosti či už na národnej alebo
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medzinárodnej úrovni by mal byť založený na systematickom zbieraní dát o legálnych
držiteľoch/vlastníkoch strelných zbraní, zbieraní informácií o všetkých vyrobených,
nájdených, zaistených strelných zbraniach. Zozbierané informácie by mali byť
analyticky spracovávané na základe výstupov z moderných IS, čím sa môže efektivita
boja proti všetkým účinkom trestnej činnosti páchanej nelegálnymi strelnými zbraňami
len znásobiť.

Referencie
[1]

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, 2013: Strelné zbrane a
vnútorná bezpečnosť EÚ: ochrana občanov a boj proti nezákonnému obchodu,
2013. [on line] [cit 08-5-2021] available from:
https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0716

[2]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov, 2020: Akčný plán
boja proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na obdobie
20202025.
[on
line]
[cit
08-5-2021]
available
from:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10035-2020-INIT/cs/pdf

[3]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008 ,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a
vlastnenia zbraní, 2008. [on line] [cit 01-5-2021] available from: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0051

[4]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017,
ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia
zbraní, 2017. [on line] [cit 08-5-2021] available from:
https://eurlex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853

[5]

Smernica Rady z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
(91/477/EHS), 1991. [on line] [cit 01-5-2021] available from: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A31991L0477

[6]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Prípadné výhody a
nevýhody obmedzenia počtu kategórií strelných zbraní na dve (zakázané
alebo povolené) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu v prípade
dotknutých výrobkov prostredníctvom prípadného zjednodušenia, 2012. [on
line] [cit 08-5-2021] available from: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX:52012DC0415

[7]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Rady
91/477 / EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, 2000.
[on line] [cit 08-5-2021] available from: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0837&from=SK

[8]

FLORQUIN, N., KING, B. From Legal to Lethal. Converted Firearms in
Europe. Small Arms Survey, Graduate Institute of International and
Development Studies, Geneva. Gonnet: France. ISBN 978-2-940548-50-7.
[on
line],
[cit
08-5-2021]
available
from:

143

Národné informačné systémy strelných zbraní
Vladimíra HUDECOVÁ
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-forsecurities-studies/resources/docs/SAS_LegalToLethal.pdf
[9]

NIELS F., KIRST, N,-F. Firearms Regulation in the European Union: Striking
a Delicate Balance Between Single Market and Security. Fordham.
ISSN0747-9395.
[on
line],
[cit
08-5-2021]
available
from:
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol43/iss4/1

[10]

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa
stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných
častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia
zbraní, 2019. [on line] [cit 08-5-2021] available from: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2
019:015:TOC$

[11]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskému a sociálnemu výboru a výboru regiónov: Európsky program v
oblasti bezpečnosti, 2015. [on line] [cit 01-5-2021] available from: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0185

[12]

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa
stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na
zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní, 2015.
[on line] [cit 01-5-2021] available from: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2403

[13]

Závery Rady o vnútornej bezpečnosti a európskom policajnom partnerstve,
2020.
[on
line]
[cit
01-5-2021]
available
from:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/en/pdf

[14]

Globálna štúdia UNODC o nedovolenom obchodovaní so strelnými zbraňami
2020,
2020.
[on
line]
[cit
01-5-2021]
available
from:
https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/Firearms/2020_REPORT_Global_Study_on_Firearms_Trafficking_2
020_web.pdf

[15]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o
stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v
oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení
(EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816. In: Eur-lex: Prístup k
právu Európskej únie [online]. ©22.05.2012 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R0818

Autor:
1

Vladimíra Hudecová – oddelenie zbraní odboru dokladov a evidencií Prezídia
Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava, Slovenská republika, e-mail:
vladimira.hudecova2@minv.sk

144

14. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA
ÚNIA 2021
Košice, 20.mája 2021, ISBN 978-80-8185-041-7

Ochrana utajovaných skutočností a jej právne
východiská
Protection of classified information and its legal basis
Martin CHOVANEC1
1

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Abstrakt:
Právna ochrana informácií predstavuje jeden z významných bezpečnostných problémov. V
súčasnosti už nemožno pochybovať o význame a dôležitosti informácie ako takej. Štáty si vo
svojich právnych úpravách zavádzajú rôzne režimy ochrany informácií, osobitne vo vzťahu k
informáciám, ktorých vyzradenie sa spája s bezpečnostnými hrozbami a bezpečnostným rizikom.
Ide najmä o právnu úpravu utajovaných skutočností a nastavenie režimov utajovania v rôznych
stupňoch. Táto sa primárne odvíja od ústavnoprávneho základu štátu, následne na to je
konkretizovaná zákonnou úpravou a v konečnom dôsledku sa tieto východiská prelínajú aj do
podzákonnej roviny, často v režime utajenia. Protiprávne konania ohrozujúce bezpečnosť
republiky, ktoré majú povahu narušenia režimu utajenia konkrétnych informácií, umožňuje
postihovať aj trestnoprávna úprava. Právny pohľad na ochranu utajovaných skutočností z
pohľadu bezpečnosti štátu poskytuje spracovanie tohto príspevku.
Kľúčové slová: informácie, utajované skutočnosti, stupne utajenia, ochrana utajovaných
skutočností.
Abstract:
Legal protection of information is one of the major security issues. At present, the significance and
importance of information as such can no longer be doubted. States have different information
protection regimes in their legislation, in particular with regard to information the disclosure of
which is associated with security threats and risks. In particular, it concerns the legal regulation
of classified information and the setting of classification regimes at various levels. This primarily
depends on the constitutional basis of the state, then it is concretized by legislation, and ultimately
these starting points overlap to the by-law level, often in the regime of secrecy. Unlawful
proceedings endangering the security of the Republic, which have the nature of violating the
regime of secrecy of specific information, also allow criminal law to be punished. The legal view
of the protection of classified information from the point of view of state security provides the
processing of this contribution.
Keywords: information, classified information, classification levels, protection of classified
information.
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Úvod
Ochrana právne relevantných skutočností predstavuje jednu z dôležitých oblastí
činnosti a regulácie štátu. Dnes už nie je možné pochybovať o význame informácií
a o tom, aký potenciál v sebe nesú, ako významne sa premietajú do národnej
i medzinárodnej bezpečnosti, ako intenzívne môže neoprávnené nakladanie s citlivými
informáciami a skutočnosťami ohrozovať bezpečnosť, ale aj stabilitu štátov. Právna
úprava ochrany utajovaných skutočností sa v tomto smere javí ako jedna z kľúčových
povinností štátov, ktoré by mali do svojich právnych úprav zakomponovať také
aspekty ich ochrany, aby za každých okolností dochádzalo k zachovaniu tajnosti tých
informácií, ktoré by mohli potenciálne ohrozovať vnútornú bezpečnosť, verejný
poriadok, funkčnosť štátu a bezpečnosť aj v kontexte nadnárodnom. Východiská tejto
regulácie majú nepochybne ústavnú povahu, neskôr sa premietajú do právnych
predpisov rôznej právnej sily, ktoré rovnako tak konkretizujú podzákonné akty.
Viaceré z nich podliehajú utajovaniu rôznymi stupňami utajenia, čo obmedzuje
možnosti oboznamovať sa s ich obsahom. Uvedená povaha právnej regulácie má
zabezpečiť, aby sa s takýmito druhmi informácií oboznamovali len osoby disponujúce
konkrétnymi druhmi bezpečnostných previerok (s konkrétnym stupňom) a teda len
osoby skutočne kompetentné.

1. Právne východiská ochrany utajovaných skutočností
Východiská právnej ochrany utajovaných skutočností je možné vidieť na úrovni
Ústavy SR [1]. Ústavná formulácia práva na informácie vychádza z 3 kategórií
informácií. Sú to informácie, ktoré sa sprístupňujú, také, ktoré sa nemusia sprístupniť,
ale v prípade požiadania sa sprístupňovať musia, treťou skupinou sú informácie, ktoré
požívajú taký stupeň ochrany, že sa nezverejňujú a ani nesprístupňujú. Ustanovenia
Zákona o slobodnom prípade k informáciám č. 211/200 Z. z. v platnom a účinnom
znení zavádzajú viacero režimov sprístupnenia informácií podľa miery ochrany, ktorá
sa jednotlivým skupinám priznáva [2]. Rozlišovacím kritériom je miera ochrany, akú
informácie požívajú. Informácií, pri ktorých a ohľadom ktorých sa modifikuje režim
poskytovania, je mnoho (napr. politických, ekonomických, právnych, a pod.).
V zvislosti od toho sa potom diferencujú konkrétne druhy právnej regulácie nakladania
s informácií. V poslednom štádiu sú informácie rôznej povahy chránené aj
prostriedkami trestného práva. Niekedy sa primárna ochrana poskytuje na úrovni
osobitých predpisov, niektoré informácie majú tak citlivú povahu, že sa ich právna
regulácia priamo viaže na normy trestného práva, resp. vyplýva nich.
Utajované skutočnosti požívajú právnu ochranu v súlade s ustanoveniami Zákona
č. 415/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,ZoOUS“ alebo ,,Zákon o ochrane utajovaných skutočností“), v ktorom sa
formulujú rôzne stupne ochrany, ktoré jednotlivé informácie požívajú.
Utajované skutočnosti predstavujú informácie, ktorým sa poskytuje ochrana tak,
že sa zavádza osobitný režim nakladania s týmito údajmi. Rozsah a podmienky
ochrany, ktorá sa poskytuje týmto informáciám, upravuje zákon č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov (už naznačený
ZoOUS). Podľa aktuálne účinnej právnej úpravy je možné utajované skutočnosti
členiť do 4 základných skupín alebo kategórií v závislosti od miery ochrany, ktorá sa
im poskytuje a to na utajované skutočnosti označované stupňom [3]:
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a.)
b.)
c.)
d.)

Prísne tajné
Tajné
Dôverné
Vyhradené.

Význam utajovania niektorým z uvedených režimov – stupňov, spočíva najmä
v tom, že takto je potrebné dosiahnuť ochranu záujmov štátu pred neoprávnenými
zásahmi v rôznej podobe (neoprávnenou manipuláciou, vyzradením). Podľa § 2 písm.
a.) ZoOUS sa pod utajovanou skutočnosťou rozumie informácia alebo vec určená
pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky
treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením,
zničením, stratou alebo odcudzením (pred neoprávnenou manipuláciou) a ktorá môže
vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
Na základe uvedeného je možné identifikovať viaceré znaky utajovaných
informácií, konkrétne:
a) utajená informácia je vždy informáciou [v súlade s § 2 písm. b.) ZoOUS sa pod
informáciou rozumie obsah:
 písomnosti,
 nákresu, výkresu,
 mapy,
 fotografie,
 grafu alebo iného záznamu,
 ústneho vyjadrenia,
 elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho
 transportného média]; alebo ide o
b.) ide o vec [v súlade s § 2 písm. c.) ZoOUS sa vecou rozumie nehnuteľnosť, výrobok
alebo zariadenie, hmotný nosič so záznamom informácií],
c.) o tom, že ide o utajenú skutočnosť, musí rozhodnúť subjekt, ktorý je na takéto
rozhodovanie oprávnený – pôvodca utajovanej skutočnosti, ktorým vždy bude
niektorý štátny orgán (určitý nositeľ štátnej moci)
d.) pre utajenie určitej skutočnosti sa požaduje aj naplnenie materiálnej podmienky,
ktorou je potreba ochrany určitých skutočností pred ich vyzradením, poškodením,
neoprávneným rozmnožovaním, zničením, stratou, odcudzením a pod. a to na účely
ochrany záujmov Slovenskej republiky.
Slovné spojenie ,,záujmy Slovenskej republiky“ nemá svoje legálne vymedzenie
v žiadnom ustanovení, ale určité náznaky sú vidieť vv ustanovení § 3 ZoOUS, kde sa
upravujú jednotlivé stupne utajenia informácií. Konkrétne sa v zmysle neho rozlišujú
stupne utajovania a to prísne tajné, tajné, dôverné a vyhradené.
Na to, aby sa určitá skutočnosť dala považovať za skutočnosť utajenú, je nutné
naplnenie aj formálnej podmienky a síce, že takéto skutočnosti vznikajú v oblastiach,
ktoré sú určené nariadením vlády č. 216/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú oblasti
utajovaných skutočností. V zmysle jej § 1 sú relevantné aj z hľadiska trestnoprávnej
ochrany také oblasti, ako je ochrana života a zdravia, ochrana bezpečnosti osôb,
ochrana osobnej slobody, ochrana v súvislosti s využívaním informačno-technických
prostriedkov a operatívno-pátracej činnosti a pod.
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Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá tzv. vedúca osoba. Vzhľadom na
to, že hovoríme o štátnych orgánov, pôjde najčastejšie o štatutárne orgány. Je to
subjekt, ktorý má okrem iných povinností aj povinnosť vytvárať zoznam utajovaných
skutočností, v ktorom sú uvedené utajované skutočnosti spoločne so stupňom ich
utajenia a priradenie ku konkrétnej oblasti podľa nariadenia vlády. Tiež sa musí
uvádzať zdôvodnenie potrieb, pre ktoré sa konkrétne skutočnosti musia utajovať.
Právna úprava ochrany utajovaných skutočností obsahuje viacero nedostatkov, na
ktoré poukážeme. Hranica medzi tým, čo je tajné a čo je informáciou verejnou, na
ktorú sa vzťahuje právo na slobodný prístup k informáciám, sa nedá vymedziť celkom
jasne a presne a sú tu určité prekryvy. Poukazuje na to aj prof. Polák keď uvádza, že
neexistuje žiadny medzistupeň medzi tým, čo je tajné, utajované a tým, čo je verejne
dostupnou informáciou, radšej sa viaceré informácie odsúvajú do roviny utajenia
z dôvodu obavy, že v prípade ich poznania, nakladania s nimi verejne, by predsa len
mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov Slovenska. Takto sa ale niektoré informácie utajujú
v zásade aj zbytočne. S tým sa spájajú samozrejme komplikácie, vyššia miera
zaťaženia súvisiaca s ochranou informácií a pod. Tento stav by bolo možné riešiť
zavedením uvedenej ,,medzistupne“, alebo teda akéhosi medzistupňa medzi
informáciami tajnými, utajovanými a tými, ktoré sa síce nemusia utajovať, ale aj tak
sú svojou povahou citlivé a teda nemali by sa dať získavať, nemali by byť dostupné
verejne, prístupné verejnosti. Takáto formálna úprava zavádzajúca tento medzistupeň
však u nás stále chýba.[4] Je to problém, ktorý sa následne premieta aj do práva na
slobodný prístup k informáciám a k tomu, aké informácie je možné požadovať, aký
dopad ich požadovanie a získanie, poznanie ich obsahu môže mať.[5]
Uvedené problémy sa premietajú aj do trestnej roviny, lebo ak sa niektoré
informácie utajujú, napr. v stupni vyhradené, hoci by sa ani do tejto kategórie zaradiť
nemali a nie sú ani schopné a spôsobilé ohrozovať bezpečnosť republiky, sústavne je
pri nich možný trestnoprávny postih za vyzvedanie alebo ohrozovanie dôvernosti
vyhradenej skutočnosti.

2. Trestnoprávne východiská ochrany utajovaných skutočností
Ochrana utajovaných skutočností je známym problémom aj v historickom
kontexte. Tak, ako sa začali vymieňať informácie, objavila sa aj potreba ich utajovania
a ochrany vzhľadom na dôležitosť alebo citlivosť. Z dvoj a viacstrannej komunikácie
sa začali zámerne postupne konkrétne informácie vynechávať, lebo to z pohľadu
jednotlivcov bolo výhodné a prospešné. To, aké informácie je potrebné utajovať,
závisí od ich obsahu a významu pre konkrétne vzťahy, činnosť alebo priamo subjekty.
Utajujú sa hlavne také informácie, ktorých strata alebo prezradenie sa môže spájať so
vznikom nebezpečenstva, rizika vzniku ujmy určitého stupňa. Z pohľadu štátu, ak by
sa určité informácie prezradili, stali by sa verejnými, môže z pohľadu štátu vzniknúť
určitá miera ohrozenia alebo priamo ujma.
Požiadavky ochrany utajovaných skutočností sa viažu na existenciu utajovanej
skutočnosti a na splnenie dvoch základných podmienok:
a.) materiálna podmienka - to je potreba utajovania, ochrany informácií v záujme
Slovenskej republiky, lebo inak (teda vyzradením alebo sprístupnením
informácie) by mohlo dôjsť k spôsobeniu ujmy na týchto právach; so
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vzrastajúcim stupňom utajenia informácií pritom úmerne stúpa aj miera ujmy,
ktorá by v prípade prezradenia, vyzradenia mohla byť Slovenskej republike
spôsobená
b.) formálna podmienka – táto je splnená, ak informácia, ktorá sa má utajovať,
spadá do vymedzených oblastí utajovaných skutočností tak, ako to stanovuje
nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z. v aktuálnom znení.
Podľa § 8 ZoOUS sa ochrana utajovaných skutočností má zabezpečovať
štatutárnym orgánom štátneho orgánu, predsedom VÚC, táto povinnosť zaťažuje aj iné
osoby ako je starosta obce a vedúci alebo štatutárny orgán v inej právnickej osobe.
Zákonodarca rozlišuje štyri stupne utajenia informácií, pričom tieto by mali
zodpovedať požiadavkám a potrebám ochrany informácií, ktoré sa dotýkajú záujmov
a sú v záujme štátu. Ide o stupeň utajenia označovaný ako:
a.)
b.)
c.)
d.)

prísne tajné
tajné
dôverné a
vyhradené.

S cieľom ochrany informácií je možné využiť viaceré opatrenia zoradené do ich
systému. Konkrétne ide o:[6]
a.) systém opatrení, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktoré pracujú s utajovanými
skutočnosťami; ide o osoby, ktoré utajované skutočnosti tvoria, využívajú ich,
majú možnosť ich zdieľať aj spracúvať a aj osôb, ktoré sa podieľajú na
sústave opatrení tvoriacich systém ochrany týchto informácií (osoby, ktoré
formulujú, navrhujú, ale aj aplikujú rôzne nástroje ochrany informácií
podliehajúce utajeniu; spadajú sem aj personálne opatrenia smerujúce
k utajovaniu potrebných skutočností chránených rôznymi stupňami utajenia)
b.) opatrenia technickej povahy (systém objektovej bezpečnosti, administratívne
bezpečnostné opatrenia, zabezpečenie ochrany technických prostriedkov,
ktoré majú zaisťovať uchovanie a prenos informácií).
Priamo z ZoOUS vyplývajú podmienky, za splnenia ktorých je možné, aby sa
určené osoby oboznamovali, rozmnožovali ich a nakladali s utajovanými
skutočnosťami a to rôznymi formami). Tieto oprávnenia sú dôsledne zabezpečované
a aj sankcionované rôznymi postihmi:
-

možnosť obmedziť alebo úplne zrušiť oprávnenie oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami alebo možnosť obmedziť ho
vyvodzovanie zodpovednosti za priestupok resp. za administratívny delikt
vyvodzovanie trestnej zodpovednosti.

3. Problémy trestnoprávnej regulácie ochrany utajovaných skutočností
Naznačené stupne utajenia informácií v ZoOUS sa premietajú aj do trestnej
regulácie. Trestnoprávna ochrana sa im poskytuje prostredníctvom trestných činov,
ktoré sú zaradené do VII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona[7] a to k trestným
činom proti republike a trestnými činmi z VIII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona
(sem patria trestné činy proti poriadku vo veciach verejných).
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V prípade, ak ide o stupeň utajenia ,,prísne tajné“ a ,,tajné“, týmto sa ochrana
poskytuje prostredníctvom trestných činov zaradených do II. dielu VII. hlavy osobitnej
časti Trestného zákona. Skutočnosti, ktoré sa označujú ako ,,dôverné“ a ,,vyhradené“
sa chránia prostredníctvom ustanovení trestného činu ohrozovania dôvernej
skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 Trestného zákona (V. diel VIII.
hlavy osobitnej časti Trestného zákona, kde ide o ,,iné formy rušenia činnosti orgánov
verejnej moci“).
Vidno teda , že ustanovenia II. dielu VII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona
poskytujú ochranu dvom najvyšším stupňom utajenia informácií a to stupňu ,,prísne
tajné“ a ,,tajné“ tak, ako sú vymedzené v 3 ods. 3 ZoOUS.
Ak by sme túto právnu úpravu analyzovali a zhrnuli tieto poznatky, možno
povedať, že tieto trestné činy smerujú proti bezpečnosti republiky a takto sa označuje
aj predmetný druhý diel VII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Spoločným
objektom týchto skutkových podstát je teda bezpečnosť republiky, ktorá sa
uskutočňuje tak, že tie najcitlivejšie informácie utajované stupňom ,,prísne tajné“ a
,,tajné“ sa chránia pred neoprávnenými konaniami, ktoré je možné trestnoprávne
postihovať.[8] Objektívna stránka týchto trestných činov spočíva vo vyzvedaní alebo
v zbieraní takýchto utajovaných skutočností (,,prísne tajné“ a ,,tajné“) s cieľom
vyzradenia cudzej moci, cudziemu činiteľovi alebo inej nepovolanej osobe, alebo
v tom, že už došlo k vyzradeniu ich obsahu cudziemu činiteľovi alebo cudzej moci.
Z hľadiska subjektívnych znakov, platí, že páchateľom môže byť akákoľvek trestne
zodpovedná fyzická osoba. Pri trestnom čine vyzvedačstva podľa § 318 TZ sa
nepožaduje, aby to nutne bol občan Slovenskej republiky, dokonca je možné, aby to
bol aj cudzinec alebo aj osoba bez určitej štátnej príslušnosti, hoci na našom území
nemá trvalý pobyt a ak tieto trestné činy spácha mimo územia Slovenskej
republiky.[9] Toto platí s prihliadnutím na zásahu ochrany podľa § 5a Trestného
zákona. V iných prípadoch (§ 318 ods. 2 TZ a § 319 ods. 3 TZ) je páchateľom
špeciálny subjekt. Z hľadiska zavinenia ide o úmyselné trestné činy s výnimkou
trestného činu podľa § 320 TZ, kde sa požaduje nedbanlivostné zavinenie. Navyše,
v týchto skutkových podstatách podľa § 318 TZ a § 319 TZ je vidieť aj špecificky
formulovaný cieľ, ktorý v spojitosti so zavinením predpokladá, že pôjde nutne
o zavinenie priame (tzv. dolus directus)[10].
Polemická je otázka určenia rozsahu a povahy spôsobenej škody pri takomto
protiprávnom konaní. Nedá sa jasne totiž vždy určiť, niekedy sa len odhaduje,
predpokladá a môže byť odlišná. ZoOUS vyplývajú stupne utajenia a im
zodpovedajúce stupne ujmy, ktorá môže byť záujmom Slovenskej republiky
spôsobená. Kým stupeň utajenia ,,dôverné“ predpokladá jednoduchú ujmu na
záujmoch, stupeň ,,prísne tajné“ predpokladá najvyššiu možnú mieru resp. mimoriadne
vážnu ujmu na záujmoch Slovenskej republiky. Otázka povahy spôsobenej ujmy si
vyžaduje posúdiť možný vznik ujmy na záujmoch. Pôvodca utajovanej skutočnosti by
túto možnú mieru ujmy mal posudzovať ešte pred tým, ako konkrétnu skutočnosť
zaradí k utajovaným skutočnostiam a do konkrétneho stupňa utajenia. To, do akej
skupiny resp. do akého stupňa utajenia je informácia zaradená, nepriamo vplýva aj na
povahu opatrení, ktoré sa formulujú s cieľom ochrany týchto informácií. Prirodzene aj
tu platí pravidlo, že čím vyšší stupeň utajenia, tým kvalitnejšie a premyslenejšie
opatrenia sa na účely utajovania informácií aplikujú. Spojenie ujma nemá legálne
trestnoprávne vymedzenie, pričom na tieto účely sa vychádza z vymedzenia pojmu
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škody, ktorý pozná Trestný zákon. Z tohto vymedzenia je nutné vychádzať pri
určovaní povahy a kvantity spôsobenej ujmy aj v tomto prípade. Ide o relevantné
ustanovenia § 124 a § 125 Trestného zákona, ktoré uvádzajú, že škodou sa
rozumie:[11]
-

-

ujma na majetku alebo
reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného
iná ujma poškodeného, ktorá mu vznikla v priamej a bezprostrednej
súvislosti s trestným činom bez ohľadu na povahu škody (či je to škoda na
právach alebo na veciach)
získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom
ujma na zisku, ktorý by inak poškodený s ohľadom na svoje pomery
a okolnosti danej situácie, dosiahol, ale v dôsledku trestného činu sa tak
nestalo.

Je treba si uvedomiť, že toto delenie sa nie vždy dá presne aplikovať na stupne
utajenia. Škoda sa tak ťažko určuje. Štruktúra a povaha ujmy pre záujmy Slovenskej
republiky je obdobne problematickým spojením. Tu platí, že miera a povaha ujmy
mala byť zhodnotená skôr, teda ešte v čase, kedy k nej reálne nedošlo. Lenže takto len
sa dá ujma a jej povaha, výška len odhadovať, nie je možné ju stotožňovať
jednoznačne s tou, ktorá aj skutočne vznikne a reálna ujma a škoda môžu byť odlišnej
povahy a dokonca môžu mať aj odlišnú výšku.
Ako uvádza Polák, ochrana utajovaných skutočností je problematická hlavne
v dôsledku vyššie naznačeného problému súvisiaceho s určovaním ujmy (ktorá len
vznikne, čo len ťažko reálne skutočne odhadovať). Navyše, ukazuje sa, že toto je
postup, ktorý sa v praxi nerešpektuje, hoci plynie priamo z ustanovení ZoOUS. Dosiaľ
u nás absentujú návody a praktické riešenia prípadov, v rámci ktorých sa vymedzuje
a určuje možná ujma, ktorá je ale relevantná pre proces určenia konkrétneho stupňa
utajenia. Je tak otázne, či je proces vymedzovania a určovania jednotlivých kategórií
utajených informácií vlastne efektívny a na to nadväzujú aj otázky o efektívnosti
prijímania opatrení na ochranu tých ktorých informácií. To, že stupeň utajenia je
veľmi úzko prepojený s náročnosťou a aj nákladnosťou opatrení na ich ochranu, je
nepopierateľným faktom. Je to práve stupeň utajenia informácie, ktorý sa premieta do
sofistikovanosti opatrení smerujúcich k ochrane informácií, nie ujma na záujmoch
Slovenskej republiky, ktorá by mohla byť spôsobená ich narušením. Odklon od
možnej ujmy a naopak priklonenie sa k povahe opatrení smerujúcich k ochrane
jednotlivých utajovaných informácií, je postup, ktorý podľa niektorých autorov lepšie
zohľadňuje zmysel tejto úpravy – teda elimináciu rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Reálne by sa teda dalo povedať, že poznanie určitého okruhu rizík, ktoré sa vzťahujú
alebo ktoré môžu ohrozovať konkrétne druhy citlivých informácií, ktoré sa pre túto
svoju povahu utajujú, umožňuje prijať také opatrenia, ktoré smerujú k ich vhodnej
ochrane. Stupeň utajenia informácií je teda možné vnímať v širšom kontexte, nemal by
sa vnímať len v kontexte spôsobenej ujmy na záujmoch Slovenskej republiky resp.
možnosti vzniku takejto ujmy. Ak sa informácie zaraďujú do jednotlivých stupňov
ochrany, potom sa nemala ako rozhodujúce kritérium posudzovať možná spôsobená
ujma, ale práve sústava opatrení na eliminovanie takéhoto protiprávneho konania [12].
Určenie škody je vlastne kritérium pre vyvodzovanie trestnej zodpovednosti.
Takže toto stanovenie je kľúčové pre možné postihy takýchto konaní ohrozujúcich
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záujmy Slovenskej republiky. Univerzálne kategórie škody nie je možné vždy ľahko
aplikovať. Ustanovenia ZoOUS nemajú žiadne východiská a vonkoncom nie právnu
úpravu, ktorá by obsahovala návody na posúdenie ujmy a jej povahy v prípade
utajovaných skutočností jednotlivých stupňov. Toto určenie je rozhodujúce pre
poznanie toho, o akú informáciu ide resp. do akého stupňa utajenia mala byť zaradená.
Určitý nesúlad vidieť aj v tom, že pri ZoOUS sa ujma odhaduje vopred, kým
ustanovenia Trestného zákona vychádzajú z jasne formulovaného spôsobu určenia
škody, ktorá bola spôsobená. To, že ustanovenia Trestného zákona obsahujú
vymedzenie jednotlivých kategórií škody, často vedie k pomerne ľahkej rovnici a k jej
aplikácii:


stupeň utajenia ,,vyhradené“ zodpovedá formulácii ,,nevýhodné pre záujmy
Slovenskej republiky“, čo je možné spárovať so škodou malou (v TZ)
 stupeň utajenia ,,dôverné“ zodpovedá formulácii ,,jednoduchá ujma na
záujmoch Slovenskej republiky“, čo je možné spárovať s väčšou škodou (v
TZ)
 stupeň utajenia ,,tajné“ zodpovedá formulácii ,,vážna ujma na záujmoch
Slovenskej republiky“, čo je možné spárovať so škodou značnou (v TZ)
 stupeň utajenia ,,prísne tajné“ odpovedá formulácii ,,mimoriadne vážna
ujma na záujmoch Slovenskej republiky“, čo je možné spárovať so škodou
veľkého rozsahu (v TZ).
Takéto vymedzenie je však možné v režime právnej regulácie podľa ZoOUS a teda
inak sa vymedzuje a hodnotí škoda v zmysle trestnoprávnom. Pri kategorizácii resp.
zaraďovaní informácií do stupňov ochrany sa totiž len predpokladá možná spôsobená
ujma – odhaduje sa do budúcna to, aká by mohla byť. Komplikovane, ťažko sa dá
jednoznačne určiť. Pomer osobitnej úpravy k trestným pravidlám posudzovania
a určovania škody nie je nijako vymedzený ani definovaný, takže reálne možno povedať,
že skutočná škoda môže byť úplne odlišná ako tá, ktorá sa predpokladala. Trestnoprávne
poňatie sa však na posúdenie škody priamo viaže a aj na jej vyčíslenie v súlade
s trestnou kategorizáciou škody. Ujma, ktorú formulujú ustanovenia ZoOUS by mala
byť významná pri zaraďovaní konkrétnych informácií pod jednotlivé stupne utajenia a to
na základe určitého odhadu. Vo vzťahu k hodnoteniu spôsobenej škody v zmysle
trestnoprávneho, je ale nepodstatným kritériom.
Záver
Otázky právnej ochrany utajovaných skutočností predstavujú rozsiahlu
problematiku, ktorá sa prelína naprieč právnym poriadkom. Nie len že ide o osobitú
zákonnú a podzákonnú úpravu, v konečnom dôsledku sa táto ochrana utajovaným
skutočnostiam poskytuje aj prostriedkami trestného práva. Je pravdou, že
trestnoprávna regulácia by mala byť poslednou, krajnou možnosťou ochrany. Na
druhej strane, za problematické považujeme to, že pri takto významných
skutočnostiach, akými utajované skutočnosti v rôznych stupňoch a režimoch sú, nie je
právna úprava ochrany jednotná. Ako sme naznačili, určité problémy nastávajú
v súvislosti s možnými medzistupňami ochrany, taktiež je to otázka súladu trestnej
ochrany a osobitnej ochrany z hľadiska štruktúry, povahy a rozsahu spôsobenej škody.
Trestnoprávne regulácia tu nie vždy bude nachádzať vhodné uplatnenie. Navyše,
spôsobené ujmy záujmom Slovenskej republiky sa dajú len odhadovať. Osobitná
zákonná úprava má svoj mechanizmus posudzovania, ale neobsahuje žiadne napojenie
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na trestnoprávnu reguláciu. Aj v tomto smere možno odporúčať s cieľom dôslednej
ochrany utajovaných skutočností ako jednej z nosných otázok bezpečnosti štátov, tieto
úpravy navzájom zosúladiť.
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Abstrakt:
Aktuálne je približne 5 000 vojakov a civilných zamestnancov EÚ nasadených do vojenských
a civilných operácií a misií krízového manažmentu na troch kontinentoch. Nasadený vojenský
i civilný personál sa prostredníctvom plnenia širokého spektra svojich povinností v mieste
nasadenia usiluje o stabilnejší a bezpečnejší región, a tým aj stabilnejší a bezpečnejší svet.
Operácie a misie krízového manažmentu vychádzajúce zo Spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politiky EÚ, prostredníctvom ktorých sa členské štáty Únie snažia prispieť k vyššej úrovne
globálnej bezpečnosti, zároveň predstavujú jeden z pilierov európskej bezpečnosti a obrany. Autor
sa preto vo svojom príspevku, s využitím relevantných metód bezpečnostného výskumu, zaoberá
aktuálnym vývojom v tejto oblasti.
Kľúčové slová: Európska únia, operácie, misie, krízový manažment.
Abstract:
Currently, around 5,000 EU soldiers and civilians are deployed in military and civilian operations
within crisis management missions on three continents. Deployed military and civilian personnel,
through a wide range of various responsibilities, strive for a more stable and secure region, and
thus a more stable and secure world. Crisis management operations and missions based on the
EU's Common Security and Defence Policy, through which the Member States of the Union seek to
contribute to a higher level of global security, are also one of the pillars of European security and
defence. Therefore, the author, using relevant security research methods in his paper, deals with
current developments in this field.
Keywords: European Union, operations, missions, crisis management.

Úvod
Súčasné bezpečnostné hrozby sa pod vplyvom zmien v globálnom
i regionálnom bezpečnostnom prostredí, ktoré nastali po skončení studenej vojny
a ukončení bipolárneho rozdelenia sveta, a tiež pod vplyvom negatívnych následkov
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globalizačných procesov (napr. prehlbovania nerovností medzi bohatým Severom
a chudobným Juhom) a nedostatočného riešenia globálnych problémov ľudstva (napr.
sociálnych, ekonomických, environmentálnych) výrazne odlišujú od tých bezpečnostných hrozieb, na ktoré sme boli zvyknutí pred necelými tromi desiatkami rokov
a podľa ktorých jednotlivé štáty i vojensko-politické zoskupenia formovali svoje
bezpečnostné politiky a z nich vychádzajúce bezpečnostné, obranné a vojenské
stratégie.
Kým v minulosti boli štáty jedinými relevantnými aktérmi v oblasti
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti, v dnešnej dobe sa musia
o svoje miesto a vplyv deliť so širokou škálou neštátnych aktérov na vyšších alebo
nižších úrovniach. A hoci riziko klasických vojenských konfliktov medzi štátmi sa
podľa Kazanského [1,2] výrazne znížilo (v žiadnom prípade však ozbrojené konflikty
medzi štátmi nie sú vylúčené) aktivity neštátnych aktérov, v niektorých prípadoch
dokonca aktivity jednotlivcov, môžu spôsobiť škody takého veľkého rozsahu (napr. na
kritickej infraštruktúre štátov) ako ozbrojené sily iných štátov. Ako uvádza Jurčák [3]
asymetrické bezpečnostné hrozby postupne prevládajú nad symetrickými
bezpečnostnými hrozbami.
Navyše, postupne sa stále viac stierajú hranice medzi vnútornou a vonkajšou
bezpečnosťou štátu. Vnútorné bezpečnostné hrozby ako napríklad terorizmus alebo
organizovaný zločin získavajú vonkajšiu, medzinárodnú dimenziu v podobe
medzinárodného terorizmu alebo cezhraničného organizovaného zločinu. Útok alebo
trestný čin možno v dnešnej dobe vykonať alebo spáchať s využitím súčasných
technických prostriedkov bez väčších problémov z teritória iného štátu, dokonca aj
z opačnej strany zemegule. Pôvodcom vonkajších bezpečnostných hrozieb už nie sú
v takom rozsahu, ako v minulosti ozbrojené sily iných štátov, ale v stále väčšom
meradle je možné ich pôvod dávať do súvislosti s aktivitami a záujmami neštátnych
aktérov (organizácií, skupín), cezhraničným organizovaným zločinom alebo
nelegálnymi migračnými tokmi spôsobenými vnútornými občianskymi konfliktami
alebo zlyhaním základných funkcií štátov v susedných alebo vzdialenejších regiónoch
sveta.
Aktuálnu situáciu výrazným spôsobom komplikuje aj zmena usporiadania
medzinárodných vzťahov, ktorá podľa Škvrndu [4] prispieva k veľmi zložitým,
mnohorozmerným pohybom na viacerých úrovniach a ktorej jadrom sa stáva
vytváranie multipolarity v nich. Ide pritom o protirečivý a dlhodobý proces, ktorého
teoretické skúmanie je sťažené okrem iného tým, že je podmienené aktuálnym stavom
medzinárodných vzťahov a prebiehajúcimi zmenami vo vývoji bezpečnostného
prostredia a bezpečnostnej situácie na globálnej i regionálnej úrovni.
Práve uvedené skutočnosti viedli autora k tomu, aby sa v rámci bezpečnostného
výskumu zaoberal vojenskými a civilnými operáciami a misiami Európskej únie (ďalej
len „EÚ“) vychádzajúcimi zo Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len
„SBOP“) ako neoddeliteľnej súčasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
(ďalej len „SZBP“) EÚ. Berúc do úvahy špecifickú povahu Európskej únie ako
nadnárodnej organizácie [5], rozhodovací postup, plánovací proces, úroveň
koordinácie, rýchlosť reakcie, dostupnosť a použitie síl, ako aj implikácie rozhodnutí
na členské štáty Únie, vedeckým cieľom autora je s využitím relevantných metód
vedeckého skúmania poukázať na skutočnosť, že aj napriek presadzovaniu princípov
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vychádzajúcich z koncepcie tzv. mäkkej moci (soft power), v prípade kríz a konfliktov
vyplývajúcich z nových bezpečnostných hrozieb je nevyhnutné na úrovni EÚ vo
väčšej miere využívať v rámci krízového manažmentu vojenské operácie a misie
a civilné misie.

1. Základné východiská pre vedenie operácií a misií v rámci Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
Európa aktuálne čelí hrozbám, ktoré sú rozmanité, menej viditeľné a veľmi
ťažko predvídateľné [6] Predovšetkým vonkajšie bezpečnostné hrozby si vynútili
prehĺbenie a posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky tak na úrovni národných
štátov, ako aj na úrovni integračných zoskupení [7]. Nutnosti mať schopnosti,
spôsobilosti a kapacity reagovať na tieto bezpečnostné hrozby prejavujúce sa či už v
podobe medzinárodného terorizmu, organizovaného zločinu, masovej nelegálnej
migrácie alebo náboženského fundamentalizmu či nacionalistického radikalizmu,
prípadne dokonca hrozbami použitia zbraní hromadného ničenia sa nevyhla ani EÚ
[8,9].
Po implementácii SBOP, ktorá nadväzuje na pôvodnú Európsku bezpečnostnú
a obrannú politiku, sa diskusia od začiatku viedla na tému lepšieho zvládania kríz
cestou zvyšovania európskych vojenských i civilných spôsobilostí a kapacít. Okrem
problematiky ľudských zdrojov, to znamená riešenia otázok týkajúcich sa personálu –
koľko vojakov, policajtov a civilných expertov sú členské štáty Únie schopné a hlavne
ochotné vyslať do operácií v rámci krízového manažmentu pod hlavičkou EÚ v rámci
SBOP, a v akom časovom intervale, sa diskusia týkala najmä problematiky potrebného
logistického zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia pre vedenie operácií.
Dnes už SBOP poskytuje Únii operačné spôsobilosti a kapacity na nasadenie
vojenských operácií a civilných misií do krízových oblastí. Rozsah úloh stanovený
v Zmluve o EÚ zahŕňa:
- humanitárne a záchranné úlohy;
- úlohy v oblasti predchádzania konfliktom a udržiavania mieru;
- úlohy bojových síl v oblasti krízového manažmentu vrátane mierotvorby;
- spoločné odzbrojovacie operácie;
- úlohy vojenského poradenstva a pomoci;
- úlohy stabilizácie po konflikte.
Operácie SBOP tak predstavujú jedinečný nástroj v súbore nástrojov EÚ,
ktorý umožňuje podniknúť priame kroky na zvládnutie konfliktu alebo krízy a tiež na
pomoc pri ich riešení. Spravidla sa to robí na žiadosť krajiny, ktorej sa pomoc
poskytuje, a vždy pri úplnom rešpektovaní medzinárodného práva. Rozhodnutia
o zriadení týchto operácií sa prijímajú od prípadu k prípadu s cieľom reagovať na
vonkajšie konflikty a krízy, keď k nim dôjde. Sú súčasťou strategického úsilia
o zaistenie bezpečnosti od Sahelu po Africký roh, na Blízkom východe,
o zabezpečenie námornej bezpečnosti na kľúčových trasách a o umožnenie krajinám
západného Balkánu a východnej Európy, aby sa v plnom rozsahu zotavili
z občianskych konfliktov a zlepšili svoje vlastné bezpečnostné a obranné spôsobilosti
a kapacity. Zároveň sú nástrojom na zvýšenie bezpečnosti a obrany samotnej
Európskej únie a jej občanov.
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2. Reakcia EÚ na nové bezpečnostné výzvy prostredníctvom operácií
a misií krízového manažmentu
Prvé operácie a misie krízového manažmentu EÚ boli zahájené v roku 2003.
Išlo o policajná misiu EUPOL PROXIMA v Bosne a Hercegovine a vojenskú operáciu
CONCORDIA v Severnom Macedónsku. Odvtedy EÚ začala a riadi 36 operácií
a misií na troch kontinentoch. K dnešnému dňu existuje 17 prebiehajúcich misií
a operácií SBOP, z toho 11 civilných a 6 vojenských. EUAM RCA – najnovšia civilná
misia zahájená v Stredoafrickej republike – dosiahla počiatočnú operačnú spôsobilosť
v júli 2020. Od začiatku prvých misií a operácií v roku 2003 EÚ neustále
zdokonaľovala svoje štruktúry, mechanizmy a nástroje na podporu stability
a bezpečnosti v jej širšom susedstve, čím prispieva k zvýšeniu bezpečnosti v EÚ i vo
svete.
To, čo sa deje za hranicami EÚ, má totiž priamy vplyv na bezpečnosť
občanov Únie. Operácie a misie krízového manažmentu vychádzajúce zo SBOP sú
jedinečným nástrojom v rámci súboru nástrojov, ktorými EÚ prispieva ku globálnej
bezpečnosti v zahraničí aj doma. Ich cieľom je pomáhať pri riešení alebo predchádzaní
konfliktom a krízam, zvyšovať kapacity partnerov a v konečnom dôsledku chrániť
Úniu a jej občanov. Samotné operácie a misie sú pritom otvorené príspevkom tretích
štátov, či už v podobe ľudských, finančných alebo materiálnych či informačných
zdrojov. Na uľahčenie tejto účasti bolo doteraz podpísaných 20 rámcových dohôd
o účasti.
Z hľadiska postupov plánovania a vedenia vojenských operácií a misií
a civilných misií v rámci krízového manažmentu EÚ je potrebné upriamiť pozornosť
na nasledujúce oblasti:
 Rozhodovanie – rozhodnutia o zriadení a začatí operácií a misií si vyžadujú
súhlas všetkých členských štátov prostredníctvom rozhodnutia Rady. Proces
plánovania sa riadi postupmi krízového riadenia.
 Generovanie síl – väčšinu prostriedkov a personálu potrebných na vojenské
operácie aj civilné misie poskytujú členské štáty.
 Štruktúry velenia a riadenia – počas fázy riadenia vykonáva Politický
a bezpečnostný výbor, v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty EÚ, politickú
kontrolu a strategické riadenie civilných aj vojenských misií a operácií pod
vedením Rady a vysokého predstaviteľa. Každá misia a operácia má pre svoje
bezpečné a efektívne vykonávanie jediný a identifikovateľný reťazec velenia:
- Pre vojenské operácie s výkonným mandátom (napr. EUNAVFOR MED
v Stredozemnom mori) operačné veliteľstvo zvyčajne poskytuje členský štát
pôsobiaci ako rámcový štát.
- Alternatívne môže EÚ využiť riadiace štruktúry NATO v rámci dohôd
Berlín-Plus (napr. EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine) alebo aktivovať
operačné stredisko EÚ.
- Vojenské výcvikové misie v Stredoafrickej republike, Mali a Somálsku
pôsobia pod jedným velením vo Vojenskom štábe v Bruseli – centrom pre
plánovanie a vedenie civilných operácií, ktoré zaisťuje lepšiu koordináciu
a spoluprácu medzi vojenskými a civilnými aktérmi.
- Všetkým civilným misiám a operáciám velí Centrum pre plánovanie
a vedenie civilných operácií.
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 Mechanizmus financovania: Civilné misie sú financované z rozpočtu EÚ, kým
vojenské operácie sú financované členskými štátmi prostredníctvom finančného
mechanizmu Athena (graf 1).
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Graf 1 Prehľad záväzkov a výdavkov na vojenské operácie a misie EÚ hradených
z finančného mechanizmu Athena v rokoch 2015 až 2019 (v mil. €) [10]

3. Aktuálny pohľad na operácie a misie krízového manažmentu EÚ
Pokiaľ ide o operácie a misie krízového manažmentu EÚ, tak aktuálne je
nasadených približne 5 000 osôb v 6 vojenských operáciách a misiách a 11 civilných
misiách v 11 krajinách sveta [11] Tieto operácie a misie krízového manažmentu
vychádzajúce zo SBOP predstavujú kľúčový príspevok EÚ k mieru a stabilite nielen
v regiónoch, v ktorých sú nasadené, ale aj celkovo k mieru a stabilite vo svete.
Členské štáty Únie musia poskytnúť potrebné sily a prostriedky pre tieto operácie a
misie, aby mohla EÚ vykonávať a efektívne plniť svoje poslanie na tomto poli. Závery
Rady EÚ zo 17. júna tiež objasnili, že členské štáty by sa mali zapojiť do strategických
úvah o celkovej námornej prítomnosti EÚ v strategických oblastiach. V záveroch sa
ďalej uvádza, že by malo existovať väčšie prepojenie medzi iniciatívami rozvoja
spôsobilostí na úrovni EÚ a operačnou dostupnosťou síl pre operácie a misie
krízového manažmentu vychádzajúce zo SBOP. Tieto body zopakoval Európsky
parlament vo svojej výročnej správe o SBOP. Členovia parlamentu ale išli ešte ďalej
a požadovali väčšiu európsku strategickú autonómiu v záujme lepšej a efektívnejšej
reakcie na krízy a vyzvali členské štáty EÚ, aby zabezpečili vyššiu dostupnosť
zdrojov, síl a prostriedkov pre operácie a misie krízového manažmentu [12].
V priebehu roku 2019 bola politická energia venovaná budúcnosti operácie
EUNAVFOR MED Sophia. Rada 29. marca súhlasila s predĺžením námornej operácie
do 30. septembra 2019, avšak toto rozšírenie prinieslo osobitný pokyn, aby veliteľ
operácie dočasne pozastavil rozmiestnenie námorných prostriedkov operácie počas
predĺženého obdobia. Aj keď operácia naďalej plnila úlohy dohľadu letecky, posilnila
svoju podporu líbyjskému námorníctvu a pobrežnej stráži, bez námorných
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prostriedkov sa operácia v skutočnosti zastavila [13]. Operácia bola zahájená v júni
2015 s cieľom narušiť obchodný model prevádzačov (obchodníkov s ľuďmi) a
migrantov. Realita však bola taká, že členské štáty EÚ sa nemohli dohodnúť na
budúcnosti námorných operácií kvôli hlbokým nezhodám v oblasti migračnej politiky.
Napriek tejto situácii si operácia Sophia naďalej plnila svoje povinnosti
najlepšie, ako mohla. V júni prevzal kontradmirál Ettore Socci (Taliansko) funkciu
veliteľa ozbrojených síl od kontraadmirála Stefana Turchetta (Taliansko). Pokiaľ ide o
jej povinnosti v centrálnom Stredomorí, operácia Sophia naďalej umiestňovala okolo
300 mužov a žien na veliteľstve OHQ a Force (FHQ) a námorné a letecké prostriedky
zo Španielska, Luxemburska, Poľska, Talianska a Francúzska boli nasadené alebo v
pohotovostnom režime. 27. septembra sa v Ríme uskutočnil 8. ročník konferencie pre
Stredozemné more (SHADE MED), na ktorom sa zišlo približne 200 účastníkov
z civilnej aj vojenskej oblasti s cieľom lepšie koordinovať úsilie na podporu líbyjskej
pobrežnej stráže a námorníctva, a zároveň nájsť efektívnejšie spôsoby rozvoja výcviku
členských štátov EÚ pre túto operáciu.
Operácia EUNAVFOR Atalanta pokračovala v úlohe ochrany
prerozdeľovania potravín a odrádzania od pirátstva pri africkom myse Horn. Od
svojho nasadenia v roku 2008 ochránila operácia Atalanta približne 1,8 milióna ton
pomoci Svetového potravinového programu (EUEA, 2021). Počas celého roka
operácia Atalanta odrádzala a/alebo reagovala na celý rad pirátskych útokov. Okrem
týchto povinností hrala operácia Atalanta kľúčovú úlohu v rozvoji partnerstiev v rámci
SBOP a vo februári sa loď EUNAVFOR ESPS Relampago (Španielsko) zúčastnila
cvičenia (PASSEX) s japonským torpédoborcom JDS Samidare neďaleko pobrežia
Džibuti. V decembri sa potom operácia Atalanta zapojila do iniciatív budovania
námorných kapacít s džibutským námorníctvom a cvičení obnovy s americkým
námorníctvom.
V dôsledku Brexitu (vystúpenia Veľkej Británie z EÚ), došlo 29. marca
k posledným fázam sťahovania štábu operačného veliteľstva operácie z Northwoodu
vo Veľkej Británii do Španielska a Francúzska. Presnejšie, velenie operácie sa
presunulo na námornú základňu Rota v španielskom Cádize a stredisko námornej
bezpečnosti pre africký roh a časť operačného veliteľstva boli presunuté do
francúzskeho Brestu. V júli prešlo velenie operácie z kontraadmirála Ricarda
Hernándeza (Španielsko) na kontraadmirála Armanda Paola Simiho (Taliansko).
Viceadmirál Antonio Martorell Lacave (Španielsko) v októbri odovzdal štafetu ako
veliteľ operácie generálmajorovi Planelllovi Palauovi (Španielsko) a v decembri zasa
kontraadmirál Armando Paolo Simi (Taliansko) odovzdal velenie síl veliteľovi Josému
Antóniovi Vizinhovi Mironesovi (Portugalsko) [14].
Čo sa týka operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, veliteľ operácie
počas roka usporiadal niekoľko návštev na vysokej úrovni s predsedami vlád,
ministrami a diplomatmi z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovenska,
Slovinska, Švajčiarska, Turecka, Veľkej Británie a USA. Rok 2019 bol rokom 15-teho
výročia nasadenia operácie, pričom v činnostiach EUFOR-u nedošlo k nijakému
spomaleniu. Operácia sa plnila úlohy ako napríklad výcvik spojenia, výcvik streľby
naživo, civilná ochrana, výcvik polície, výcvik vrtuľníkov, dodávky potravín, ničenie
streliva a označovanie mínových polí. V júni došlo k zmene velenia z generálmajora
Martina Dorfera (Rakúsko) na generálmajora Reinharda Trischaka (Rakúsko).
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V októbri EUFOR uskutočnil „Cvičenie rýchlej reakcie“, aby preukázal schopnosť
operácie vykonávať rozsiahle operácie na podporu mieru spolu s partnerskými
krajinami [15].
Európske vojenské výcvikové misie EÚ (EUTM – European Union Training
Missions) naďalej zohrávali rozhodujúcu úlohu pri podporovaní SBOP a zaisťovaní
bezpečnosti v Afrike. Vojenská výcviková misia EUTM Somalia mala veľmi aktívny
minulý rok, ktorý zahŕňal celý rad návštev na vysokej úrovni od veľvyslancov
z Nemecka, Fínska, Talianska a Švédska, šéfa švédskych ozbrojených síl, veliteľa
operácie EUNAVFOR Atalanta a potom vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničnú
a bezpečnostnú politiku Federicu Mogherini. V januári navštívil misiu EUTM Somalia
generálporučík Esa Pulkinnen, ktorý bol vtedajším riaditeľom Útvaru pre vojenské
plánovanie v EÚ, s cieľom prediskutovať pokrok misie a stretnúť sa s kľúčovými
zainteresovanými stranami v regióne. Vo februári uskutočnila misia EUTM Somalia
prvý kurz na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení. Nasledoval
dvojtýždňový kurz, ktorí absolvovali dôstojníci zo ženijnej brigády Somálskej
národnej armády s cieľom boja proti čoraz väčšiemu využívaniu improvizovaných
výbušných zariadení povstaleckými skupinami. Okrem toho misia EUTM Somalia
v apríli úspešne ukončila výcvik pechoty pre Somálsku národnú armádu a o mesiac
neskôr misia vyškolila inštruktorov s cieľom rozšíriť výcvikové ciele misie. V auguste
velenie síl misie prešlo z brigádneho generála Matteo Spreafico (Taliansko) na
brigádneho generála Antonella De Sia (Taliansko) [16].
EUTM Mali zažila tiež veľmi produktívny minulý rok, keď sa aktivity
realizované pre ozbrojené sily Mali zamerali na spravodajstvo z databázy a rodové
hľadisko. V októbri boli detektory mín (financované z Rakúska) odovzdané
ozbrojeným silám a bol navrhnutý vzdelávací program zameraný na ich použitie. V
decembri prevzal funkciu veliteľa EUTM Mali brigádny generál João Boga Ribeiro
(Portugalsko). Medzitým sa k výcvikovej misii v Stredoafrickej republiky (EUTM
RCA) pripojila v januári Brazília a výcvik sa v priebehu roka sústredil na
rádiokomunikácie, výcvik pechoty, vojenskú správu a informatiku a komunikačné
systémy. Je tiež potrebné poznamenať, že Rada EÚ vo februári prijala novú civilnovojenskú koncepciu operácií zameraných na regionalizáciu SBOP v Saheli. Cieľom
novej koncepcie bolo posilniť EUTM Mali. Nové opatrenia boli zamerané na zvýšenie
koordinácie medzi civilnými a vojenskými misiami SBOP (spolu s misiou EUCAP
Sahel Mali a misiou EUCAP Sahel Niger) a na lepšiu podporu krajín Sahelu. [17].
Pokiaľ ide o 11 prebiehajúcich civilných misií krízového manažmentu EÚ
vychádzajúcich zo SBOP, Únia aj naďalej poskytovala bezpečnostnú podporu
mnohým krajinám. Poradná misia EÚ v Iraku (European Union Advisory Mission in
Iraq – EUAM Iraq) riešila mnohé problémy vrátane ochrany kultúrneho dedičstva,
nelegálneho obchodu s kultúrnymi statkami, úlohy žien a vykonávania rezolúcie BR
OSN 1325, reformy bezpečnostného sektoru a správy hraníc. V júli 2020 EUAM Iraq
a iracké ministerstvo vnútra otvorili Spoločné koordinačné centrum, ktoré umožní
zamestnancom a poradcom EUAM oveľa užšie spolupracovať s partnermi v irackej
vláde. Toto opatrenie bolo prijaté popri pravidelných stretnutiach medzi poradcami
misie EUAM Iraq a rôznymi irackými vládnymi ministerstvami, ktoré sa konali
v priebehu roka. V októbri podpísala misia EUAM Iraq memorandum o porozumení
s misiou NATO v Iraku s cieľom posilniť spoluprácu v oblastiach, ako je riadenie
ľudských zdrojov, budovanie kapacít, ženy, mier a bezpečnosť a medzinárodné právo.
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Na záver misia usporiadala niekoľko návštev na vysokej úrovni zo strany vlád
Nemecka, Nového Zélandu, Švédska a Švajčiarska a ako partneri z tretích štátov sa k
misii pripojili aj úradníci z Austrálie a Kanady [18].
Misia EÚ pre hraničnú pomoc (European Union Border Assistance Mission –
EUBAM Rafah) v Rafahu pokračovala v priebehu roka vo svojich úlohách týkajúcich
sa hraníc. V júni 2019 Rada EÚ predĺžila misiu EUBAM Rafah do 30. júna 2020
s rozpočtom 2,15 milióna EUR. Predĺžený mandát si vyžadoval, aby si misia udržala
svoju pripravenosť podporovať palestínsku všeobecnú správu pri hraniciach a na
hraniciach a v prípade potreby poskytla technickú pomoc. V decembri misia
a príslušné orgány podpísali memorandum o porozumení pre vytvorenie strediska
velenia a riadenia, ktoré spojí poradcov EÚ a politické orgány v regióne s cieľom
lepšie riadiť palestínske hraničné priechody. Misia EÚ pre políciu a právny štát na
palestínskom území (European Union Police Mission in the Palestinian Territories –
EUPOL COPPS) bola tiež predĺžená v júni 2019 do konca júna 2020 s rozpočtom
12,43 milióna EUR [19]. Počas roka pracovala misia EUPOL COPPS na problémoch,
ako je boj proti praniu špinavých peňazí, ochrana svedkov, domáce násilie, povedomie
o doprave a nehodách, policajná kontrola v komunite, trestné činy proti životnému
prostrediu a počítačová kriminalita [20].
Poradná misia EÚ na Ukrajine strávila veľkú časť roku 2020 prácou na
integrovanej správe hraníc a poskytovaním školení Ukrajinskému štátnemu úradu pre
vyšetrovanie (SBI) a ukrajinským policajným silám. V máji Rada EÚ predĺžila misiu
EUAM Ukrajina do 31. mája 2021 s rozpočtom 54 miliónov EUR a vyzvala misiu, aby
naďalej pomáhala pri posilňovaní zásad právneho štátu v krajine [21]. Okrem toho
Rada v júni vymenovala nového vedúceho misie v podobe Antti Hartikainena
(Fínsko), ktorý bol bývalým generálnym riaditeľom fínskych colných správ a vedúcim
misie EUBAM Líbya. Podpora misie bola neoceniteľná, pretože Predsedníctvo sa
ujalo úlohy vyšetrovania 25 000 otvorených trestných prípadov. EUAM pomohla
s náborom nových pracovníkov a školením existujúcich pracovníkov [22] 29. októbra
bolo podpísané memorandum o porozumení medzi Ukrajinou a EUAM.
Misia EÚ na podporu právneho štátu (European Union Rule of Law Mission)
EULEX v provincii Kosovo pracovala na otázkach, ako sú rodové násilie,
environmentálna kriminalita, správa hraníc, nezvestné osoby, nápravné služby,
kontrola davov a nepokojov a ďalšiích. V novembri bol Lars-Gunnar Wigemark
(Švédsko) vymenovaný za nového vedúceho misie. Wigemark bol bývalým vedúcim
delegácie EÚ a osobitným zástupcom EÚ pre Bosnu a Hercegovinu. Okrem
poskytovania strategického poradenstva príslušným kosovským orgánom misia
venovala aj rôzne potrebné vybavenie na pomoc miestnym orgánom. Napríklad
v auguste misia EULEX odovzdala kosovskému policajnému riaditeľstvu pre
kriminalitu štyri vozidlá a kriminalistické vybavenie [23].
Monitorovacia misia EÚ (European Union Monitoring Mission – EUMM)
v Gruzínsku pokračovala v monitorovaní dodržiavania šesťbodovej dohody a jej
hliadky pokračovali dennodenne počas celého roka. V roku 2019 bolo v monitorovacej
misii EUMM Georgia nasadených viac ako 200 pozorovateľov s cieľom zabezpečiť
normalizáciu hraníc a hraničných čiar, budovanie dôvery s cieľom znížiť napätie na
hraniciach a poskytovať poradenstvo tvorcom politík a členským štátom EÚ. V októbri
sa misia stala prvou civilnou misiou SBOP, ktorá zahŕňala zastúpenie všetkých
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členských štátov EÚ. V decembri uskutočnila misia EUMM Georgia stretnutie
o zdieľaní informácií s gruzínskou štátnou bezpečnostnou službou s cieľom zlepšiť tok
informácií medzi gruzínskou vládou a EÚ.
Počas roku 2020 misia EUBAM v Líbyi (European Union Border Assistance
Mission – EUBAM Libya) pokračovala v plnení úloh v oblasti pobrežnej bezpečnosti,
presadzovania práva, správy hraníc a boja proti organizovanej trestnej činnosti. Misia
poskytovala pomoc líbyjským orgánom pri kontrole informácií a údajov a podporila
myšlienku zriadenia jednotky pre informácie o kriminalite v Líbyi. V rámci dohody o
pomoci pri založení takejto jednotky začala misia školiť vybraných dôstojníkov
líbyjských orgánov činných v trestnom konaní. Zaroveň realizovali cvičenia, ktoré
týmto úradníkom pomohli pri výmene údajov a informácií týkajúcich sa trestnej
činnosti. Okrem tohto projektu misia EUBAM Libya v súčasnosti pracuje na svojej
druhej základni v Tunise, kde spolu s líbyjskými orgánmi pracuje na rozvoji
organizačnej štruktúry nového ústredia líbyjskej pohraničnej agentúry [24].
Misia EÚ na budovanie kapacít (EU Capacity Building Mission – EUCAP)
v Somálsku mala aktívny rok 2020. V januári misia umožnila výcvik pobrežnej stráže
Somalilandu. V záujme zaistenia bezpečných a zabezpečených prístavov v krajine
pomohli cvičenia pobrežnej stráži Somalilandu vypracovať postupy v oblasti námornej
bezpečnosti a boja proti pirátstvu. Výcvik sa považoval za dôležitú súčasť
navrhovaného zákona o pobrežnej stráži Somalilandu, ktorý vstúpil do platnosti v roku
2019. Pobrežná stráž začala plniť svoje povinnosti a predchádzať nelegálnemu
rybolovu, monitorovať škody na morskom prostredí a kontrolovať identifikáciu
rybárskych lodí a lode. Ako súčasť tejto novej kapacity usporiadala EUCAP Somálsko
v marci školenie zamerané na úlohy pátrania a záchrany pre pobrežnú stráž
Somalilandu a poradcovia EUCAP zabezpečili školenie o geografickom umiestnení,
rozpoznávaní a identifikácii a námorných komunikáciách [25].
Väčšina vojenských a civilných operácií a misií SBOP EÚ sa aj v roku 2020
sústredila na región Sahel. Nová civilná misia bola zahájená v Stredoafrickej republike
– EUAM RCA. Úlohou misie je podporovať reformu síl vnútornej bezpečnosti
v krajine a poskytovať strategické poradenstvo ministerstvu vnútra a jednotkám
vnútornej bezpečnosti. Misia bude úzko spolupracovať s EUTM RCA s cieľom
zabezpečiť civilno-vojenskú spoluprácu. Misiu EUCAP Sahel Mali predĺžila Rada EÚ
21. februára 2021 s rozpočtom 67 miliónov EUR. V nadväznosti na revidovaný
operačný plán z roku 2018 môže EUCAP Sahel Mali teraz ponúkať cielené
poradenstvo a školenie na regionálnom základe, pretože od marca 2019 misia
využívala viac ako 200 členov personálu [26].
Misia EUCAP Sahel Niger počas roka pokračovala v poskytovaní policajnej,
justičnej a pohraničnej pomoci a odbornej prípravy, ako aj v zameraní na
protiteroristické iniciatívy s nigérijskými orgánmi. Misia začala tiež zameriavať svoje
úsilie na situácii v Burkine Faso, kde personál misie školil žandárov v Burkine Faso
v oblasti protiteroristických a protizákonných stratégií a techník. Iniciatíva bola
súčasťou zvýšeného regionálneho zamerania SBOP v oblasti Sahelu, pričom vojenské
operácie a civilné misie v regióne zintenzívnili svoje úsilie v Čade, Mauritánii
a Burkine Faso [27]. Cieľom členských štátov EÚ, vrátane Slovenskej republiky, je
totiž podpora takýchto krajín pri budovaní kapacít a v školiacich aktivitách [28].
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Záver
Vojenské a civilné operácie a misie krízového manažmentu vedené EÚ
v rámci SBOP predstavujú, na základe zmien v globálnom i regionálnom bezpečnostnom prostredí a rastúcim asymetrickým bezpečnostným hrozbám najmä v oblasti
nevojenských ohrození členských krajín a obyvateľstva EÚ, veľmi dôležitý nástroj na
prechádzanie alebo prípadné riešenie už vzniknutých kríz alebo konfliktov, ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť EÚ a jej obyvateľov. A aj keď na tomto poli stále existuje
množstvo parciálnych problémov najmä v oblasti nedostatkových vojenských i civilných spôsobilostí a kapacít, nedostatočného vyčleňovania finančných prostriedkov
v prospech ozbrojených a policajných síl členských krajín Únie, a tiež pretrvávajú
niektoré problémy v medzinárodno-politickej alebo medzinárodno-právnej oblasti,
alebo iným problémom je fakt, že aj napriek progresu vo formovaní spoločnej
európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky národné pozície stále zohrávajú veľmi
významnú úlohu, a preto z dôvodu rôznych politických a ekonomických záujmov
niektoré z členských krajín nemusia byť až tak veľmi ochotné zasahovať napríklad
v Afrike, zatiaľ čo iné, so silnejšími väzbami na Afriku, napríklad Francúzsko alebo
Belgicko, by mohli túto možnosť uprednostňovať; iné členské krajiny zasa môžu
stavať do popredia užšiu spoluprácu a operácie pod vlajkou NATO na rozdiel od
operácií vedených EÚ, napríklad Holandsko alebo väčšina nových členských krajín
EÚ a NATO, z politického hľadiska možno považovať vojenské i civilné operácie
a misie EÚ za úspešné, nakoľko významným spôsobom prispievajú k vytváraniu
stability a udržiavaniu bezpečnosti a mieru vo svete.
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Abstract:
The Foreign Legion, despite the relatively small number of soldiers serving in it, is a very
important part of the armed forces of the French Republic, Training and armament as well as
constant readiness to act are important advantages of this formation. It was established a long
time ago, in the 1830s. Thus, she had time during various fights to shape her habits and traditions.
The wars in Indochina and Algeria as well as participation in the First and Second World Wars
are the great and bloody showpieces of this formation. Many Poles served and still serve in the
legion.
Keywords: Foreign Legion, Fights and Operations, France, Poles.
Abstrakt:
Legia Cudzoziemska mimo relatywnie niewielkiej liczby służących w niej żołnierzy ,stanowi bardzo
istotna część sil zbrojnych Republiki Francuskiej ,Wyszkolenie i uzbrojenie oraz stała gotowość do
działań to istotne atuty tej formacji .Powstała ona już dawno bo w latach 30 tych XIX wieku.
Zatem miała czas podczas różnych walk ukształtować również swe nawyki i tradycje .Wojny w
Indochinach ,Algierii a także udział w I i II Wojnach Światowych to wielkie i krwawe wizytówki tej
formacji W legii służyło i służy nadal wielu Polaków.
Słowa kluczowe: Legia Cudzoziemska ,Walki i operacje ,Francja, Polacy.

Introduction
Foreign Foreign Legion and general concepts relating to it
Foreign Legion, fr. La Légion étrangère is a French elite combat unit in which
only citizens of foreign countries can officially serve. However, the practice is
different, because 5% to 10% of soldiers of this formation come from France, who,
when recruiting, receive citizenship of other countries, such as: Belgium, Switzerland
or Luxembourg. The Foreign Legion is the most diverse formation in terms of religion,
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culture, citizenship, languages or even skin colors, which is why it is subject to strict
discipline and training that will exclude anyone who has any mental or physical
problems. The regime in this unit aims to create the best soldiers who will not be
afraid of any mission, Legia as an elite military formation unit, has the most modern
equipment and weapons, much better than other units in France.
Establishment of the Foreign Legion
The Foreign Legion is either revered or hated, it all depends on your point of
view. Since its inception, on March 10, 1831, it has earned a reputation as a whole
formation not only as fully professional, but also as an individual whose dedication is
daily bread. Legia was a classic mercenary unit at the beginning of its existence.
France formed a legion thus reacting to the aftermath of the revolution of the 1830s,
namely when numerous political refugees, most of Poland, sought refuge in France.
The French government saw them as a flashpoint. The newly created mercenary
formation allows these people to be sent outside the country without destroying
France's image as a liberal state, giving asylum to people who flee their countries. The
revolution of 1830 caused one more thing, namely, by statute, this formation could not
participate in the internal affairs of the state. The status of the Foreign Legion in 1831
defines various grounds according to which the formation was to exist in the years to
come, it also includes a personal aspect. She defined the age from 18 to 40, at least
1.55 years of height, and in good physical and mental condition. Legionnaires'
contracts lasted 3 or 5 years, but there was an option to extend it to 15 years. Initially,
the formation was organized under the nation of the country of origin. "National
battalions" Three were made up of Germans and Swiss, and one each was Belgian,
Dutch, Spanish, Italian and Polish [1].
The first ups and downs of Legia
Already in June 1835, the Foreign Legion was sold to Queen Krystyna, who
wanted to strengthen the strike force of her troops. The legionaries did not hide their
indignation at this decision, they felt as if they were cattle that could be sold. By
signing contracts, they wanted to fight for France. The soldiers even petitioned the war
department, but the latter found their objection inappropriate and issued a letter saying
that refusal to serve in Spain would be treated as desertion. It was also at this point
that mixed units were created to prevent ethnic conflicts [2].
After selling the "old" Foreign Legion of Spain, France continued to conduct
colonial conquests in North Africa. The command of the French army quickly came to
the conclusion that selling the Legia was a hasty decision. Above all, Legia was
valued, because there were people who carried out every order, regardless of their own
losses.
On November 16, 1835, King Louis Philippe signed an ordinance under which
the creation of the New Foreign Legion (La Nuvelle Legion Etrangere) began. . A new
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assembly point has been created in Pau. In 1836, a unit of 750 people was established,
who, after appropriate training and uniforms, were sent to Algeria [1].
The king, seeing the situations that more and more volunteers were gathering,
decided on July 18, 1837 to create a second battalion. In 1840, New Legia had 5
thousand. soldiers and officers. It was decided to divide the legion into two regiments.
It was officially established on April 1, 1841. From the first three battalions in Algiers,
the 1st Regiment of the Foreign Legion (1er Regiment de la Legion Etrangere) was
established in Bone, the 2nd Regiment of the Foreign Legion (2e Regiment de la
Legion Etrangere, officially recognized as a combat unit on April 21) It was composed
of the former 4th battalion and the new 5th.
Legion in the historic battle of Cameron in Mexico, where France supported
Emperor Maximilian, showed their stamina, courage, brotherhood, determination
Legionnaires in this battle were in a lost position, but they fought only 65 against 2000
Mexicans. Battle a solidified the myth of the Foreign Legion. Company commander
Jean Danjou motivated his comrades to fight. Although the fight ended in failure, it
was a moral victory, and the heroism of the soldiers went down in history. Corporal
Louis Maine was one of the last three legionnaires to stand up on their own at the end
of this battle. Colonel Cambas-Mexico, in a conversation with the last 3 legionnaires,
offered them the conditions of surrender, "People like you are not denied anything"
and allowed them to take care of the injured legionnaires and preserve their weapons.
In 1892 a memorial was erected on the site of the battle on which the words "There
were fewer than sixty of them in front of the entire army that crushed them. Life
sooner than courage left these French soldiers on April 30, 1863. On April 30, 1863,
the grateful homeland grew in memory." "In addition, Emperor Napoleon III had the
names Danjou, Vilain and Maudet engraved in gold letters in Paris on the Arc de
Triomphe. It is also worth paying attention to the last sentence, the soldiers of the
legion are no longer referred to as aliens, but as soldiers of France. something
important to the French government, not a "foreign body" The myth of this struggle
has continued to grow over the years, especially after World War I and the 100th
anniversary of the Legion itself. Until now, the holiday is the most important day in
the calendar of each legionnaire, not only active legionnaires meet there. but also
former members of the Legion [3].
World War I from the desert to the trench warfare
Trenches, artillery and machine guns were something new for the Foreign
Legion, a new experience for which she had to pay a bloody price. During World War
I, legionnaires fought on the Western Front, in the Balkans and in Gallipoli, and a
large part of the troops at that time secured the French colonial possessions in North
Africa and Indochina. The main tasks were entrusted to German legionnaires, who in
August 1914 constituted about 25% of the entire Legion.
The beginning of the war was a turning point. A relatively small formation at that
time, enjoyed a huge influx of recruits, in 1915 it was already 22,000 soldiers, and all
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thanks to the regulation of the French Ministry of War of August 21, 1914, which sent
each foreigner volunteering to the Legion. The first volunteers came mainly from
Italy, as they were initially neutral. In addition to the Greeks, Romanians, Belgians,
Swiss and Americans, another 800 soldiers also came from the Reich and AustroHungary. Each foreigner was obliged to serve not for 5 years in Legia, for the entire
duration of the war (Engagevolontairapour la duree de la guerre / EVDG).
On December 26, 1914, the first foreigners of the Legion were baptized into
combat, it was the 4th Infantry Regiment, mainly Italians, They decided to attack
German trenches in the Aragonese Forest. Legionnaires shouting "Vival'Italia! Vive la
France!" storming German positions, but to no avail except for the death of 429
legionaries in the first hour, the Legionaries at this point saw what the war in the
trenches meant and saw language problems that led to misunderstandings and failure
to timely play[4].
The last fights in the First World War
The last year of clashes once again brought great casualties among the
legionnaires. The German troops transferred all their free units to the Western Front
and launched an offensive that was to be decisive. Initially, these troops conquered
large territories, but on May 30 there was a turning point, many German attacks were
stopped by the legionnaires, and thus German morale deteriorated. A month after this
event, the legionnaires began to take prisoners of all German troops. At this point, the
fate of this German offensive was doomed. Although Legia suffered huge losses, it
was able to stop these great attacks. From September this year, the Entente forces
chased the German troops, but only in the middle of the month the Legion managed to
break through the fortified and stubbornly defending "Hindenburg lines". During the
war, over 43,000 volunteers served in the Legion, but only a small part of them served
on the front, most of them secured areas in North Africa and Indochina. An interesting
fact is that the German legionnaires during the war behaved mostly loyally and were
well treated by the French authorities. As historian Eckard Michels claims, "although
the motto" Legio Patria Nostra "was created only after the First World War, it was
already in force during the war." Smaller units of the Legion also took part in
skirmishes in the Middle East, Gallipoli and the Balkans. Summing up the First World
War, from 1914 to 1918, 5,300 legionaries lost their lives and 7,000 were wounded
[2].
Paul-Frédéric Rollet: The general who reinvented Legie.
The main and most important goal of Rollet was to improve the living situation,
as "his" legionnaires said. Even today, the portrait of the general hangs wherever the
legionnaires are. The cult of his heritage and the values he brought among the soldiers
of the Foreign Legion do not pass to this day. When the First War ended, Rollet, who
was born on December 20, 1875 in Auxerre, set himself the rather difficult task of
creating a new Legion that would be stronger and larger than the previous one. Its
significant benefit was the fact that after the war many displaced Europeans were
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looking for a new job or job. Following the increase in population, on January 10,
1920, Rollet was able to declare a new composition of the Foreign Legion: four
regular regiments whose battalions (some were still in formation) were in Algeria,
Morocco, Tonkina, Cambodia, Syria and Lebanon. In addition, there was a cavalry
regiment. The ever-increasing number of legionnaires was the reason to expand the
corps of officers. Few officers from the "old" Legia managed to find employment in
the new one. With a very large number of names, various comments appeared:
"degraded", "deserter" or "dead". Despite all these difficulties, Rollet managed to
expand the Legie and consolidate it in the structure of the French forces. In 1931, due
to the continuous development of the Legion, it was decided to establish an additional
"Foreign Legion Inspectorate" (L'Inspection de la Légionétrangère), which took care
of the needs of the formation. Rollet was appointed the first inspector general.
General Rollet died in Paris in 1941, but he was buried in the Legia cemetery in
Sidi-Bel-Abbes (Algeria). After his withdrawal from Algeria, Rollet's final resting
place is the Legia cemetery in Puyloubier (France). The memory of this general will
last as long as the Foreign Legion exists - without him, the Legie in its present form
would not exist [5].
World War II Legion at a crossroads: Between Hitler and De Gaull
The rule was that the Legionnaire serves the Legion, and the Legion serves
France. This iron rule was unfortunately crushed by two opposing forces, France de
Gaulle and France Vichy, who demanded to represent the real "Grande Nation".
During the Second World War, the Legion struggled with a real problem
because it did not know which France it was to serve. Until the capitulation to Nazi
Germany, the matter was obvious:. On March 20, 1940, due to a lack of success at the
front, Reynaud replaced Edouard Daladier. This change relatively did not change the
loyalty of the army, but with the creation of the People's Front, led by socialists and
communists, led by Leon Blum, the problem arose of the mental isolation of the army
from the Republic. In the milieu for centuries, but mainly from the 1830s, there was a
combination of anti-democratic Catholicism, royalism with models in the figures of
Louis-Philip and Emperor Napoleon I or III, the Army of France was still loyal to the
Republic, but relatively longed for the hard hand of power that would be clearly anticommunist On June 14, 1940, Paul Reynaud's government fled from the advancing
German army from Paris to Tours and then to Bordeaux. On June 16, Reunaud
resigned because he had failed to form an Anglo-French political union due to too few
votes in parliament. Philippe Pétain, the hero of the Battle of Verdun, until now
Deputy Head of State, became Prime Minister. This appointment was made on June 17
by President Albert Lebrun. On June 18, General Charles de Gaulle made the
following appeal from London.
"Appeal of June 18" which refers firmly to continue the fight against the
aggressor "France must be ready for victory. Only then will she find her freedom and
greatness. This is my goal, my only goal!"[6].
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The Legion faced the choice of Pétain or de Gaulle, which of them would be an
authentic representative of France in the future and to whom each member of the army
would like to serve. The treatment of France, Vichy by the German Third Reich and
the intensity of its unification with Hitler's regime determined the low authority of
France, which was ready to collaborate. De Gaulle's "Free France" opposed Vichy and
formed the government of France-in-exile in London. The USA did not see de Gaulle
as a partner, but preferred cooperation with Admiral Francois Darlan or General Henri
Giraud, very controversial figures.
The operational base of Darlan and Giraud was Algeria, i.e. the areas where the
forces of the Foreign Legion were mainly stationed. Algeria and the whole of French
North Africa were very important for the allies for strategic reasons. Control over this
area made it possible to fight against the troops of the Afrika Korps Rommel.
Eventually the Allies decided to accept de Gaulle as a representative of "Free France"
from mid-May 1943. All thanks to the fact that his trusted associate Jean Moulin,
risking his life and health, led to the unification of the resistance movement in the
National Council of the Resistance "Conseilnational de la Resistance.) From then on,
de Gaulle had French volunteers under the command of the Allies, such as and also
subordinate "civilian soldiers." Roosevelt and Churchill, however, still felt distrust of
the phrase "Adventurer with the rank of general." But what role did Legia play in all
this? will be victorious, and France will then be able to join the so-called "Big Three"
as an occupation state in the partition of Germany.
France as a puppet
The Foreign Legion was used in many missions of the Second World War. For
ease of use, we can distinguish 3 phases:
phase one: 1939-1940, when France is not yet under occupation,
phase two: the period from June 1940 to the end of summer 1943, i.e. until the
strengthening of the Vichy regime, until the Allied landing in Italy,
third phase: defeating the Germans.
From the arctic desert to the sandy one
Personal support came at the beginning of 1940, when France created the new
13th semi-brigade of the 13th DCLE, which, according to historical interpretations,
will be "a true symbol of the legacy of the Foreign Legion" in the near future. The
initial area of clashes in January and February 1940 was to be Finland, which put up
fierce and strong resistance to the Soviet troops in the winter war 1939-1940. After the
ceasefire, the French army was transferred to the north of Norway to forestall German
troops in the Narvik area [2]. Despite the defeat, the legionnaires gained time. On June
7, 1940, the 13th half-brigade left Narvik and headed towards England, where the
commander, Colonel Raoul Magrin-Vernerey, decided to fight on de Gaulle's side.
From that moment on, the division phase of Legia began. Fighting alongside English
troops resulted in conflicts among the legionnaires. In Syria, at the turn of June and
July 1941, there was a skirmish between the units of the Foreign Legion of Vincha's
faithful to France and the units of "Free France". The commander of Vincha's Army
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was General Henri Dentz and his troops included the 6th Infantry Regiment of the
Foreign Legion. However, he suffered a direct defeat and 6,000 people died as a result
of injuries on Vincha's side and 37,736 were taken prisoner, 5,668 of whom decided to
go to the "Free France" side. The manifestation of lack of authority and loyalty to
"Free France" was broken in the battle of Bir Hakeim / Gazala in June 1942. The 13th
half-brigade was then commanded by Prince Dimitri Amilakvari, and the legionaries
fought against Rommel's troops, which aimed to take over the Suez Canal zone. Bir
Hakeim actually reinforced the birth of the Gaullist founding myth of the Legion.
From then on, the Legion divided into " various France "under the sign of Gaullism
began to unite [2].
Reconciliation
It was only when the US-British troops launched massive attacks in North
Africa and carried out a landing in southern Italy that these two external factors led to
the long-awaited reconciliation of the two divided camps of the Foreign Legion in
November 1942. American uniform was a slight humiliation, as was the fact that
British Field Marshal Montgomery resigned from the 13th half-brigade in the Battle of
El Alamain. This is a very important and clear evidence of tensions in the ranks of the
Allied forces. As you can already guess, at that time the two legions did not confront
the expulsion of the German and Italian troops from the Maghreb. In this complicated
situation, the camps, which had been fighting so far, began to get along better and
better in these quite exceptional situations. The hardest battle since the famous Battle
of Bir Hakeim took place in the winter of 1944 during the liberation of occupied
Alsace (Colmar commune) and Strasbourg. The French troops were commanded by
General Jean de Lattre de Tassigny. The 13th half-brigade was from August 16, 1944
in France, it took an active part in the capture of Toulon and Lyon from the hands of
the Germans. . When the war ended, the soldiers of Russian origin who saved
themselves by joining the Legion, despite the Legia's creed, were handed over to
Stalin to certain death. 1026 legionnaires from the 13th half-brigade died in the
fighting for Alsace. In March, the 13th half-brigade numbered only 700 soldiers, and
there were also visible shortages in equipment. Legionnaires were allowed to wear the
Lorraine cross on their shoulder as the only French formation.
With the end of the war, the Legion's manpower was drastically low, to
replenish the ranks for the upcoming mission in Indochina, intensive recruitment was
carried out among prisoners of war even before the surrender of Germany. At that
time, Legia enlisted 16,000 people, of which 1/3 were German prisoners of war (19451946) [6].
Legionnaire Outfit
Traditionally today, the legionnaire also wears a white and gray uniform with a
blue belt, green and red epaulettes, a green tie and, of course, white kepi (for the
private corps, up to the rank of senior corporal - caporalchef together; In 1939, the
gala suit is worn in this form.
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Old illustrations often show us Legionaries marching, laden like oxen. During
the fighting in the desert, each of the soldiers had a supply of water in a canister. The
pictures often show tent poles and herring with pieces of twigs as kindling. The
legionnaires fought on unknown territory in very harsh conditions. During colonial
missions in Africa, the legionnaires for the first time noticed the advantages of a
desert-colored uniform. The flashy red shako was changed to kepi over the course of
100 years. At the same time, the white scarf, which had previously only been attached
to a shako, began to protect the legionnaires' necks from the sun and sand in the desert.
On July 14, 1939, the rank and file of the Foreign Legion officially marched for the
first time in a white kepi (kepi blanc) on the Champs Elysees. Kepi has become the
hallmark of the Legion around the world, but it is only worn during parades and
travels. In combat, a steel helmet (now Kevlar) or a cotton hat was worn for 100 years,
often as masking, such as worn in the Algeria war. You should also pay attention to
two traditional elements of the uniform. The blue laceinture bleue that legionnaires
wear during parades. From 1882, sometimes also red. To this day, non-commissioned
officers are very meticulous about precise tying and the perfect appearance of soldiers
during the parade. Each Legia parade is led by a company of sappers, which was
established only after the First World War. The appearance of the sappers
(traditionally wearing beards) in their light brown leather aprons is spectacular,
carrying a gala ax on their right shoulder. This tradition is practically as old as Legia,
these gowns have been worn on and off since the Legion's mission to Spain in 1835.
During the parade, the Sapper Company always marches in front of the musicians,
which is to symbolize that they were always at the front, removing obstacles or
blowing them up and building bridges. It can be said that they are a harbinger of the
Legia entering action [7].
Beginning or End
Until May 23, 1949, the presence of recruitment offices in German territories
was troublesome, but relatively understood by the population and other countries. At
the time when the Federal Republic of Germany was established, these institutions
became an increasingly controversial entity. The result was Chancellor Adenauere's
desire for reconciliation with France and the fact that he tried to avoid a greater
weakening of the West's defensive readiness. As is often said, law and politics do not
go hand in hand, but when there is a democracy, they should complement each other.
On May 5, 1955, the occupation statute was suspended by the Allies, and at that
moment France could no longer "legally" recruit members to the Legion in Germany.
So all volunteers had to go to France. From the point of view of the German
authorities, the Legia's recruitment of people on their soil was purely breaking the law.
Pursuant to paragraph 109 h of the CC, recruiting to foreign military service is a
punishable offense, but on the part of the Legion, the service of German volunteers
was a punishable offense only if the conscript avoided the obligation to perform
military service in his country, as specified in article 12a of the German constitution
[8].
In later years, there were colonial battles with the Vietnamese and Algerians,
these battles were of particular importance for the transformation of the Foreign
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Legion. The Legion has shown that it is a very valuable unit that can operate anywhere
and anytime. Then the wars can be said to be over, the word operations began to be
used. There were a dozen of them [9].
Operation Bonite- (Kolwezi-Zaire) in 1978
Operation Tacaud- (Chad) in 1978
Operation Epaulard- (Lebanon) in 1982
operation Manta- (Chad) in 1983–1984
Operation Epervier- (Chad) 1986–87
Operation Requin- (Gabon): in 1990
Operation Daguet- (Persian Gulf): 1990–1991
Operation Noroit- (Rwanda) in 1990–1991
Operation Oryx- (Somalia) in 1992
Operation Turquoise- (Rwanda) in 1994
operation Godoria and Iskoutir- (Djibouti) in 1991–92-93
Operation Forpron- (Bosnia) in 1992–1993
Operation Hermine- (Bosnia) in 1995
Operation Almandin- (Central African Republic) in 1996
Operation Pelikan- (Brazzaville) in 1997
Operation SFOR- (Bosnia) in 1999
KFOR- (Kosovo) operation 2000–2001
Operation Licorne- (Ivory Coast) in 2003
Operation Licorne- (Ivory Coast) 2005-2006
Operation Pamir- (Afghanistan) in 2010
Recruitment and structure of the Legia
What is the Foreign Legion today
Legia is currently the backbone of the French army, namely the Rapid Reaction
Force (Force d'ActionRapide). Usually, Legia units are sent to the "hottest" areas, they
usually constitute the first front line, or conduct activities outside its line. The strength
of the Legion also lies in the fact that the units are ready to reach any place on earth at
any time of the day or night, they are always practically ready to carry out military
operations in which France has any interests, and they do not need the consent of the
commander to participate in missions combat units (other French units need such
consent). Legion troops are part of the FAR forces, i.e. the 2nd Foreign Airborne
Regiment, Motorized Infantry from the 2nd Foreign Infantry Regiment and the
armored regiment of the 1st Foreign Cavalry Regiment. In the past, many criminals
joined Legia due to the fact that Legia ensured full anonymity. During the service and
after serving, the legionaries received new documents and French citizenship.
However, now the rules have changed and Legia does not accept people suspected of
more serious crimes. Currently, about 140 nationalities are represented in the ranks of
the Legia. Each officer comes from France, they are often transferred from other units
of the French Army. Nowadays, more and more Legionnaires come from the countries
of Central Europe, also from Poland .. An important Legionnaires' Day is celebrated
on April 30, commemorating the battle for Camerone.
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What do you need to do to be able to wear white kepi
France's defeat in Algeria disrupted everything from the army to politics.
Legionnaires did not want to recognize the authorities, often sarcastically saying that
they loved "French Algeria" more. Soon it was decided that Legia was to be reduced in
a drastic way. The French Parliament, however, rejected proposals that demanded even
the liquidation of the entire formation. He explained that such a unit is needed because
they can be sent to fight in any situation, and risking recruits from the French army
was politically incorrect. As in most cases, the words were similar, "Send the Legies
there!". Legia has been transformed into a strong, modern, carefully equipped unit,
capable of appearing everywhere in virtually any corner of the world, with any
climatic conditions. The reduction was huge from the army, which in Algeria
numbered 40,000,000. only 10,000 remained and the corps was divided into regiments.
In the mid-nineties, there were 8,500 soldiers in the Legion, 1,400 non-commissioned
officers and 6,700 legionnaires were in the trial period. The formation was divided
into 8 regiments (regiments), one demi-brigade and a separate detachment
(detachement). Currently, there are 120 white nationalities in Legia (there are a great
majority of them), but also black and yellow. The only restrictions apply to the French,
who usually pretend to be Swiss, Belgians, Monaco or Canadians. Communism, as it
collapsed, provided many recruits from Eastern Europe, and even from the former
USSR, even though Russia made an agreement with France after the war that it would
not accept Russians into the Legion. Times have changed today, people from Eastern
Europe and the former territories of the USSR are around half the state of Legia. Most
of them are tempted by remuneration, which is not too high for French conditions, but
for the countries of Eastern Europe or the Third World countries, undoubtedly a
serious Command, striving for the greatest possible influx of candidates, also sends
trucks with exhibitions about the Legion that circulate throughout France, the suburbs,
where they find the most immigrants, are the targets. Leaflets are printed in multiple
languages for everyone to understand. Legia soldiers often take part in various
marathons or sports competitions. They also take care of the website so that it contains
all the most important information. For the commanders of the Legion, the most
important thing is that there are many willing, because only then are they able to
choose the best. In France, there are 11 information and recruitment points (Poste
d'information de la Legion etrangere), but they are not necessary, because it is enough
to report to any Legion or police or gendarmerie station, or say that you are looking
for a Legion, or have the phrase "Legion Etrangere" printed and these services will
transport the candidate to the recruitment office.
At the recruitment office, a passport is collected and sent for initial verification
- you must be in a certain age range and pass the first medical examination. (mostly
20-year-olds are admitted). Volunteers who passed the basic criteria are waiting in a
nearby unit. They receive board and cover, and are forbidden to leave the barracks.
While there, their doctors visit and their main activity is cleaning the unit. When the
group there has grown enough for the commanders to say that it is possible to go one
step further, the volunteers are sent to Aubagne, where the real selection is already
taking place. Each of them undergoes psychological tests, and their health condition
and the efficiency of their bodies are carefully assessed. A volunteer cannot be a drug
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addict, alcoholic or homosexual. Eliminating factors are missing teeth, clearly poor
posture or poor eyesight. Then they eliminate scars that can clearly indicate suicide
attempts or self-harm. Some tattoos are not welcome. Each volunteer is also checked
by intelligence and counterintelligence officers, every doubt is resolved to the
disadvantage of the volunteer, because, contrary to the opinion, Legia is not a shelter
for criminals. Anyone who is pursued by an arrest warrant is brought to justice.
While waiting for decisions, the volunteers run, walk and exercise. Only the
best from the entire rate are selected, mainly physical fitness or mental resistance is
assessed, training in other armies is rarely taken into account. French is also not
needed. Most often, 1 or 2 people out of 10 join the ranks of Legia, those who passed
the first attempt receive green sewing tabs for initial admission, while red ones
indicate final qualification, those who pass additional tests and an appropriate
interview receive them. An initial contract is signed, but a significant part will fall off
during unitary training anyway. For those who did not go further, Legia only provides
a ticket to the city from which they volunteered.
Recruits who passed on are sent to a training center in the city of
Castelnaudary. After completing the training, they are to make the final decisions.
Most, of course, sign a 5-year contract in which the recruit is obliged to fight wherever
Legia wants to send them. Nowadays, this decision is not as drastic as it used to be, the
penal colony no longer exists (liquidated in 1977). Those captured in desertion are no
longer in danger of being tortured by the gendarmes. The command of the Legion
stated that if a soldier did not want to serve, it would not be a good soldier. When the
second attempt to escape occurs, the recruit gets his papers back, the proverbial kick in
the ass and an order to leave France within 24 hours. Defections happen, although they
are rare, often people return to the unit after some time, even regaining their old rank
relatively quickly. Some of the desertions were spectacular, e.g. a Spanish legionnaire
serving in Djibouti, hijacked a Panhardi armored vehicle and broke through the Somali
borders. Legia authorities, in order to avoid such situations, from time to time propose
to transfer to other units approximately 2/3 times during the 5-year contract. After two
years of service, a legionnaire may or may not be sent to a non-commissioned officer
course, the completion of which is associated with a promotion to the rank of corporal.
In the fourth year after admission, the operator can complete additional training and be
promoted to the rank of sergeant, and after five years the legionnaire receives the right
to permanent residence in France. After 15 years of service, it is possible to grant a
military pension. A significant number of foreigners serving in the Legion even reach
the ranks of non-commissioned officers, but only a handful become an officer. The
formation also does not forget about its veterans, even the Institute of Invalids of the
Foreign Legion in Puloubier (Invalide Institution de Legion Etrangere) was
established, which helps a legionnaire who has financial problems, money for these
purposes comes from voluntary contributions from former legionnaires, who have
achieved success in their civil life [2]. What to do, then, to get to Legia. What are the
admission requirements and what criteria must be met.
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Administrative Conditions
For applicants who come from countries belonging to the European Union and
who have the citizenship of a country that belongs to the Schengen area, you must
have a valid identity card or passport.
For applicants from non-Schengen countries, it is necessary to have only a passport.
No school reports or diplomas are required.
You should be able to write and read in your native language.
IMPORTANT, In order to facilitate the administrative procedure in some way, you
should have:
French candidate;
-Complete copy of the birth certificate (not older than 6 months),
-JAPD test (military preparation),
-ESS for applicants who have already served in the national army.
Foreign candidate;
-A complete copy of the birth certificate (not older than 6 months and preferably
multilingual).
Candidates under the age of 18 must also provide documents such as:
- Parental consent written and signed by hand by both parents,
-This consent must be signed and certified for compliance by complete authorities
(representative of the marital status, gendarmerie, police, embassy or consulate for
foreigners),
-Provide photocopies of identity cards of both parents (also certified as true copies by
the competent authorities),
-For minors of foreign candidates, all documents must be translated by a French sworn
translator.
If a minor is without the legal authority of his parents, he must provide an appropriate
document to prove this[10].
Medical conditions
Each Candidate must meet certain standards that cannot be exceeded:
a) the first are dental standards:
Teeth healthy or cured
Occlusion rate greater than or equal to 40%
b) then Surgical and Medical:
have full medical records of all surgical interventions and previous diseases
have a certificate that certify that there are no permanent consequences of diseases or
medical interventions
also have a health book (if any)
in case of a sight defect, have the necessary glasses for its correction [10].
Foreign Legion and service in it
Legionnaires, as already written, are accepted on the basis of a contract that
lasts 5 years and is not subject to any negotiations. After the age of 5, the legionnaire
has the right to decide whether he wants to continue his adventure by signing another
contract or not. The second contract lasts from 6 months to 5 years.
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Career;
Promotion occurs through recognition or merit. All Legionnaires manage their
professional career themselves, civil life and experience and qualifications gained
without being in the Legia are not an option, only technical or military exams obtained
during contracts gain the power to obtain promotion.
Each non-commissioned officer in Legia began his career from the very beginning.
The current surveillance factor is as follows: 1 NCO for 4 legionnaires,
Reward:
At the beginning of the contract as a legionnaire until promotion to the position of
corporal, on average, from 2 to 4 years, a soldier is dressed, accommodated and fed
free of charge.
The starting salary is EUR 1,280 (without deductions for additional health insurance)
and has 45 working days of holiday per year, moreover, all bonuses such as:

field exercises and training grounds
External missions (outside France)
TAP bonus (paratrooper squad only)
Legionnaire's Code - which is in force in Legia
Article 1
Legionnaire, you are a volunteer serving France with honor and loyalty.
Article 2
Each legionnaire is your companion in arms, whatever his nationality, race or religion.
You express it with a solidarity that binds members of one family together.
Article 3
Respectfully upholding tradition, tied to your command, discipline and camaraderie
are your strength, courage and loyalty are your virtues.
Article 4
Proud of your legionnaire status, you show it with your uniform always elegant, your
demeanor always dignified but modest, your barracks always clean.
Article 5
Elite soldier, you train with severity, clean your weapons as if it were your greatest
treasure, you constantly care about your physical condition.
Article 6
The given task is a saint, you complete it to the end by observing military regulations
and international conventions, and if necessary, and at the cost of your own life.
Article 7
On the battlefield you act without passion and hatred, you respect defeated enemies,
you never leave the dead or your wounded, or your weapons [9].
The structure of the Foreign Legion
Currently / 2017 / about 7,699 soldiers serve in the ranks of the Legion, including
413 French officers, then 1,741 non-commissioned officers, and the remaining
number, i.e. about 5,545, are legionaries, who are divided into 11 regiments, each of
which individually has something unique. The most distinguished, well-known and
often considered elite regiment is the 2nd REP (parachute) regiment based in Corsica
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in Calvi. It is the strictest regiment, with a discipline of such high rank, rarely found.
He is in constant combat readiness. The 1st Foreign Cavalry Regiment / armored / is
called a regiment of tradition, because it has retained most of the tradition of the
Legion, which has a lot in its history, in this regiment one should look for old ideals.
where the other Regiments of the Legion are located:
Administrative and training units:
1st Foreign Regiment in Aubagne– 1 RE (1er Régiment Étranger)
4th Foreign Regiment in Castelnaudary– 4th RE (4ème Régiment Étranger)
Recruitment department of the Foreign Legion Fort de Nogent– GRLE (Groupement
de Recrutement de la Légion Étrangère)
Combat units:
1st Foreign Cavalry Regiment in Carpiagne– 1 REC (1er Régiment Étranger de
Cavalerie)
1 Foreign Engineering Regiment in Laudun– 1 REG (1er Régiment Étranger de Génie)
2 Foreign Engineering Regiment in Saint-Christol– 2 REG (2ème Régiment Étranger
de Génie)
2 Foreign Infantry Regiment in Nîmes– 2 REI (2ème Régiment Étranger d'Infanterie)
2nd Foreign Airborne Regiment in Calvi, Corsica - 2 REP (2ème Régiment Étranger
de Parachutistes)
Overseas units:
3rd Foreign Infantry Regiment in French Guiana - 3rd REI (3ème Régiment Étranger
d'Infanterie)
13th Demi-Brigade of the Foreign Legion in Cavalerie– 13 DBLE (13ème DemiBrigade de Légion Étrangère)
Branch of the Foreign Legion on Mayotte– DLEM (Détachement de Légion Étrangère
de Mayotte)
Legia equipment
The company has 4 infantry sections, including one support (Milan, Eryx,
mortar, FRF2), because the platoons of the French army are a section that is divided
into 3/4 groups and groups of the head of the section, accompanied by a radio operator
and a sharpshooter, each of which includes two teams - a team with the means to fight
at a distance of 300 meters (3 x famas plus PAMAS G1 and AT4, called 300 and a
second team with weapons to fight at 600 meters, called simply 600, Famas, Pamas,
minimi, mag 58 , LGI, AT4, on VAB there is browning 12.7, or ANF1, which is
decommissioned Behind 3 Battlegroups one support group, eg with Eryx: Section is
5/6 NCOs and about 25-30 privates and corporals [7].
The French Ministry on May 3 announced that its armed forces had just
received 400 H&K HK416F automatic rifles, which are powered by a 5.56 mm x 45
NATO cartridge. The first rifles, as announced earlier, go to selected subunits of the
13th Half-Brigade of the Foreign Legion. This weapon was selected in the Arme
Individuell Edu Future (AIF) program, the HK416F will replace the long-used
FAMAS rifles in the stockless configuration.
Milan (fr. Missile D'infanterie Legerantichar) - 2nd generation anti-tank guided
missile designed by the Franco-German Euromissile consortium.
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The "Eryx" anti-tank missile was produced by the Euromissile concern. It is
distinguished by small dimensions and low weight. The "Eryx" launch container is
designed in such a way that it is possible to launch the missile also from closed rooms.
Fusilà repetition F2 (FR F2) - French sniper rifle.
The FAMAS is currently the primary assault rifle of the French Army. Its name comes
from the abbreviation Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de St-Etienne, which
simply means an assault rifle created at Manufacture d'Armes, located in the city of
Saint-Étienne.
PAMAS G1 – handgun.
AT-4 - Swedish anti-tank grenade launcher designed and manufactured at
Förenadefabriksverken (FFV) (now part of Saab Bofors Dynamics).
FN Minimi (French Mini Mitrailleuse - mini machine gun) - Belgian manual machine
gun, 5.56 mm caliber, powered by a cartridge belt. Also used by the US Army under
the designation M249.
The FN MAG 58 (Mitrailleuse d'Appui General) is a Belgian universal machine gun
constructed in the 1950s by Ernst Viervier at Fabrique Nationale.
VAB (French Véhicule de l'AvantBlindé) (pl. Avant-garde armored vehicle) - a type
of contemporary French armored personnel carriers.
M2 - American 12.7 mm large-caliber machine gun designed just after the end of
World War I by John Browning and still used in the United States Army.
AN-F1 (caliber 7.62 mm) - submachine gun from the 1960s.
Poles in Legia
Poles in the Foreign Legion were present from the very beginning of its
existence (1831), when one of the first battalions had a Polish personnel. Poles, not
like soldiers of other nationalities, who enlisted in the Legion because of adventures,
etc. They signed up with the hope of regaining independence and the rebirth of Poland
and the Polish Army. In the following years, Poles join for various reasons, as well as
others in search of adventures, tempted by the legend of formation, through life or
work failures, running away from family problems or escaping sentences. Traces of
Poles in Legia can be seen through the boards of things in which they were also
constructors, e.g. the tunnel located in Foum Zabel in Morocco, also known as the
legionnaire's tunnel, there are names: Daniel, Dzik, Gołaszewski, Pole, Zasada [11].
Death of a Pole
The last Pole to die on June 7, 2010 was Sergeant Konrad Rygiel, who
belonged to the 2nd Foreign Parachute Regiment. He joined Legia in 2002. From 2004
he belonged to the commando group 2 REP. He participated in the operation
"Unicorn". He came to Afghanistan in mid-January 2010. The family's condolences
were given by the then French president, Nicolas Sarkozy (the father of the French
president served in the 1st Legion Regiment 1944-1948). The funeral was held in
Calvi.
"Death is not in vain when it is a sacrifice in the name of freedom," commented
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the French Secretary of State for Defense Hubert Falco. The Pole was also
posthumously awarded the Cross of the Legion of Honor. His last comment was also
very appreciative "Sergeant Rygiel was a Pole. It means courage and the will to fight.
A free citizen of a free country chose to serve in the Foreign Legion to give the best of
himself, ”he concluded [2].
Conclusion
The world is changing and the Foreign Legion has changed too. The world
presented the legionnaires with a new challenge, missions, goals. Currently, the threats
of conventional war on a large scale have given way to threats in the form of terrorism
or local conflicts of religious or national origin. Although the number of legionnaires
is decreasing (as of January 1, 2013, it was 7,286), their training, professionalism and
mobility are increasing. Their decisive and professional actions in Africa or the
Middle East resemble almost surgical precision in their actions. The willingness to act
is always of the highest degree. Apart from direct combat, legionnaires more and more
often have to combine tasks with humanitarian missions. Many conflicts were resolved
by legionnaires, practically in every part of the world. . On the other hand, the
legionnaires have their dirty affairs through which it was almost solved. Today we do
not hear any bad sentences or opinions about legionnaires. Today they create a
miniaturized model of the army of the 21st century. Their hard work pays off with low
personal losses, and by stimulating fear in the enemy. During the Mission in
Afghanistan, the legionnaires also quickly adapted to the conditions prevailing there,
and that if the enemy did not finish it, the enemy would come back stronger. Even in
such a hostile territory there was no shortage of volunteers to fight in this place on
earth, it was another example of the position of the Foreign Legion in the world. Legia
can be loved and also hated, but without Legia the world would be more dangerous to
ordinary citizens now than it is now.
"Legio Patria Nostra"
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Abstrakt:
V posledných troch rokoch zažila Európa najhoršiu utečeneckú krízu od druhej svetovej
vojny. V európskej migračnej agende, ktorú Junckerova Komisia navrhla v máji 2015, sa uplatnil
nový prístup k riadeniu migrácie, ktorého cieľom je riešiť bezprostredné úlohy a zároveň položiť
základy dlhodobo odolnej migračnej politiky EÚ. Keďže obdobie krízového manažmentu má
Európa takmer za sebou, nadišiel čas urýchlene pokročiť v reformách spoločného európskeho
azylového systému, v posilňovaní ochrany hraníc a v prehlbovaní partnerstiev s krajinami mimo
EÚ. Európska pohraničná a pobrežná stráž od októbra 2016 poskytuje Európe nástroje na
spoločnú a efektívnejšiu ochranu spoločných vonkajších hraníc. Členským štátom je v prípade
potreby k dispozícii stála rezerva príslušníkov pohraničnej stráže.
Kľúčové slová: Junckerova Komisia, migračná politika, pobrežná stráž, pohraničná
európsky azylový systém

stráž,

Abstract:
In the past three years, Europe has experienced the worst refugee crisis from World War II.
In the European Migration Agenda, Juncker's Commission proposed in May 2015, a new
approach to the management of migration to address the immediate task and at the same time to
lay the foundations for long-term resistant EU migration policy. Whereas the crisis management
period is almost behind the row, the time has urgently progress in reforms of the common
European asylum system, in strengthening border protection and in deepening partnerships
outside the EU. European Border and Coast Guard from October 2016 provides Europe to the
common and more efficient protection of common external borders. The Member State is available
at the disposal of border guards.
Keywords: Juncker's Commission, migration policy, European asylum system, border guards,
Coast Guard
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Úvod
Od roku 2015, keď migračná kríza vrcholila, prijala EÚ opatrenia na lepšiu
kontrolu vonkajších hraníc a migračných tokov. Vďaka nim sa počet neregulárnych
príchodov do EÚ znížil o viac než 90 %. EÚ a jej členské štáty zintenzívňujú úsilie o
vytvorenie účinnej, humanitárnej a bezpečnej európskej migračnej politiky. Európska
rada zohráva v tomto úsilí dôležitú úlohu, pretože stanovuje strategické priority. [1]
Na základe týchto priorít určuje Rada EÚ smerovanie činnosti a stanovuje mandáty
na rokovania s tretími krajinami. Prijíma tiež právne predpisy a vymedzuje osobitné
programy. Počas posledných rokov zabezpečila Európska rada dôraznú reakciu na
migračné tlaky. [1]

1.

Migračná politika EÚ

Trasa cez východné Stredozemie sa týka neregulárnych príchodov do Grécka,
Cypru a Bulharska. V roku 2015 prišiel do EÚ touto cestou veľký počet utečencov
hľadajúcich útočisko pred občianskou vojnou v Sýrii. Odvtedy sa počet neregulárnych
príchodov po tejto trase výrazne znížil vďaka spolupráci medzi EÚ a Tureckom. [2]
Rozhodujúci vplyv na zníženie neregulárnych príchodov cez Turecko malo
plnenie vyhlásenia EÚ a Turecka z marca 2016. V roku 2019 bolo príchodov po trase
cez východné Stredozemie o 90 % menej ako v roku 2015 a v roku 2020 bol
zaznamenaný ďalší pokles. [2]
Dohoda s Tureckom pomohla aj výrazne znížiť počet obetí na mori a riešiť problém
prevádzačov migrantov. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu zahynulo v roku
2019 na mori 71 osôb, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo 806 osôb. [2]
Utečenci v Turecku dostávajú na zlepšenie svojich životných podmienok pomoc od
EÚ. Nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, ktorý spravuje celkovo 6 miliárd EUR,
poskytuje spoločný koordinačný mechanizmus, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa
potreby utečencov a hostiteľských komunít v Turecku riešili komplexným spôsobom. [2]
Žiadatelia o azyl pochádzali v roku 2019 z takmer 150 krajín. V EÚ bolo podaných
699 000 žiadostí, z ktorých 631 000 tvorili žiadosti podané prvýkrát, čo je 12 % nárast
od roku 2018. [7]
Čoraz väčší počet žiadateľov prichádza do EÚ legálne z krajín s bezvízovým
stykom (27 % žiadateľov, ktorí žiadosť podali prvýkrát v roku 2019), a to najmä z tých
[7]
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Tabuľka 1: Žiadosť o azyl
VENEZUELA

7,1%

KOLUMBIA

5,0%

GRUZINSKO

3,02%

ALBANSKO

2,7%

1.1. Utečenci v Európe
Na konci roka 2019 bolo na celom svete 26,0 milióna utečencov a 45,7 milióna
vnútorne vysídlených osôb údaje UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre
utečencov).
V EÚ žilo len 10 % všetkých utečencov a len zlomok vnútorne vysídlených osôb.
V porovnaní s celkovým počtom obyvateľov tvorí podiel utečencov v EÚ 0,6 %.
V niekoľkých krajinách sveta žije veľký počet utečencov: [5]
Brusel 26. Marca 2021 (TASR) - Európska únia je pripravená posilniť spoluprácu s
Tureckom za predpokladu, že po vlaňajšom zvyšovaní napätia Ankara preukáže, že
súčasná deeskalácia jej vzťahov s EÚ bude mať trvalý charakter. Dohodli sa na tom
šéfovia štátov a vlád členských krajín Únie počas štvrtkového videosummitu, píšu
agentúry
AFP
a
DPA.
[5]
V tomto duchu sa ešte pred summitom vyjadril pre média aj šéf diplomacie EÚ
Josep Borrell, keď skonštatoval, že za posledný mesiac vidieť pozitívny vývoj vo
vzájomných vzťahoch, zároveň však upozornil, že situácia zostáva krehká. [5]
Medzi lákavé ponuky pre Ankaru - za predpokladu, že vzájomné vzťahy zostanú
pokojné a bez ďalších provokácií - patrí pripravenosť EÚ zintenzívniť obchodné vzťahy
s Tureckom a ponúknuť ďalšie miliardy eur na predĺženie protimigračného paktu
z marca 2016, ktorý viedol k uzavretiu balkánskej migračnej trasy a zastaveniu prílivu
státisícov nelegálnych migrantov do Európy. V rámci tejto dohody Turecko prisľúbilo
uzavretie svojich hraníc a prijímanie migrantov z gréckych ostrovov výmenou za šesť
miliárd eur, ktoré EÚ poskytuje v prospech zhruba štyroch miliónov utečencov na
tureckom území. [5]

Lídri EÚ v tejto súvislosti naznačili, že EÚ je pripravená diskutovať o modernizácii
25 rokov starej colnej únie s Tureckom. Ďalšia časť záverov do zasadnutia Európskej
rady hovorí o ochote posilniť spoluprácu v oblasti kontaktov a mobility medzi ľuďmi, čo
je možný odkaz na liberalizáciu vízového režimu, čo dlhodobo požaduje turecká strana.
Únia sleduje s obavami aktivity Turecka vo východnej časti Stredozemného mora, kde
turecké lode mimo svojich vôd vykonávajú prieskum energetických zdrojov, čo naráža
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na nespokojnosť Cypru a Grécka. EÚ tieto aktivity opakovane kritizovala a jej členské
krajiny negatívne vnímajú aj zapájanie sa Turecka do konfliktov v Sýrii, Libyi či
Náhornom Karabachu. Erdogan koncom roka 2020 vyjadril želanie uvoľniť napäté
vzťahy Úniou po tom, ako sa lídri EÚ na decembrovom summite rozhodli sankcionovať
určité kroky tureckej strany. [5]

1.1.1.

Nové tábory na gréckych ostrovoch uľahčia situáciu migrantom aj
miestnym

ATÉNY - Nové tábory pre migrantov, ktoré budú vybudované na gréckych
ostrovoch vo východnej časti Egejského mora, majú významne uľahčiť tamojšiu
situáciu. Uviedla to v eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová počas
návštevy Grécka. Informovala o tom agentúra DPA. [3]
Johanssonová uznala, že miestni obyvatelia museli niesť neprimerane veľké
bremeno a nové tábory, napríklad na ostrove Lesbos, majú zlepšiť situáciu migrantov aj
obyvateľov. "Trpezlivosť občanov má, samozrejme, svoje hranice a na tieto ostrovy sa
vyvíjal neprimeraný tlak," povedala eurokomisárka na spoločnej tlačovej konferencii s
gréckym ministrom pre migráciu Notisom Mitarachim v Aténach. Aj z tohto dôvodu je
podľa jej slov dôležité prijať konkrétne kroky s cieľom vybudovať nové a vhodné
zariadenia, aby migranti už nikdy neskončili v situácii, aká sa udiala v tábore Moria.
Preplnený utečenecký tábor Moria na Lesbose vlani v septembri vyhorel a jeho
obyvateľov presunuli do dočasných táborov. [3]
Európska únia vyčlení 275 miliónov eur na výstavbu nových migračných stredísk
na piatich gréckych ostrovoch, na ktorých žije dokopy 14.000 migrantov. Sú nimi
Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros. Tábor na Samose je už takmer pripravený, avšak s
výstavbou nových zariadení pre migrantov na ďalších ostrovoch nesúhlasia miestni
obyvatelia ani politici. [3]

2. Zo Slovenska utieklo milión emigrantov
Za 150 rokov utekali z dnešného územia Slovenska státisíce ľudí. Väčšinou pred
chudobou a diktatúrami. [4]
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Obr [4]: Len v troch veľkých emigračných vlnách odišlo zo Slovenska za
posledných 150 rokov asi milión obyvateľov, prijali ich zväčša na Západe. Aj dnes žijú
státisíce občanov Slovenska v bohatších západných krajinách – len v Česku, Veľkej
Británii, Nemecku a Rakúsku ich pracuje či študuje okolo štvrť milióna [4].
2.1. Odchod za prácou a štúdiom
Obyvatelia Slovenska stále odchádzajú za prácou a štúdiom na západ, najčastejšie
do Česka, Veľkej Británie, Nemecka a Rakúska. V roku 2013 bolo len v týchto štyroch
krajinách 238 308 občanov Slovenska. [4]
Záver
Ako EÚ riadi migračné toky. [6]
EÚ prijala rozličné súbory pravidiel a rámce na riadenie tokov legálnej migrácie vo
vzťahu k:
-

uchádzačom o azyl

-

vysokokvalifikovaným pracovníkom

-

študentom a výskumným pracovníkom

-

sezónnym pracovníkom

-

zlúčeniu rodiny. [6]
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V súvislosti s inými migračnými tokmi EÚ prijala:
-

spoločné pravidlá pre spracovanie žiadostí o azyl

-

dohody o readmisii na účely navracania neregulárnych migrantov. [6]

Toky legálnej migrácie:
Presídľovanie umožňuje utečencom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu,
vstúpiť legálne a bezpečne do EÚ bez toho, aby svoj život vystavovali ohrozeniu
nebezpečným cestovaním. Od roku 2015 pomohli dva úspešné programy presídľovania
sponzorované z prostriedkov EÚ viac ako 70 000 najzraniteľnejším osobám, ktoré
potrebujú medzinárodnú ochranu, nájsť útočisko v Európskej únii: v rámci prvého
systému presídľovania z roku 2015 bolo do EÚ presídlených 19 452 osôb v
rámci druhého systému presídľovania z roku 2017 bolo presídlených takmer 44 000 osôb
a členské štáty budú môcť naďalej plniť svoje prísľuby aj v rokoch 2020 a 2021.
Prostredníctvom týchto dvoch systémov sa splnilo 86 % z celkových prísľubov na
presídlenie. Okrem toho na základe vyhlásenia EÚ a Turecka z roku 2016 bolo do
polovice septembra 2020 presídlených viac ako 27 000 osôb. [6]
Na 9. fóre o presídľovaní v júli 2019 vyzvala Európska komisia členské štáty, aby
predložili prísľuby na presídlenie na rok 2020 s cieľom zabezpečiť, aby úsilie v oblasti
presídľovania pokračovalo, kým sa nezavedie stabilný rámec. Členské štáty predložili
takmer 29 500 prísľubov. [6]
Pandémia koronavírusu však viedla k vážnemu narušeniu operácií presídľovania a
pôvodný jednoročný program sa zmenil na dvojročný program, ktorý sa vzťahuje na
roky 2020 – 2021. [6]
Aby sa zabezpečilo plynulé pokračovanie úsilia EÚ v oblasti presídľovania, mali
by sa zvážiť nové programy presídľovaniana pre obdobie po roku 2022, pričom by sa
mali zohľadniť finančné zdroje pridelené v rámci Fondu pre azyl a migráciu na roky
2021 – 2027 na podporu prísľubov členských štátov. [6]
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Abstrakt:
Nevyhnutnou súčasťou bezpečnostného systému štátu je kvalitná spravodajská činnosť, spolupráca
spravodajských služieb na domácej a zahraničnej úrovni, vrátane zdieľania informácií. Kvalitné,
hodnoverné a včasné spravodajské informácie vytvárajú predpoklad na prijímanie adekvátnych,
cielených a účinných opatrení pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti štátu, koaličných partnerov
v medzinárodných bezpečnostných a politických organizáciách, vrátane ich príslušníkov v
operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Príspevok poskytuje informácie o úprave
tejto problematiky v národných právnych a doktrinálnych dokumentoch v slovenských
podmienkach, ako aj v rámci NATO a EÚ.
Kľúčové slová: spravodajská činnosť, spravodajské služby, zdieľanie spravodajských informácií,
bezpečnosť, obrana štátu.
Abstract:
An essential part of the security system of the state is quality intelligence, cooperation of
intelligence services at the domestic and foreign levels, including the sharing of information.
High-quality, reliable and timely intelligence creates a precondition for taking adequate, targeted
and effective measures in ensuring the defense and security of the state, coalition partners in
international security and political organizations, including their members in international crisis
management operations. The paper provides information on the regulation of this issue in national
legal and doctrinal documents in Slovak conditions, as well as within NATO and the EU.
Keywords: intelligence activity, intelligence services, intelligence sharing, security, state defense.

Úvod
Funkčný bezpečnostný systém štátu sa nezaobíde bez dostatku spravodajských
informácií, ktoré mu zabezpečujú osobitne vytvorené spravodajské služby a špeciálne
útvary. Úspešne čeliť medzinárodným bezpečnostným výzvam vyžaduje od
jednotlivých štátov schopnosť prijímať individuálne alebo spoločne účinné opatrenia
na národnej, ale aj nadnárodnej úrovni. Medzinárodná spolupráca a kooperácia,
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výmena skúseností, či realizácia spoločných aktivít a operácií, vrátane výmeny a
zdieľanie spravodajských informácií sú nevyhnutnou súčasťou boja proti aktuálnym,
rôznym typom hrozieb. Spomedzi čoraz zložitejších arzenálov na celom svete je
spravodajstvo nevyhnutnou zbraňou, možno najdôležitejšou.[1] Spravodajstvo je
nevyhnutnou podmienkou pre demokracie, aby sa zabránilo katastrofám a možnému
úplnému zničeniu.[2] Ide o spojenie zahraničného spravodajstva a domácich informácií
a ich rýchlej analýzy, efektívnej spoločnej komunikačnej architektúry a vytvorenia
systematickej schopnosti zhromažďovať, agregovať a analyzovať údaje akýmkoľvek
zmysluplným spôsobom.[3] Zatiaľ čo diplomacia je umenie možného, spravodajstvo je
remeslo nemožného.[4]

1. Zdieľanie spravodajských informácií v bezpečnostnom systéme
Problematika medzinárodného zdieľania spravodajských informácií je veľmi
dôležitá a potrebná, avšak predstavuje miestami veľmi zložitý proces.
Dokazuje to aj konštatovanie v dokumentoch Organizácii Severoatlantickej
zmluvy (NATO), že aj keď všetky krajiny majú svoje vlastné zdroje a metódy na
produkciu spravodajských informácií, nie je pre ne vždy ľahké zdieľať svoje
spravodajské informácie so spojencami. Niekedy je to kvôli bezpečnostným problémom,
niekedy pre vnútorné procesné požiadavky a niekedy pre technologické obmedzenia.[5]
Obdobný pricíp platí aj v Organizácii Spojených národov (OSN), kde zásadným
dlhodobým prístupom musí byť zvyknutie si štátov na zdieľanie informácií a nastolenie
dôvery v schopnosť OSN efektívne a diskrétne využívať informácie.[6] Táto
problematika je stále aktuálna aj v prostredí Európskej únie. Ako uviedla niekdajšia
vysoká predstaviteľka Federica Mogherini počas rozpravy v Európskom parlamente
,,...zdieľanie spravodajských informácií je predmetom, o ktorý požiadam tento
Parlament, aby ma podporil v požiadavke, aby členské štáty postupovali veľkorysejšie;
nie preto, že je to v záujme EÚ, ale preto, že je v záujme ich vlastných občanov zdieľať
spravodajské informácie a investovať a zdieľať v oblasti obrany... “ .[7]
1.1. Právna úprava zdieľania spravodajských informácií v podmienkách SR
Činnosť spravodajských služieb a jednotlivých útvarov podlieha príslušnej
právnej úprave, ktorá v rôznych formách špecifikuje aj problematiku medzinárodnej
spolupráce,
resp.
poskytovania,
či
zdieľania
informácií.
Zákon o Slovenskej informačnej službe (SIS), ktorá je všeobecnou
bezpečnostnou a spravodajskou službou Slovenskej republiky plniacou úlohy vo veciach
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany
zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu v rozsahu vymedzenom zákonom
definuje, že pri plnení úloh je informačná služba oprávnená spolupracovať s orgánmi
iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami.
Súčasne informačná služba plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa
osobitných zákonov a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je
Slovenská republika viazaná a úlohy z dohôd o spolupráci s orgánmi a medzinárodnými
organizáciami.[8]
Obdobne aj Vojenské spravodajstvo, ako spravodajská služba, ktorá plní úlohy
spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej
republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, má v zmysle zákona
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oprávnenie pri plnení úloh spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a
pôsobnosti. Vojenské spravodajstvo, tak isto ako v prípade SIS plní v rozsahu svojej
pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov a úlohy vyplývajúce z
medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vojenské
spravodajstvo súčasne plní úlohy na úseku obrany štátu v kybernetickom priestore a
kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej
republiky, ktoré je osobitnou organizačnou zložkou Vojenského spravodajstva. Centrum
získava, sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie
kybernetickej obrany, informuje dotknuté subjekty a navrhuje vhodné opatrenia.[9]
Zákon o Policajnom zbore definuje, že kriminálnym spravodajstvom sa
rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú
informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie
agenta. Operatívno-pátraciu činnosť zase 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.
Informácie môže poskytovať aj do zahraničia, jednak čo sa týka poskytovania a
sprístupňovania osobných údajov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná. V tomto prípade policajný zbor na základe písomnej
žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné údaje o osobe, ktoré môžu byť
dôležité na posúdenie, či táto osoba nepredstavuje nebezpečenstvo pre jeho verejný
poriadok alebo bezpečnosť. Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné
údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon, osobitný predpis alebo
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Aj bez písomnej žiadosti
možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje Interpolu pri predchádzaní, odhaľovaní
a vyšetrovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní
trestných činov alebo pri zabezpečovaní verejného poriadku. Členským štátom
Európskej únie sa rozumie v tomto prípade aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia. Súčasne sa realizuje výmena
informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení úloh
Policajného zboru na účely trestného konania. Policajný zbor je oprávnený pri plnení
úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné
údaje od orgánu členského štátu. Policajný zbor ich poskytuje a sprístupňuje na účely
predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov,
vyšetrovania trestných činov, stíhania trestných činov a výkonu rozhodnutí v trestnom
konaní informácie a osobné údaje orgánu členského štátu na jeho požiadanie alebo bez
jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo
osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní
páchateľa trestného činu, vyšetrovaní trestného činu, stíhaní trestného činu alebo výkone
rozhodnutia v trestnom konaní, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na
základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií.[10]
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prípade spravodajských
informácií ide takmer vždy o utajované skutočnosti a preto do procesu ich zdieľania
vstupuje aj zákon o ochrane utajovaných skutočností. Utajované skutočnosti
Slovenskej republiky sa môžu postúpiť cudzej moci, ak ďalej nie je ustanovené inak, len
v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to
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vyžadujú rozhodnutia medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika
členom, alebo si to vyžadujú princípy prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných
režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom, ak to nie je v rozpore s
inou medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Na poskytovanie
utajovaných skutočností medzi spravodajskými službami Slovenskej republiky a
spravodajskými službami iného štátu a medzi Policajným zborom a policajnými
službami iného štátu v rámci uskutočňovnej spolupráce s poskytnutím utajovaných
skutočností musia súhlasiť vedúci spravodajských služieb alebo minister vnútra, o čom
vedú evidenciu. Obdobne platí postup na poskytovanie utajovaných skutočností medzi
ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ozbrojenými silami iného štátu, aliančného a
koaličného partnera alebo partnera vo vojenskej operácii v rámci bilaterálnej spolupráce
o poskytnutí utajovaných skutočností rozhoduje minister obrany, o čom vedie
evidenciu.[11]
1.2. Problematika zdieľania spravodajských informácií v strategických dokumentoch
SR
Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky uvádza, že základným nástrojom
bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky je bezpečnostný systém, ktorý musí byť
pripravený reagovať na bezpečnostné hrozby a meniace sa bezpečnostné prostredie.
Medzi jeho hlavné priority patrí aj zlepšiť zdieľanie informácií medzi jednotlivými
prvkami bezpečnostného systému. V kontexte spravodajských služieb ktoré sú
vybudované na princípoch ústavnosti a zákonnosti a pôsobiace pod efektívnou
parlamentnou kontrolou konštatuje, že poskytujú informačnú podporu oprávneným
subjektom v rozhodovacom procese a vykonávajú opatrenia na zabránenie aktivitám,
javom a udalostiam, ktoré môžu ohroziť životne dôležité a strategické bezpečnostné
záujmy Slovenskej republiky. Činnosť spravodajských služieb sa zameria najmä na
ochranu pred pôsobením cudzích spravodajských služieb, prevenciu a boj proti
organizovanému zločinu a strategickej korupcii, plnenie úloh na úseku boja proti
terorizmu a vymedzeným formám extrémizmu, účasť na zaisťovaní kybernetickej
bezpečnosti a obrany, ochrany kritickej infraštruktúry a participáciu na boji proti
hybridným hrozbám. Slovenská republika podľa dokumentu posilní postavenie a úlohu
spravodajských služieb v oblasti spravodajskej podpory orgánov štátnej moci a pri
realizácii bezpečnostno-preventívnych opatrení, a to podporou rozvoja ich spôsobilostí
a kapacít a optimalizáciou právneho rámca pre ich efektívne pôsobenie. Spravodajské
služby budú pokračovať vo výmene a zdieľaní spravodajských informácií s
partnerskými službami v zahraničí.[12]
Obranná stratégia Slovenskej republiky vychádza z Ústavy Slovenskej
republiky, Charty Organizácie Spojených národov a iných medzinárodných zmlúv a
dohôd a zohľadňuje strategické dokumenty Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
Európskej únie a ďalšie relevantné dokumenty upravujúce oblasť obrany, pričom
nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky. Dokument konštatuje, že na
zabezpečenie včasnej identifikácie a analýzy hrozieb a ich rizík, vrátane hybridného
pôsobenia, na úseku obrany štátu sa rozvinú spôsobilosti spravodajských služieb,
ústredných orgánov štátnej správy a odborných prvkov, ktoré plnia úlohy v tejto oblasti.
Systémovo sa usporiada vzájomné zdieľanie informácií, proces koordinovanej
medzirezortnej analýzy a postup predkladania informácií príslušným ústavným orgánom
a štátnym orgánom na včasné prijatie rozhodnutí. Súčasne stratégia uvádza, že
Slovenská republika zabezpečí interoperabilitu komunikačných a informačných
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systémov v oblasti riadenia obrany štátu vrátane prenosu utajovaných skutočností so
spojencami a partnermi v NATO a EÚ v reálnom čase. Súčasne zdôrazňuje, že SR
rozvíja spôsobilosti ozbrojených síl, Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva aj
medzinárodnou spoluprácou v rámci NATO, EÚ, Vyšehradskej skupiny a bilaterálne s
dôrazom na strategických spojencov.[13]
1.3. Orgnizácia Severoatantickej zmluvy - NATO
Spoločné spravodajstvo, pozorovanie a prieskum (Joint Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance - JISR) sú nevyhnutné pre všetky vojenské operácie. Poskytuje
rozhodovacím orgánom a činiteľom lepšie situačné povedomie o tom, čo sa deje na
zemi, vo vzduchu alebo na mori. To znamená, že spojenci spolupracujú na čo najväčšom
zhromažďovaní, analyzovaní a zdieľaní informácií. Toto robí zo spoločného ISR
jedinečný príklad spolupráce a zdieľania bremena v rámci Aliancie. Cieľom Spoločného
ISR NATO je presadiť koncept „potreby zdieľania“ (need-to-share) nad konceptom
„potreby vedieť“ (need-to-know). To neznamená, že všetci spojenci budú zdieľať
automaticky všetko, ale skôr to, že NATO môže uľahčiť postupy a technológie na
podporu zdieľania a súčasne poskytnúť záruku informácií, vrátane ochrany údajov a
dátových sietí. Spojenci tak môžu mať holistický obraz o akejkoľvek kríze, ktorá sa
vyskytne, a rozhodovacie orgány NATO môžu prijímať informované, včasné a presné
rozhodnutia.[14]
1.4. Európska únia - EÚ
Európska bezpečnostná stratégia (European Security Strategy) uvádza, že
spoločné hodnotenia hrozieb sú najlepším základom pre spoločné kroky. To si vyžaduje
lepšie zdieľanie spravodajských informácií medzi členskými štátmi a partnermi. Súčasne
konštatuje, že riešenie terorizmu môže vyžadovať kombináciu spravodajských,
policajných, súdnych, vojenských a iných prostriedkov a je potrebné pokračovať v práci
ohľadom problému financovania terorizmu spolu s účinnou a komplexnou politikou EÚ
v oblasti zdieľania informácií s náležitým ohľadom na ochranu osobných údajov. Pokiaľ
ide o vojenské misie, deklaruje pokračovanie v posilňovaní úsilia v oblasti spôsobilostí,
ako aj v oblasti vzájomnej spolupráce a zdieľania bremena.[15]
Napríklad Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (European
Border and Coast Guard Agency – Frontex) pomáha krajinám EÚ a krajinám
pridruženým k Schengenu spravovať ich vonkajšie hranice. Pomáha tiež pri
harmonizácii hraničných kontrol v celej EÚ. Agentúra uľahčuje spoluprácu medzi
pohraničnými orgánmi v každej krajine EÚ a poskytuje technickú podporu a odborné
znalosti. Frontex má niekoľko oblastí zodpovednosti stanovených v právnom základe.
Tie obsahujú aj zdieľanie informácií. Agentúra vyvíja a prevádzkuje informačné
systémy, ktoré umožňujú rýchlu výmenu informácií medzi pohraničnými orgánmi.
Agentúra zabezpečuje, aby kľúčové spravodajské informácie napríklad o sfalšovaných
dokumentoch, kradnutých autách alebo obchodníkoch s ľuďmi boli okamžite zdieľané so
všetkými pohraničnými orgánmi.[16]
Záver
Zdieľanie spravodajských informácií je zdieľanie s rôznymi agentúrami v rámci tej
istej vlády alebo zdieľanie s inými vládami. Úplnejšie vysvetlené je to schopnosť
výmeny spravodajských informácií, informácií, údajov alebo poznatkov medzi

195

Význam zdieľania spravodajských informácií
v kontexte európskej bezpečnosti a Slovenska
František KAŠICKÝ

federálnymi, štátnymi, miestnymi alebo súkromnými subjektmi podľa potreby.
Zdieľanie spravodajských informácií zahŕňa aj medzivládne dvojstranné alebo
mnohostranné dohody a prostredníctvom medzinárodných organizácií (koaličných
partnerov). Zdieľanie spravodajských informácií má umožniť využitie použiteľných
spravodajských informácií pre širšiu škálu osôb s rozhodovacími právomocami.
Zdieľanie informácií je úzko spojené so zdieľaním spravodajských informácií, ale aj keď
môže zdieľať rovnaké metódy šírenia, zahŕňa nehodnotené materiály, ktoré neprešli
prísnymi požiadavkami na spravodajský cyklus.[17] Zdieľanie spravodajských
informácií medzi krajinami je bežnou, ale aj chúlostivou praxou. V týchto vzťahoch sa
národy spoliehajú na kombináciu dôvery medzi vyššími úradníkmi a vybudovanými
inštitúciami, ktoré overujú spravodajstvo.[18] Problematika zdieľania spravodajských
informácií bola dôležitá v minulosti, je vysoko aktuálna v súčasnosti a bude
predstavovať významnú súčasť v rámci národnej, ako medzinárdnej spolupráce
bezpečnostnej a spravodajskej komunity.
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Abstract:
The army is a kind of image of the state. It is also its basic instrument in the field of defense and
protection of sovereignty and prestige. The armed forces of any country are an important element
of its importance and prestige. The Polish army is in a continuous cycle of reforms and evolution.
It is constantly modernized and enlarged in numbers. Despite the fact that the world is moving
towards the model of peace, the armed forces have been and will be one of the basic attributes of
the independence and integrity of the state.
Keywords: Armed Forces, Poland, Reforms.
Abstrakt:
Armia to rodzaj obrazu państwa. Jest także jego podstawowym instrumentem w dziedzinie
obronności i ochrony suwerenności i prestiżu. Siły zbrojne każdego państwa są ważnym elementem
jego znaczenia i prestiżu. Polska armia znajduje się w ciągłym cyklu reform i ewolucji. Stale jest
modernizowana i powiększana liczebnie. Pomimo tego, że świat zmierza w kierunku modelu
pokoju, siły zbrojne były i będą jednym z podstawowych atrybutów niezależności i integralności
państwa.
Słowa kluczowe: Siły Zbrojne, Polska, Reformy.

Introduction
The army is a kind of image of the state. It is also its basic instrument in the field
of defense and protection of sovereignty and prestige. Despite the fact that the world is
heading towards the model of peace, the armed forces were and will continue to be
one of the basic attributes of independence and integrity of the state. [1]
The Armed Forces of each country are also, in a sense, its image on the
outside. It is not only about a typical representative company or popular military
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orchestras, but it is also important. But it is about the pragmatics of the armed forces,
that is usually the armament and equipment as well as the training of the armed forces.
Because it is to a large extent a real showcase and a reflection of the specific situation
of the state. The army of a developed country usually has good and modern weapons.
In crisis-stricken countries, on the other hand, they usually simply cannot afford
modern equipment.
In an economically rich country, the armed forces are equipped with modern
and technologically efficient systems of weapons and equipment. This also largely
determines the image of the state.
In Polish conditions, taking into account our geopolitical location, which on the
one hand is very favorable in terms of international trade and, unfortunately, disastrous
in the military and political situation, the condition and equipment of the armed forces
is more than just honor or prestige. As a country, we unfortunately have a number of
very negative experiences from our own history.
In particular, the situation from 1939, when the Polish Army, despite the fact
that it was quite numerous, but still poorly equipped and poorly commanded at the
highest levels, did not manage to defend our independence. This story of the defensive
war of 1939, however, has a number of glorious, even heroic episodes in its content.
For example, the Polish, Volhynian Cavalry Brigade, a relatively weak unit with
outdated equipment, managed to detain the well-equipped and armed German 4th
Armored Division in the area of Mokra Częstochowska within 24 hours. Moreover, the
Polish 37 mm anti-tank guns with which the Polish brigade was equipped reduced the
number of tanks of the 4th German armored division by almost 80 light machines.
[2,3]
A number of other examples can be cited here. Among other things, the heroic
defense of the fortified position "Węgierska Górka" in the Beskids defended by the
fortress company of captain Semik or the defense of the fortified line of Wizna. [2]
Also the heroic breakthrough of the "Poznań" Army and part of the "Pomorze" army
through the Kampinos Forest to Warsaw and a number of other fights.

1. Issue analysis
All these glorious episodes and situations influenced morally but also
organizationally the Polish Armed Forces in France, which were formed almost anew,
later in England, as well as the future conquerors of Monte Casino, i.e. the forces of
the Polish II Corps in the west. Also a whole range of Polish great airmen from the
Battle of Britain period and Polish sailors who fought at different latitudes. [4]
One cannot reject the tradition of the glorious battles of the Polish People's
Army, including from the battles to break the Pomeranian Wall and the first
Kościuszko Division in the glorious fights for the capture of Berlin.
All these traditions contributed to the image of the Polish Army in post-war
conditions. It is obvious that in this first period we were an ally and, at the same time,
a satellite of the Soviet Union by obvious political coercion. The armed forces of the
People's Republic of Poland were subordinated to the offensive doctrine of the
Warsaw Pact. Which assumed at least the first fire of the whole of Western Europe
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and then taking over the whole world. It must be mentioned here that in the 1960s the
Polish People's Army numbered almost 600,000 people. Only in the early 70s, these
mines. for economic reasons, this number dropped to about 450 thousand. Soldiers.
After 1989, Poland began to build new armed forces. But it must be clearly
stated that it was not necessary to build the Polish army from the proverbial scratch.
What was both in terms of equipment and weapons, as well as a whole range of
people, constituted a solid foundation of the modern Polish army.
As a state, we gradually moved from the status of military compulsory service
to professional service. Contemporary types of armed forces have also been formed on
the basis of the already solid existing backbone.
Thus, in Polish conditions, the ground forces constitute the basis of the
armed forces. They are partly equipped with modern Leopard II class tanks as well as
T72 M tanks manufactured by the Polish "Bumar" in Labedach, some of which have
been modernized to the PT 72 -Tward type. Armored forces in the conditions of an
open lowland state are a very important element of the army. Here, the basis of these
forces is the 11th Armored Division from Żagań, supplemented by several independent
armored brigades, deployed in various parts of the country [5]. The armored forces are
supplemented with mechanized troops, dominated by the very successful Polish
wheeled armored personnel carriers of the "Rosomak" class and the modernized BMP2 tracked armored personnel carriers.
All this is supported by modern self-propelled artillery with a very long range
and high fire accuracy. This is where you switch from the Russian caliber 152 mm to
the NATO 155 caliber. All this is supported by a whole range of specialist troops such
as: sapper, communication, chemical sub-divisions and a whole host of others.
A kind of Polish specialty within NATO are Polish airborne and special forces.
Here, the list of these troops is opened by the 6th Airborne Brigade from Kraków,
which was very meritorious for Poland, and the 25th Air Cavalry Brigade from
Tomaszów Mazowiecki. The soldiers of these troops wear traditional red bertas [7].
Special Forces, on the other hand, are independent units, mainly the wellknown "GROM", the Special Regiment of Commando in Lublin, "AGAT" in Gliwice,
and "FORMOZA" specializing in actions on the water. These troops, similarly to the
airborne forces, receive the highest marks in the North Atlantic Pact for the presented
level of training in all kinds of exercises and maneuvers [6].
Airborne troops are another very important type of troops. They include the air
force, the country's air defense forces, as well as radar and technical troops. As far as
the air force is concerned, the Polish strength is based on 48 F-16 class multi-purpose
machines built in the USA. These are very modern airplanes that can carry a wide
variety of weapons on hooks under their wings. Both air-to-air missiles, air-to-ground
missiles and various types of bombs. Including the controlled ones. They complement
these still modern and perfect as fighter planes, MiG -29, for which Poland, however,
is beginning to lack spare parts. It is difficult to buy them from the Russian Federation,
and that is where these planes were produced. There are still about 30 Su - 22 attack
machines in the stock of air forces. These are planes manufactured in the 1980s. These
are also Russian-made planes. They used to be very good, but now they're just
outdated.
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The Anti-Aircraft Defense Forces currently have relatively modern anti-aircraft
missiles at their disposal. These are partly Polish-made missiles, especially low-ceiling
missiles, but also partly post-Soviet missiles. In the coming years, it is intended to
supplement these missiles with modern "Patriot" class missiles recently purchased in
the United States [8]. Only that the Patriot system is very expensive.
The Polish Navy does not represent a particularly great combat force at the
moment. It is based on two American-built Samuel P. Hazard class anti-submarine
frigates. However, those ships that used to be modern are now almost 40 years old. It
is not very clear whether it makes sense to modernize them. On the other hand, the
very large submarine ORP "Orzeł" is also of great combat value. It is a unit built in the
Soviet Union, but successfully modernized several times. At the present time, the
Navy is waiting urgently for modernization.
The next and the youngest type of troops are the Territorial Defense Forces.
This type of troops is complementary to operational troops, and only the future will
show how useful TDF will turn out to be.
The task of the Armed Forces is, above all, to defend the borders, but this term
covers the defense of the integrity and independence of the state. You cannot be under
any illusions here. Today, few countries can defend themselves. That is, only with our
own forces. Therefore, the basis of our defense system is primarily our membership of
the North Atlantic Pact, the strongest alliance in the world today. Its basis is, of
course, the United States of America AP. At the moment, Poland is trying to ensure
that US troops are permanently stationed in our country. This problem will be resolved
in the future. However, without high hopes, this concept, commonly known as Fort
Trump, will simply turn out to be a success. The European Union also creates its own
integrated armed forces outside of NATO. But here, Poland is not too eager to carry
out the necessary military integration within the European Union as well.
The Armed Forces of the Republic of Poland, in accordance with the NATO
doctrine as well as with the tasks of the United Nations, have actively participated in
various types of peace and humanitarian missions. Our effective participation in
Afghanistan and some regions of Africa as well as in the Balkans is known.
At present, there is still a Polish training mission of around 200 people in
Afghanistan. Polish soldiers train Afghan soldiers and policemen there. Polish soldiers
of parachute and special forces mostly take part in foreign missions.
A separate issue is the participation of soldiers in all kinds of combating natural
disasters. The Territorial Defense Forces will specialize in this area. Today it is still
difficult to assess the role of these troops in combating natural disasters because, as
mentioned, the formation of these troops has just begun and they are not professional
but typically volunteer troops. Nevertheless, the first positive effects are already there.
Among other things, soldiers of the Territorial Defense system took an active part in
removing the effects of great windbreaks in the forests of Pomerania. [9]
It is obvious that soldiers also actively participate in various kinds of state
endeavors. It cannot be concealed that a significant part of industry, including the
modern one, works for the needs of the army. It is in the design and production of
military equipment that the latest technologies and inventions are constantly applied. It
cannot be concealed that a number of very necessary and good devices were built in
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the first versions for purely military purposes. An example may be, for example, the
very widely used GPS system by drivers today. There is a number of countries, not
only among the largest and richest ones, that earn a lot from the export of weapons and
military equipment. In this respect, Poland is recording a considerable delay. We
export much less than we could. A positive example of such a middle-class exporter
may be the neighboring Czech Republic, which traditionally exports weapons and
military equipment, earning very large sums of money on it. The weapons and military
equipment of the Czech Armory is very widely known and used successfully by
various countries around the world. The Czech Republic continues to produce the
world-famous popular Kalashnikovs. Not for my own army, of course, but for export.
Meanwhile, Poland, which also has a production line for Kalashnikov-class carbines in
Radom, does practically nothing to increase its very small arms exports.

Conclusion
Summing up, the role of the Armed Forces of each country is much greater than
it would appear from the simple translation of what tasks the army is to fulfill. The
Armed Forces of the Republic of Poland have already reached a considerable number
of around 120,000. people, including, however, the Territorial Defense Forces, which
is not a fully professional army. Probably, these TDF troops will gradually increase
their numbers as new provincial territorial defense brigades are established in the west
and north of the country. Some other types of troops, on the other hand, are
undergoing major modernization. Here, the navy is particularly underinvested. But
before buying specific ships, you first need to decide for what purposes they will be
used. Whether they are to swim and operate only in the Baltic zone, or whether they
are to operate in the North Sea, the Barents Sea and the North Atlantic. Polish aviation
also requires additional investment, because the SU-22 planes are also obsolete and
further modernization seems to be unprofitable. Therefore, it is necessary to purchase
or lease other planes, capable of various purposes, not only for typical fighter
activities.
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Abstrakt:
Proces zdokonaľovania techniky a výrobných procesov je trvalý a stále dynamickejší. Zložitejšia
technika a náročnejšie technológie však zväčšujú i možnosť vzniku havárií a mimoriadnosti, ktoré
môžu mať pre človeka a spoločnosť ďalekosiahle negatívne následky. S ľudským poznaním sa
neustále objavujú aj nové, čoraz zložitejšie otázky. V spoločnosti, v prírode i vo výrobných
procesoch nie je možné vylúčiť vznik nepredvídateľných javov, ktoré sa negatívne odrážajú na
existencií ľudstva a jeho rozvoji. Keďže nie je možné vylúčiť riziká z každodenného života, je
nutné hľadať cesty a zdokonaliť bezpečnostný manažment a jeho kvalitu, pre následný rozvoj
ochrany osôb a majetku s dôrazom, že úlohou manažmentu je vytvárať legislatívne, personálne,
materiálne a technické podmienky na prevencie a ich účinné riešenia.
Kľúčové slová: bezpečnostný manažment, ochrana osôb a majetku
Abstract:
The process of improving technology and production processes is continuous and increasingly
dynamic. However, more complex technology and more demanding technologies also increase the
possibility of accidents and emergencies, which can have far-reaching negative consequences for
people and society. With human knowledge, new, increasingly complex questions are constantly
emerging. In society, in nature and in production processes, it is not possible to exclude the
emergence of unpredictable phenomena, which have a negative impact on the existence of
humanity and its development. As it is not possible to exclude risks from everyday life, it is
necessary to find ways and improve safety management and its quality for the subsequent
development of protection of persons and property with emphasis on the role of management to
create legislative, personnel, material and technical conditions for prevention and their effective
solutions.
Keywords: security management, protection of persons and property
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Úvod
Problematika systémov kvality je v súčasnom období aktuálna vo všetkých
fázach činností výrobného procesu, ale aj v oblasti poskytovania služieb. Zavádzaním
systému kvality a prípadnou následnou certifikáciou, podnik alebo firma prezentuje
navonok svoju snahu vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníka a dodržiavať presne
stanovené postupy, čím zabezpečí dodržiavanie stanovenej úrovne kvality.
Bezpečnostný manažment, ako súčasť manažovania ľudskej činnosti, je zameraný
na riadenie činností nie iba bezpečnostných služieb, ale dotýka sa manažovania na
všetkých stupňoch riadenia. Skutočnou merateľnou hodnotou tejto činnosti je kvalita
výkonu pri ochrane aktív chránených objektov. Neustálemu zdokonaľovaniu kvality
bezpečnostného manažmentu napomáha aj poznanie zásad a princípov komplexného
bezpečnostného manažmentu a jeho realizáciu v bezpečnostnom procese.

1. Koncepcia kvality
Zo schválených zákonov, smerníc a nariadení vyplýva, že sú viaceré koncepcie
budovania systému kvality. Najrozpracovanejšie sú normy pre budovanie systému
kvality v automobilovom a jadrovom priemysle. Pre posudzovanie kvality majú
význam nasledovné koncepcie:
- koncepcie EFQM (Európska nadácia pre manažérstvo kvality)
- koncepcia TQM (komplexné manažérstvo kvality)
- koncepcia noriem ISO rady 9000.
Organizácia EFQM bola založená v roku 1988 štrnástimi vedúcimi
západoeurópskymi spoločnosťami s cieľom upevniť pozíciu západoeurópskych
spoločností na svetovom trhu.
V roku 1987
vydala organizácia ISO po prvýkrát súbor noriem radu ISO 9000. Dôvodom bola
potreba zhrnutia požiadaviek na budovanie interných systémov kvality vo firmách.
Uvedený súbor predstavuje interpretáciu jednotlivých postupov na uplatňovanie
manažérstva kvality, ktoré navyše umožňuje jeho certifikáciu, určuje hlavné znaky
subsystémov , potrebné na určovanie zhody a znamená vytvorenie jednotlivých zásad
manažérstva kvality.
V súčasnej dobe sa používajú normy radu ISO 9000 vydané v roku 1994, ktoré
boli orientované na výrobné podniky. Z toho dôvodu vznikla požiadavka na ich
prepracovanie a nové normy boli schválené 15.12.2000. V rámci prepracovaných
noriem sa uvažuje s pridaním prvkov týkajúcich sa neustáleho zlepšovania, ktoré v
predchádzajúcej norme neboli spomínané.
V prípade noriem radu ISO 9000 môžeme všeobecne konštatovať, že
zdokumentované postupy na základe požiadaviek noriem majú zabezpečiť udržiavanie
stanovenej úrovne kvality. Systém kvality zabezpečuje cyklické opakovanie určitej
činnosti. Organizácia nemôže očakávať, že systém kvality zmení nerentabilnú
prevádzku na rentabilnú, to by bol veľký omyl. Systém kvality budovaný koncepciou
ISO 9000 má svoje opodstatnenie ak podnik poskytuje služby v dostatočnej kvalite a
snahou vrcholového vedenia je túto kvalitu udržiavať na danej úrovni.
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2. FMEA KOMPLEXNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU
Systém komplexne zabezpečujúci ochranu života, hmotného, resp. nehmotného
majetku v rámci pôsobnosti podniku nazývame Komplexný bezpečnostný systém
podniku (KBS).
Komplexný bezpečnostný manažment je realizáciou bezpečnostného procesu (v
rámci KBS) správou a riadením vytvoreného bezpečnostného systému zameraného na
personálnu a osobnú ochranu a ochranu nehmotného a hmotného vlastníctva firmy. Je
to činnosť vykonávaná špecialistami v oblasti práva, informačnej, majetkovej,
personálnej bezpečnosti a osobnej ochrany. KBS.


využíva systém manažérstva kvality, ktorý umožňuje vytvoriť systém riadenia
bezpečnostnej ochrany, konzistentný s ostatnými metódami používanými v
riadiacej činnosti organizácie,



zabezpečuje integráciu bezpečnostných hľadísk do všetkých aktivít a oblastí
firmy,



navrhuje bezpečnostný model ochrany firmy,



nezávislým kontrolným systémom sleduje a vyhodnocuje jednotlivé vrstvy —
úrovne bezpečnostnej ochrany firmy,



Zabezpečuje trvalé zvyšovanie úrovne ochrany firmy, ktorý je sústavným
kontinuálnym procesom.

Dôležitým prvkom KBS je prevencia pred vznikom nežiadúcich udalostí (NU) na
základe analýzy rizík. Cieľom analýzy rizík, je posúdenie miery ohrozenia chránených
aktív a výber optimálneho pomeru medzi možnými stratami a nákladmi vynaloženými
na bezpečnostné opatrenia, ktoré by mali tieto straty obmedziť. Riziko v
kvantitatívnom a kvalitatívnom určení vyjadruje stupeň a mieru ohrozenia. Hrozby,
(riziká) až nich vyplývajúce následky (ohrozenia) sú nielen bezprostredné, ale i skryté.
Ohrozenie, zdroj rizika je definovaný ako fyzická situácia za daných fyzikálnych
alebo chemických podmienok, ktorá má potenciál spôsobiť škodu na zdraví, živote,
majetku a životnom prostredí.
Prostredníctvom zlepšovania kvality výrobkov a služieb. Koncepcia EFQM je
európskou obdobou koncepcie TQM, ale pridŕža sa už určitých zdokumentovaných
postupov.
Európska nadácia pre manažérstvo kvality predstavila model realizácie
podnikateľskej dokonalosti (Business Excellence) predstavujúci kritériá, ktoré napriek
osobitnostiam každej organizácie poskytujú možnosť vytvárať postupy pre
samohodnotenie a na druhej strane podklady pre ich objektívne poznávanie.

Kritériá môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií.
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Obr. 1 Kritéria základných kategórií podnikateľskej dokonalosti [6]
Skupinu PREDPOKLADY tvoria kritériá, ktoré by mala organizácia plniť preto,
aby dosiahla v druhej skupine VYSLEDKY, ktoré predstavujú predpokladané efekty.
Obidve skupiny majú z hľadiska celku rovnakú váhu. V rámci skupín majú však
jednotlivé kritériá váhu rozdielnu. Model je smerovaný k dobrému manažérstvu
kvality, ale práve tak aj k vytvoreniu dobrej kvality manažmentu. Koncepcia EFQM je
aj meradlom používaným v hodnotení firiem prihlásených do súťaže o Európsku cenu
za kvalitu EQA (European Quality Award).
Pojem TQM - total quality management - prvý raz použil Dr.A.V.Feigenbaum
ako strategický prístup integrujúci rozvoj riadenia, vodcovských schopností, ohľad na
zákazníka, kontrolu, zlepšovanie kvality a rozvoj organizácie v článku pre Harward
Business Review (r. 1956). Od tých čias vzniklo mnoho prístupov a škôl TQM a v
súčasnosti je TQM jednou zo základných koncepcií budovania systému kvality.
Koncepcia TQM je založená na dôvere externých a interných zákazníkov a nie je
viazaná normami, je otvorená, považovaná skôr za filozofiu. Definícia v STN EN ISO
8402 pre TQM je nasledovná:
Prístup manažmentu organizácie zameraný na kvalitu založený na účasti všetkých
členov organizácie s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom
uspokojovania zákazníkov a prospech všetkých členov organizácie a spoločnosti. Za
typické znaky koncepcie TQM sa považuje zákaznícka orientácia, neustále
zlepšovanie, účasť všetkých členov organizácie a prospešnosť pre všetkých. Ideálna je
kombinácia koncepcie noriem radu ISO 9000 a koncepcie TQM. Postup podľa noriem
ISO 9000 zabezpečí presné zdokumentovanie procesov. Interné audity ako prvok
zabezpečovania systému kvality zisťujú nezhodu medzi zdokumentovanými postupmi
a postupmi skutočne vykonávanými na základe čoho sa vykonávajú nápravné
opatrenia. Pokiaľ už zistenia z interných auditov strácajú na dôležitosti je čas začať s
koncepciu TQM, prípadne EFQM
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ( ISO- International Organization for
Standardization), v súčasnosti združuje vyše 100 krajín celého sveta. Jej hlavným
poslaním je zjednocovanie noriem v celosvetovom meradle. Táto inštitúcia vydala rad
noriem, ktorých obsahom sú systémy kvality známe ako séria (súbor, rad, rodina) ISO
9000 a systémy životného prostredia — séria pre systémy environmentu ISO 14000.
Riziko, je miera škôd, t.j. ekonomických strát, zranení a úmrtí osôb a škôd na
miestnom životnom prostredí, vyjadrená pravdepodobnosťou nehody a veľkosťou
škôd.
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V systéme manažérstva kvality sa na prevenciu pred vznikom nežiadúcich
udalostí (chýb) používa metóda FMEA (Faliure Mode and Effect Analysis). Jej
aplikovateľnosť však nie je obmedzená len na oblasť kvality.
FMEA je použiteľná všade tam, kde dôslednou analýzou a následnými
opatreniami systémového charakteru môžeme podstatným spôsobom ovplyvniť,
zmierniť, či úplne eliminovať vymedziteľné negatívne vplyvy. Napríklad negatívne
vplyvy na prostredie analyzuje FMEA environmentálna. Táto metóda sa však úspešne
používa aj v ekonomike, marketingu, pri predaji, či servise.
Tvar, resp. formulár tejto metódy je nutné flexibilne prispôsobiť potrebám, podľa
oblasti použitia. V každom prípade ide o viac či menej subjektívne kvantifikovanie
základných faktorov pôsobiacich na vznik nežiadúcich udalostí (NU), porúch, či
nezhôd, za pomoci istých vopred špecifikovaných kritérií. Takto získané kvantitatívne
ohodnotenie možných, negatívnych javov umožňuje tieto usporiadať do postupnosti,
podľa istej miery významnosti, získanej spravidla matematickou formulou. Takýmto
spôsobom je potom možné, z istého uhlu pohľadu, porovnávať (inak neporovnateľné)
javy (udalosti) a prijímať opatrenia zmierňujúce ich vplyv na predmet analýzy. Po
vykonaní nápravných opatrení FMEA opätovne analyzuje ich pôsobnosť, čím
kvantifikuje efektivitu vykonaných činností.
V ďalšom sa zameriame na metódy FMEA vyžívajúce tri faktory vzniku NU na
určenie miery rizika a následne aj ich priority. V praxi sa však stretávame z metódami
FMEA používajúcimi od jedného, až do šesť faktorov.
Nevýhodou metód FMEA je, že sa pri ich analýzach stráca štruktúra a prepojenia
jednotlivých NU. Tieto sú iba zoradené do zoznamu a následne analyzované. Vzniká
tak nebezpečie, že nejaká možná významná udalosť nebude analyzovaná, pretože sa na
ňu jednoducho zabudne, naviac sa stráca istá možná vzájomná náväznosť
analyzovaných udalostí. Tento nedostatok je možné čiastočne odstrániť použitím
štrukturálnych metód, napr. strom porúch (FTA), resp. vypracovaním systému popisu
možných nežiadúcich udalosti (systémová FMEA).
Zadanie úlohy a riešiteľský tím
S metódou začneme hneď pri návrhu firemnej bezpečnostnej stratégie. Príslušný
riešiteľský tím musí byť pod vedením zodpovedného oddelenia zostavený z
pracovníkov, odborníkov z oblasti prevencie i represie.
Na základe praktických skúseností je možné povedať, že pre úspech práce
riešiteľského tímu musí byť splnených niekoľko predpokladov:

a)

vedenie musí metódy FMEA rozhodne a zreteľne podporovať,

b)

účastníci musia nástroju FMEA dôverovať a musia byť v potrebnom rozsahu
vyškolení,

c)

pracovné skupiny musia byť malé a cieľavedome zostavené, zložené z
angažovaných, so systémom dobre oboznámených členov.
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2.1. Postup prác pri FMEA
Vychádzame z jednotlivých funkcií systému a skúmame:







možné (potenciálne) NU,
možné následky týchto NU,
možné príčiny týchto NU, rozoberáme a hodnotíme pomocou vopred
dohodnutých váhových činiteľov:
pravdepodobnosť výskytu NU,
potenciálny následok NU,
dostatočnosť preventívnych opatrení identifikujúcich a eliminujúcich NU.

Pomocou súčinu týchto troch faktorov vypočítame mieru rizika/priorita (MR/P).
Podľa hodnoty MR/P stanovíme a vyhodnocujeme prioritu nápravných opatrení, ich
realizáciu a účinnosť.
Možné NU — musí sa uviesť každá nežiadúca udalosť, ku ktorej môže nejakým
spôsobom dôjsť Pritom je nutné skúmať jednotlivé javy nezávisle na ďalších.
Vychádzame z úvahy, že udalosť môže vzniknúť (v skutočnosti nutne vzniknúť
nemusí). Musia sa uviesť aj tie udalosti, ku ktorým môže dôjsť len za určitých
podmienok, ako napríklad pri extrémnom počasí, živelných pohromách, teroristických
akciách, sabotáži, chybách obsluhy, atď. Je možné tiež používať aj iné skupinové
metódy práce, ako je brainstorming, metaplan a pod.
Možné následky NU — Predpokladáme, že potenciálna NU vznikla. Za jej
následok považujeme spôsob, akým sa predmetná udalosť môže prejaviť na funkčnosti
chráneného objektu, systéme alebo v bežnom chode chráneného podniku.
Povinné dokumentované znaky — Akonáhle niektorá z možných udalostí vedie
ku rozsiahlemu všeobecnému ohrozeniu, musí to byť vyznačené spolu s odkazom na
príslušný predpis (resp. postup).
Možné príčiny udalostí — Ku každej možnej NU priradíme všetky mysliteľné
príčiny ich vzniku. Tieto možné príčiny chýb musia byť popísané tak presne a
výstižne, aby v ďalšom kroku bolo u každého činiteľa, ovplyvňujúceho jej vznik,
možné stanoviť odpovedajúce nápravné opatrenie.
Analýza súčasného stavu
a) Predpísané opatrenia - uvádzajú sa tu všetky opatrenia (pričom ich účelom je zabrániť
vzniku NU) odhad udalostí a ich príčin. Ďalej sledujeme plnenie termínov realizácie a
ich účinnosť. Príslušný poverený pracovník je zodpovedný zato, že sa presvedčí o
všetkých použiteľných kontrolných opatreniach.
b) Pravdepodobnosť výskytu NU (PR) — určuje sa pravdepodobnosť, že potenciálna
udalosť vyskytne. Túto pravdepodobnosť výskytu odhadujeme pomocou bodovej
stupnice od I (nepravdepodobný výskyt) do 10 ( veľmi pravdepodobný výskyt).
c) Následok NU (N) — sa hodnotí pomocou stupnice od I do 10. Pri tomto hodnotení sa
neberie do úvahy ani pravdepodobnosť výskytu udalosti, ani pravdepodobnosť jej
odhalenia, čí eliminácie pomocou vykonaných preventívnych opatrení.
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d) Preventívne opatrenia na identifikáciu a elimináciu NU (PO) — ide o preventívne
opatrenia vykonané v organizácii, resp. ich schopnosť identifikovať a eliminovať
nežiadúcu udalosť Hodnotí sa opäť stupnicou hodnôt od I do 10. Ani tu sa neberie do
úvahy žiadny z ďalších činiteľov. Pri hodnotení sa predpokladá, že ku udalosti došlo a
hodnotí sa účinnosť všetkých opatrení k jej odhaleniu a eliminácii.
e) Miera rizika/ priorita (MR/P) — celkové riziko, vznikajúce z možnej NU sa
vyjadruje hodnotou MR/P. Je mierou celkového rizika každej možnej príčiny udalosti
a umožňuje porovnávanie rôznych chýb pomocou jednotného meradla.

Hodnotu MR/P získame súčinom predchádzajúcich troch charakteristík, na základe
vzorca:

MR/P=PR.N.PO
Jednotlivé charakteristiky teda tvoria akési váhové súčinitele určujúce výslednú
hodnotu MR/P Ich číselné, ale aj slovné vyjadrenie opisuje tabuľka l .
Nápravné opatrenia
Poradie a nutnosť zlepšovaní je daná hodnotou ukazovateľa miera rizika/priorita
MR/P (možná je hodnota od I po 1000). Čím je hodnota vyššia tým sú naliehavejšie
nápravné opatrenia. Pracovník, zodpovedný za vykonanie FMEA koordinuje a sleduje
jednotlivé činnosti bez toho, aby zbavoval príslušné útvary a pracovníkov ich
zodpovednosti. Všetky nápravné opatrenia a zlepšenia musia byť odsúhlasené
príslušnými útvarmi. V každom prípade je nutné dodržiavať kroky predpísané
formulárom FMEA, menovať zodpovedných pracovníkov ale aj sledovať termíny a
účinok následkov zavedených opatrení.
Tab. 1 Váhové súčinitele pre FMEA — bezpečnostná A [6]
A: Súčiniteľ „N"

Následok možnej NU

Hodnotiaci
faktor

nevýznamný

Je nepravdepodobné, aby NU mala na chod organizácie
nejaký pozorovateľný vplyv. Neodborníci si udalosť
pravdepodobne vôbec nevšimnú.

nepatrný

Následok je nepatrný a chod firmy bude iba okrajovo
dotknutý. Manažment firmy spozoruje pravdepodobne
iba nepatrný nedostatok s stému.

2-3

mierny

Dochádza ku jasnému porušeniu ustanovení, avšak bez
vymedziteľných strát.

4

stredný

Dochádza ku strate na majetku, avšak na úrovni
priestupkového riadenia, res . ku drobný úrazom ľudí.

5

významný

Dochádza ku strate na majetku, resp. k ohrozeniu
zdravia zamestnancov.

6
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veľmi

Podstatná majetková strata, ohrozenie bezpečnosti
zamestnancov.

7

veľký

Ohrozenie života zamestnancov, rozsiahle škôd na
majetku.

8

veľmi veľký

Rozsiahle ohrozenie životov zamestnancov, nutnosť ich
evakuácie.

9

katastrofický

Rozsiahle ohrozenie životov v rámci regiónu, nutná
evakuácia, rozsiahle všeobecné ohrozenie.

10

významný

B: Súčiniteľ Pravdepodobnosť výskytu NU

Početnosť NU

Hodnotiaci
faktor

I ku 15000000

1

veľmi nepatrná

Je nepravdepodobné, že
NU nastane.

nepatrná

Možno očakávať nepatrný
výskyt NU

1 ku 200000
1 ku 100000

Príležitostne sa môže
vyskytnúť NU, ale nie vo
väčšom rozsahu.

1 ku 20000

4

1 ku 10000
1 ku 2000

5

Zo skúseností možno
očakávať častý výskyt
NU,
nakoľko
tieto
riešenia v minulosti stále
spôsobovali problém

1 ku 1000

7

1 ku 200

8

Je takmer isté, že NU sa
budú
vyskytovať
vo
väčšom rozsahu.

1 ku 100
I ku 20

9
10

mierna

veľká

veľmi veľká

C: Súčiniteľ „PO”
istá - vysoká

Preventívne opatrenia

2
3

6

Hodnotiaci
faktor

Ide o očakávanú NU, ktorá bude určite
odhalená a eliminovaná

1-2

vyššia - mierna

Udalosť
bude
pravdepodobnosťou
eliminovaná
(na
zabezpečenie).

s
veľkou
odhalená
a
r.
automatické

3-4

stredná - malá

Prejav NU je ľahko identifikovateľný,
preventívne opatrenie malo túto NU
eliminovať.

5-6

Prejav NU je ťažko identifikovateľný
bežnou kontrolou a pravdepodobne
udalosť nebude eliminovaná.

7-8

nízka - veľmi malá
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nepravdepodobnánemožná

U udalosti sa neprejavujú príznaky odhaliteľné preventívnym
opatrením, resp. je nemožné ich odhaliť

9 - 10

Záver
Kvalita zabezpečenia komplexného bezpečnostného systému, ktorý na princípe
„rozumnej dostatočnosti" zabezpečí ochranu života, resp. hmotného či nehmotného
majetku, musí byť založená na predchádzaní vzniku chýb - nežiadúcich udalostí. Ako
každá ľudská činnosť ani bezpečnostný manažment nemôže úplne zabrániť chybám,
ktoré vznikajú z titulu zlých rozhodnutí, nedostatočných opatrení, či zlyhaní
ktoréhokoľvek prvku systému. Metóda FMGA napomáha k dostatočnosti kvality
detekciou a hierarchizáciou príčin vzniku nežiadúcich udalosti zameranou na
minimalizáciu následkov.
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Abstrakt:
Príspevok sa venuje problematike teroristických útokov a analýze samotnej hrozby teroristických
útokov v krajinách Európskej únie s počtom obyvateľov nad 60 miliónov. Na základe štatistiky
počtu teroristických útokov od roku 2000 po rok 2020 porovnáme množstvo teroristických útokov
za jednotlivé roky pre každú krajinu z vybranej skupiny krajín samostatne. Cieľom práce je
graficky znázorniť vývoj výskytu teroristických útokov v najľudnatejších štátoch Európskej únie
v časovom úseku posledných dvadsiatich rokov a vyhodnotiť rizikovosť daných krajín v uvedenom
časovom úseku. Vyhodnotenie analyzovaných výsledkov poukazuje na náročnosť predikcie
trestných činov terorizmu do budúcnosti. Z uvedených údajov nie je možné predpokladať
nasledujúci vývoj možného ohrozenia vplyvom teroristických útokov.
Kľúčové slová: terorizmus, teroristický útok, štatistika, Európska únia.
Abstract:
The article deals about the issue of terrorist attacks and the analysis of the threat of terrorist
attacks in the countries of the European Union with a population of over 50 million. Based on
statistics on the number of terrorist attacks from year 2000 to 2020, we will compare the number
of terrorist attacks for individual years for each country from a selected group of countries
separately. The objective of this article is to graphically show the development of terrorist attacks
in the most populous countries of the European Union in the last 20 years. and to evaluate the risk
of these countries in that period. The evaluation of the analyzed results points is the difficulty of
predicting terrorist offenses in the future. It is not possible to predict the following development of
a possible threat due to terrorist attacks from the given data.
Keywords: terrorism, terrorist attack, statistics, European Union.

Úvod
Pojem terorizmus nie je sám o sebe ideológiou, ale skôr taktikou alebo metódou
zaužívanou k dosiahnutiu rôznych cieľov. Je ťažké definovať tento pojem jednoznačným
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spôsobom. Problematika trestných činov terorizmu sa odchyľuje od iných skutkov
hlavne brutálnosťou spôsobu ich spáchania. Absencia jednotnej definície je znakom
toho, že každému teroristickému útoku je potrebné venovať špeciálnu pozornosť pretože
v drvivej väčšine prípadov má na svedomí ľudské životy a nikdy ich nebudeme môcť
kategorizovať širokospektrálne okrem zadelenia medzi veľké teroristické organizácie.
Najlepšou možnosťou ako si vytvoriť obraz o realite je analýza faktov, ktoré je možné
potvrdiť. Z tohoto dôvodu som si zvolil túto metódu analyzovania konkrétnych trestných
činov.

1. Terorizmus
Skutočným dôvodom, alebo príčinou terorizmu je veľký a zložitý komplex
rôznych faktorov, týkajúcich sa najmä osoby ktorá daný skutok spáchala. Je samozrejmé,
že množstvo teroristických útokov je výsledkom práce skupiny ľudí. Je irelevantné o aký
počet ľudí ide, lebo príčina sa vzťahuje na každého páchateľa samostatne. Vždy je
podstatné rozoberať subjektívnu stránku páchateľa napriek dôvodom, ktoré ich k tomu
viedli spoločne. Každý čin, alebo každé konanie má v mysli človeka iný následok a pri
terorizme ide často o skupinu rôznych sekundárnych skutkov, ktoré v závere vyhrotia do
konkrétneho činu.
Hrozba teroristických útokov, pri ktorých môžu vyhasnúť nevinné životy
civilného obyvateľstva, stúpa. Pravdou je, že za posledné roky sa znásobila hrozba
najmä pre Európsku úniu, ale vždy pretrváva najväčšia hrozba v krajinách Blízkeho
východu. Realitou je, že obyvatelia Blízkeho východu majú v podvedomí riziko
možného útoku, Európania nie. Život za posledné desaťročia a malé riziko
teroristického útoku zapríčinilo že Európania sú podľa môjho názoru veľmi naivný, čo
sa týka tejto problematiky. Drvivá väčšina ľudí si povie, že im sa nič nemôže stať aj
keď riziko momentálne hrozí kdekoľvek bez ohľadu na to aké je malé a presne to je
často využívané rôznymi teroristickými skupinami operujúcimi práve v Európe.
Nedovolím si tvrdiť, čo presne spôsobilo rastúce riziko, ale faktom sú nasledujúce
údaje a čísla týkajúce sa tejto problematiky. [2]
Teroristické organizácie často financujú svoju činnosť vďaka príjmov z inej
nelegálnej trestnej činnosti. Otázkou je, či si svoje náklady dokážu pokryť
v stopercentnej miere, alebo potrebujú ďalšie externé zdroje príjmov. Tu je na mieste
dodať, že často je v mnohých organizáciách súčasťou aj investor, ktorý má rovnaký
podiel viny. Bez ohľadu na vôľu je samozrejmé, že teroristická organizácia alebo daný
terorista, ktorý skutok reálne spáchal je vždy stopercentne vinný, no mojim názorom je
aj to, či ten prvotný podnet prišiel z jeho vnútra, vnútra organizácie, alebo to bola
vyslovene vôľa niekoho iného. Je potrebné si uvedomiť, že členovia týchto skupín
často navonok pôsobia ako bezúhonní občania, vedú bežný život v rôznych
komunitách, alebo majú vlastné rodiny či priateľov. Môžu byť kdekoľvek a na pohľad
nepôsobia žiadnym zvláštnym dojmom. Ak sa bavíme o skupinách, ktoré pôsobia
v širšom národnom, alebo až medzinárodnom meradle, otázka financovania je
prvoradá. V modernom svete je to veľmi nebezpečné a v Európskej únii
neakceptovateľné, ale vo všeobecnosti platí, že ešte stále existujú štáty, ktoré určité
skupiny, alebo ozbrojené hnutia financujú. Najjednoduchšie to vysvetlil Jozef Klavec
v nasledujúcom rozdelení štátov:


štáty podporujúce medzinárodnú teroristickú sieť
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štáty aktívne zapojené do boja proti terorizmu

Obe tieto skupiny sú sponzormi s rozličným predmetom ich záujmu, ktorý netreba
bližšie špecifikovať, nakoľko o tom pojednáva spomínané rozdelenie. Problémom je aj
množstvo financií, v spojení s ich rozdelením. Najdôležitejšie je čo najúčinnejšie
rozdelenie a podporovanie boja proti medzinárodnému zločinu, správna spolupráca
medzi podporovanými ozbrojenými zložkami a v neposlednom rade kvalita ich práce,
ktorá by mala byť na čo najvyššej možnej úrovni. [1]
Teroristické skupiny pôsobiace v určitej oblasti, prípadne v určitom štáte
s cieľom útočiť a bojovať proti momentálnemu politickému zriadeniu sú v rámci
pôsobnosti opakom medzinárodného terorizmu. Tu je ale dôležité podotknúť
a zadefinovať, o aký konkrétny zámer ide. V tomto prípade je tu rozdelenie na tri
skupiny:





národnooslobodzovacie typy bojujúce proti vládnemu zriadeniu
skupiny bojujúce proti štátnemu zriadeniu za účelom oslobodenia
alebo oddelenia určitej časti daného územia (separatistické
organizácie)
radikálne hnutia zamerané na ochranu konkrétneho právneho zriadenia
svojimi ozbrojenými skupinami využívajúcimi teroristické metódy

Približne v polovici 80-tych rokov minulého storočia začali stúpať na
popularite hnutia, ktoré mali náboženské zamerania, či už sa jednalo o sekty alebo
fundamentalistické hnutia čerpajúce svoje myšlienky a idei z rôznych medzinárodných
náboženstiev. [1]

2. Analýza
Vzhľadom na rozmanitosť krajín Európskej únie a veľmi veľké rozdiely v počte
obyvateľov som si úmyselne vybral kategóriu krajín s najväčším počtom obyvateľov
a to konkrétne 3 krajiny, ktoré majú viac ako 60 miliónov obyvateľov. Ide o krajiny
Taliansko s počtom obyvateľov niečo nad 60 miliónov, Francúzsko s počtom
obyvateľov približne 67 miliónov a Nemecko s počtom obyvateľov približne 83
miliónov obyvateľov. Nakoľko počet obyvateľov je v porovnaní s množstvom
teroristických útokov irelevantný, údaj má iba informačný charakter. Tento článok má
za úlohu poukázať na konkrétne počty teroristických útokov v konkrétnych krajinách
a tým čitateľovi dopomôcť k vytvorení vlastného obrazu a názoru na realitu
posledných dvadsiatich rokov.
Vzhľadom na komplexnosť databázy medzinárodného terorizmu, ktorá je
dostupná online, a je dôkladne detailne prepracovaná, využívam relevantné informácie
z kompletných ukončených a spracovaných rokov. V čase písania tohto článku je rok
2019 posledným ukončeným rokom. Pre účely tohto článku som využil analýzu
kompletnej databázy, ktorá obsahuje niečo cez 200 000 zadokumentovaných trestných
činov a vyselektoval som konkrétne teroristické útoky od roku 2000 po začiatok roka
2020. Tie som analyzoval v rámci rokov, v ktorých boli spáchané a rovnako aj v rámci
krajín, ktoré boli vybrané pre účely tohto článku. Získané údaje sú zoradené do
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nasledujúcich tabuliek a pre lepšie vyhodnotenie ich pre informáciu znázorním
v dvoch grafoch.
V nasledujúcej časti budú zobrazené počty evidovaných teroristických útokov pre
každý z vyššie uvedených štátov samostatne. Tabuľky budú rozdelené podľa
kalendárnych rokov.
2.1. Taliansko
Tabuľka 1. Počet teroristických útokov v Taliansku pre roky 2000-2019, GLOBAL TERORISM
DATABASE [3]
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2001

2002
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8
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7
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2

6

4
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1

4
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10

5

10

7

7

5

11

10

15
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2.2. Francúzsko
Tabuľka 2. Počet teroristických útokov vo Francúzsku pre roky 2000-2019, GLOBAL
TERORISM DATABASE [3]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

28

21

32

34

11

33

34

16

13

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

8

66

18

14

38

25

42

13

20

2.3. Nemecko
Tabuľka 3. Počet teroristických útokov v Nemecku pre roky 2000-2019, GLOBAL TERORISM
DATABASE [3]

2000

2001
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8

8

3

2

3

3

4

3

3

4
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1

8

5

0

13

66
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27

22

16
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2.4. Vyhodnotenie
Vzhľadom na vyššie uvedené údaje je možné vyhodnotiť nasledujúce fakty.
Francúzsko bolo takmer počas celého analyzovaného časového horizontu
najrizikovejšou krajinou. Za posledných 20 rokov v nej bolo zaznamenaných 478
teroristických útokov, čo je zaokrúhlene 3,27 krát viac ako v Taliansku a 1,96 krát
viac ako v Nemecku. Práve Nemecko zaznamenalo najväčší nárast medzi rokmi 2014
a 2015, čo ale nebolo iba výnimkou, nakoľko nasledujúce roky mali klesajúcu
tendenciu, ale stále boli niekoľko násobne vyššie ako údaje medzi rokmi 2000 až
2014. Údaje naznačovali, že Nemecko bolo z tohto hľadiska najbezpečnejšou krajinou,
ale uvedený nárast spôsobil, že počty, ktoré približne kopírovali krivku v Taliansku sa
znásobili a celkový počet teroristických útokov za posledných 20 rokov bol 244
pričom v Taliansku bolo zaznamenaných presne 146 prípadov. Uvedené hodnoty
a skutočnosti som pre lepšie znázornenie zobrazil do nasledujúcich dvoch grafov. Prvý
graf znázorňuje konkrétny počet teroristických útokov pre danú krajinu, ktoré sú
zoradené analogicky poľa rokov, v ktorých boli útoky evidované. Druhý graf
znázorňuje celkový počet teroristických útokov za posledných 20 rokov vo vybraných
krajinách za účelom lepšieho vyhodnotenia danej problematiky.
Graf 1. Počty teroristických útokov vo vybraných krajinách za obdobie 2000-2019, GLOBAL
TERORISM DATABASE [3]
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Graf 2. Celkový počet teroristických útokov vo vybraných krajinách za obdobie 2000-2019,
GLOBAL TERORISM DATABASE [3]

Záver
Údaje nepoukazujú na klesajúcu tendenciu hrozby teroristických útokov
v Európe. Z dát sme mohli vyhodnotiť vyššie uvedené závery, ale najdôležitejším
faktom, na ktorý som týmto článkom chcel poukázať je hrozba, ktorá aj po relatívne
kľudnej dekáde hrozí, bez ohľadu na predchádzajúci vývoj. Je možné predpokladať, že
bez ohľadu na počet obyvateľov ktorejkoľvek krajiny je dôležité uvedomovať si
hrozbu možných teroristických útokov aj napriek tomu, že je malá. Predpovedať
budúci vývoj by som si nedovolil ani v prípade, ak by hodnoty evidentne stúpali,
klesali, alebo boli približne na konštantnej úrovni. Príklad Nemecka v medzi rokmi
2000 až 2014 v porovnaní s rokom v 2015 je toho faktickým príkladom. Ak by sme
predpokladali podobný vývoj aj v nasledujúcich rokoch len na základe predpokladu
pokračujúcej krivky, veľmi by sme sa mýlili.
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Abstrakt:
Príspevok sa venuje veľmi aktuálnej problematike mitigácie a adaptácie sa na dopady klimatickej
zmeny prostredníctvom hľadania vhodných adaptačných stratégií a to v oblasti civilnej ochrany
obyvateľstva, ale aj krízového riadenia. V príspevku je spracovaný rozbor súčasného stavu vo
vzťahu k riešenej problematike. V experimentálnej časti práce sú posúdené riziká vo vzťahu ku
klimatickej zmene a jej dopadom na oblasť civilnej ochrany obyvateľstva s využitím SWOT metódy
analýzy rizík (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia). Výstupom je návrh jednotlivých
strategických opatrení vo vzťahu k adaptácii na klimatickú zmenu a zmierneniu dopadov
extrémnych mimoriadnych udalostí, a to najmä z pohľadu civilnej ochrany obyvateľstva Slovenskej
republiky.
Kľúčové slová: Klimatická zmena, civilná ochrana, krízové riadenie, riadenie rizík, stratégia.
Abstract:
The paper deals with the very current issue of climate change mitigation and adaptation through
the search for appropriate adaptation strategies in the field of civil protection but also crisis
management. The paper presents an analysis of the current situation. In experimental part, there
are assessed the risks related to the climate change and its impact on the civil protection, using the
SWOT method of risk analysis (strengths, weaknesses, opportunities, and threats). The output is a
proposal of individual strategic measures in relation to adaptation to climate change and
mitigation of the impacts of extreme emergencies, mostly from the civil protection of population of
the Slovak Republic.
Keywords: Climate change, civil protection, risk management, strategy.
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Úvod
Jedným z kľúčových problémov 21. storočia z hľadiska bezpečnosti a zaistenia
ochrany obyvateľstva je prebiehajúca klimatická zmena a jej negatívne dopady. Ide o
globálny problém, ktorý ovplyvňuje úroveň bezpečnosti štátu nielen na regionálnej,
ale aj lokálnej úrovni. V súčasnosti sa prejavuje najmä vo forme čoraz častejšie sa
vyskytujúcich extrémov počasia, ktoré spôsobujú závažné mimoriadne udalosti a
dokonca až katastrofy, ktorých riešenie si vyžaduje aktiváciu Mechanizmus Únie
v oblasti civilnej ochrany (UCPM) a tiež poskytnutie humanitárnej pomoci.
Zmena klímy je z hľadiska času proces dlhodobý. Aj z tohto hľadiska sa v
krízovom plánovaní uvažuje so strategickou úrovňou plánovania, t. j. adaptačné
opatrenie sa plánujú výhľadovo na obdobie viac ako 20 rokov vopred.
Dôsledky zmeny klímy majú v rôznych regiónoch rôznu frekvenciu a intenzitu
prejavu. Riešením, ktoré by malo v konečnom výsledku zabrániť, alebo aspoň
minimalizovať riziká a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, je vhodná
kombinácia mitigačných opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových
plynov s adaptačnými opatreniami.
Mitigáciou sa myslí najmä predchádzanie v zmysle zmiernenia dopadov daného
negatívneho javu. Adaptáciou zase vyrovnanie sa s dôsledkami meniacej sa klímy.
Najčastejšie je s mitigáciou spájané obmedzenie vypúšťania skleníkových plynov
alebo úspora energie či výroba zelenej energie.
Adaptačné opatrenia predstavujú súbor možností prírodných a sociálnoekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám
klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať pozitívne účinky
zmeny klímy. Za adaptačné opatrenia je možné považovať v podstate akúkoľvek
úpravu, ktorá vedie k znižovaniu zraniteľnosti voči dopadom klimatickej zmeny.
Príspevok sa venuje práve problematike návrhu adaptačných opatrení s cieľom
zmiernenia dopadov klimatickej zmeny na oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
Slovenskej republiky.

1. Dopady zmeny klímy a bezpečnosť Slovenskej republiky
Slovenská republika je nezávislý, zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
sa hlási k univerzálnym hodnotám a zásadám slobody, pluralitnej demokracie,
ľudských práv a slobôd, spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti, solidarity a trhovej
ekonomiky.
Z pohľadu strategického bezpečnostného plánovania možno za východiskový
dokument v podmienkach Slovenskej republiky označiť Bezpečnostnú stratégiu
Slovenskej republiky. Na Bezpečnostnú stratégiu nadväzujú ďalšie prierezové
a sektorové dokumenty (stratégie, politiky, koncepcie, rámce, programy, plány
a priority).
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Jednou zo základných úloh štátu je zaručiť bezpečnosť a ochranu všetkých
svojich občanov, ich práv, slobôd a majetku. Naplnenie tejto úlohy vyžaduje zvyšovať
pripravenosť štátu čeliť bezpečnostným výzvam, hrozbám a krízam, prispievať
k udržiavaniu bezpečnosti, predchádzať situáciám ohrozujúcim bezpečnosť štátu
a jeho občanov a mať zodpovedajúce zdroje, nástroje a politiky na ich riešenie. [1]
Vnútornú bezpečnosť možno charakterizovať ako „stav, v ktorom sú na
minimálnu mieru eliminované ohrozenia štátu a jeho záujmov zvnútra a štát má
vytvorené dostatočné právne prostredie, inštitúcie, zdroje, sily, prostriedky a
mechanizmy
na riešenie možných krízových situácií. Je to tiež spoločnosťou akceptovaná úroveň
demokracie, ekonomickej prosperity, ochrany občanov a uplatňovania právnych
noriem, ktorých zabezpečovanie je jednou zo základných funkcií štátu“. [2]
Kľúčovým právnym predpisom v oblasti ochrany obyvateľstva Slovenskej
republiky je zákon č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorého účelom je
„upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami
mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy,
samosprávnych krajov, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva“. [3]
Medzi orgány krízového riadenia v podmienkach Slovenskej republiky patrí
najmä Vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy, Národná banka Slovenska, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, Okresný
úrad v sídle kraja, Bezpečnostná rada kraja, Okresný úrad, Bezpečnostná rada okresu.
Z hľadiska preneseného výkonu štátnej správy sem zaraďujeme aj obec.
Klimatickú zmenu možno definovať ako zmenu stavu klimatického systému,
ktorú možno identifikovať prostredníctvom zmien jeho vlastností najmenej niekoľko
desaťročí, bez ohľadu na to, ak či je vyvolaná prirodzenými zmenami alebo ľudskou
činnosťou. Tiež všetky zmeny klímy vrátane jej prirodzenej variability.
Desaťročie 1991 – 2000, ale aj obdobie 2001 – 2010 sa v podmienkach
Slovenskej republiky charakteristikami teploty vzduchu, úhrnov zrážok, výparu,
snehovej pokrývky, ako aj iných prvkov, priblížilo k predpokladaným podmienkam
klímy okolo roku 2030, ktoré boli vyčíslené v zmysle scenárov zmeny klímy pre naše
územie, výnimkou sú iba nižšie úhrny zrážok v chladnom polroku a v zime v desaťročí
1991 – 2000. Ukazuje sa, že počasie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym.
[4]
„Priemery teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní
s priemermi obdobia 1961 – 1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzi
sezónna časová premenlivosť. Rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné
maximá teploty vzduchu, čo môže spôsobiť pokles priemernej dennej amplitúdy teploty
vzduchu. Scenáre nepredpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty
vzduchu, v jesenných mesiacoch by ale mal byť rast teploty menší ako v zvyšnej časti
roka. Ročné úhrny zrážok by sa nemali podstatne meniť, skôr sa ale predpokladá
mierny nárast (okolo 10 %), predovšetkým na severe Slovenska. Väčšie zmeny by mali
nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v lete sa všeobecne očakáva slabý
pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý až
mierny rast úhrnov zrážok (predovšetkým v zime a na severe Slovenska). V teplej časti
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roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie
vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na strane jednej a zrážkovo výdatnejšie
krátke daždivé obdobia na strane druhej. Pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime,
tak až do výšky 900 m n. m. bude snehová pokrývka nepravidelná a častejšie sa budú
vyskytovať zimné povodne – snehová pokrývka bude zrejme v priemere vyššia iba vo
výške nad 1200 m n. m., tieto polohy ale predstavujú na Slovensku menej ako 5 %
rozlohy, čo nemôže podstatne ovplyvniť odtokové pomery. Vzhľadom na zosilnenie
búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného vetra, víchric a tornád
v súvislosti s búrkami. Očakáva sa pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska (rast
potenciálnej evapotranspirácie vo vegetačnom období roka asi o 6 % na 1 °C
oteplenia, pričom sa úhrny zrážok vo vegetačnom období roka podstatne nezvýšia).“
[4]
Adaptácia na klimatickú zmenu je v zmysle definície Medzivládneho panelu
pre zmenu klímy (IPCC) [5] z roku 2014: „Proces prispôsobenia sa aktuálnej
alebo očakávanej klímy a jej dopadom. V ľudských systémoch sa adaptácia snaží
zmierniť stratu alebo sa jej vyhnúť alebo využiť príležitosti. V niektorých prírodných
systémoch môže ľudský zásah uľahčiť prispôsobenie sa očakávanej klíme a jej
dôsledkom“.
Úspešná adaptácia na zmenu klímy je teda akákoľvek úprava, ktorá vedie
k zníženiu zraniteľnosti voči vplyvom zmeny klímy na stanovenú úroveň, bez
ohrozenia kvality životného prostredia a ekonomického a spoločenského potenciálu
rozvoja.
Vzhľadom na naliehavú potrebu zlepšiť a zefektívniť adaptačné procesy
na Slovensku v odozve na stále intenzívnejšie prejavy a nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy v našom regióne, ako aj v nadväznosti na aktuálny vývoj témy v širšom
medzinárodnom a európskom kontexte, ako aj z dôvodu absencie relevantného
dokumentu pre danú oblasť, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(MŽP SR) v roku 2014 pripravilo dokument Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bol schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 148/2014. Hlavnými cieľmi stratégie bolo priniesť
čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku a na základe
analýzy adaptačných procesov navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus na ich
zefektívnenie. Národná adaptačná stratégia sa pokúsila v čo najširšom rozsahu oblastí
a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných
adaptačných opatrení.
Uznesením vlády SR č. 273/2018 [6] bol schválený Návrh národných priorít
implementácie Agendy 2030. Vláda schválila 6 priorít udržateľného rozvoja SR,
nakoľko Slovensko sa ako členský štát OSN prihlásilo k plneniu 17 cieľov
udržateľného rozvoja Agendy 2030. Priorita „smerovanie k znalostnej
a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom
sa globálnom prostredí“ a priorita „udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte
zmeny klímy“ sú bezprostredne prepojené s problematikou zmenu klímy.
Z hľadiska adaptácie na podmienky klimatickej zmeny je nevyhnutnou
požiadavkou na dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie s nízkou mierou
predvídateľnosti jeho vývoja budovanie odolnosti (reziliencie) štátu a spoločnosti.
Slovenská republika sa v tejto oblasti zameria na posilňovanie spolupráce všetkých
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relevantných zložiek verejnej správy. Do tohto úsilia sa snaží zapojiť širokú verejnosť
s cieľom zefektívniť koordináciu aktivít jednotlivých rezortov a inštitúcií. Dôraz je
kladený na pripravenosť štátu a spoločnosti odolávať krízam, zachovať základné
funkcie štátu a spoločnosti, zabezpečiť obnovu a poučiť sa z krízových situácií.
V tomto ohľade je nevyhnutné zamerať sa na identifikáciu a odstraňovanie potenciálne
zraniteľných miest štátu a spoločnosti, zvyšovanie vedomia nebezpečenstva
a pripravenosti obyvateľstva reagovať na bezpečnostné hrozby a krízové situácie.
Medzi bezpečnostné hrozby, ktoré vychádzajú z predpokladaných scenárov
vývoja zmeny klímy na území Slovenskej republiky a ktoré môžu do budúcnosti
významnou mierou narušiť vnútorné bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky
patria najmä živelné pohromy postihujúce rovnako prírodné ako aj urbánne prostredie,
ktoré môžu vo vzťahu k extrémnym prejavom počasia prerásť až do katastrof. Podľa
štatistík Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR),
ktoré sumarizuje, patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká na území Slovenskej
republiky: povodne (v poslednom období najmä prívalové povodne), zosuvy pôdy,
snehové kalamity, veterné smršte, požiare, nebezpečné látky (úniky, výbuchy, nálezy
skládky).

2. POSÚDENIE RIZÍK DOPADOV KLIMATICKEJ ZMENY NA
VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A CIVILNÚ
OCHRANU JEJ OBYVATEĽSTVA
2.1. Objekt realizovaného výskumu
Slovenská republika leží v strede Európy medzi 16º50´05´´ a 22º34´04´´
východnej zemepisnej dĺžky a 47º43´54´´ a 49º36´52´´ severnej zemepisnej šírky.
Rozloha územia Slovenskej republiky je 49 035 km2. [7]
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže
na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. [8]
Vznikla 1. 1. 1993 rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Štátna
moc v Slovenskej republike pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú
prostredníctvom svojich volených zástupcov. Verejná správa je zabezpečená jednak
štátnou správou, jednak územnou samosprávou. [6]
Štátnym jazykom v Slovenskej republike je slovenský jazyk. [7]
Počet obyvateľov Slovenskej republiky k 30. decembru 2020 dosiahol hodnotu
5 459 781. Priemerná hustota osídlenia bola na úrovni 111,33 obyvateľov na 1 km².
[9]
Na území Slovenskej republiky okrem väčšinového slovenského národa
(80,70 %) žije viac národnostných menšín. Podiel 12,26 % tvoria obyvatelia hlásiaci
sa k národnostným menšinám. Z nich 69,28 % tvoria obyvatelia hlásiaci sa k
maďarskej národnostnej menšine. Druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou
Slovenskej republiky je rómska menšina, ktorí z celkového počtu obyvateľov tvoria
1,96 %. [10]
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Podiel druhov pozemkov bol v roku 2018 nasledovný: poľnohospodárska pôda
48,5 %, lesné pozemky 41,3 %, vodné plochy 1,9 %, zastavané plochy 4,9%, ostatné
plochy 3,4 %. [11]
Z hľadiska administratívnosprávneho usporiadania je územie Slovenskej
republiky rozdelené do 8 krajov / vyšších územných celkov, 79 okresov, 140 miest a 2
933 obcí. [7]
Slovenská republika je členom viacerých medzinárodných organizácií: Európska
únia (EÚ), Severoatlantickej aliancie (NATO), Spojených národov (OSN),
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO),
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Európska organizácia pre jadrový výskum
so sídlom v Ženeve (CERN), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO),
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL), atď. [7]
Platnou menou je Euro (1 € = 100 centov). [7]
2.2. Predmet realizovaného výskumu
Predmetom výskumu bola v prvom rade identifikácia systémov v Slovenskej
republike, ktoré budú potenciálne najviac postihnuté dopadmi klimatickej zmeny,
definovanie ich prepojení s oblasťou civilnej ochrany obyvateľstva. V zmysle
identifikovaných kritických miest bolo realizované posúdenie silných a slabých
stránok súčasného zabezpečenia oblasti civilnej ochrany obyvateľstva na Slovensku,
identifikované boli ohrozenia jej udržateľnosti a ďalšieho rozvoja do budúcnosti
poznačenej dopadmi klimatickej zmeny, ako aj príležitosti, ktoré bude môže
v nasledujúcich rokoch využiť pre rozvoj tejto oblasti. Na základe výsledkov tejto
analýzy bol vytvorený návrh adaptačných stratégií zameraných na zvýšenie reziliencie
spoločnosti na dopady klimatickej zmeny a výskyt extrémnych mimoriadnych
udalostí, resp. až katastrof.
2.3. Použitý metodický postup
Na účely dosiahnutia cieľa výskumnej práce bolo aplikovaných viacero
vedeckých metód.
V prvom rade to bola analýza, sumarizácia a syntéza poznatkov pochádzajúcich z
viacerých zdrojových dokumentov zaoberajúcich sa problematikou vývoja zmeny
klímy v najbližších desaťročiach, jej dopadov na obyvateľstvo, hospodárstvo a životné
prostredie, ako aj strategickým plánovaním, ktorého cieľom je hľadanie účinných
adaptívnych opatrení na zmiernenie týchto dopadov.
Poznatky odvodené na základe hĺbkového rozboru týchto zdrojov literatúry boli
aplikované v rámci spracovania SWOT analýzy rizík. Táto bola aplikovaná v prvom
rade na posudzovanie dopadov klimatickej zmeny na sociálnu, ekonomickú
a environmentálnu oblasť a nakoniec aj samotnú oblasť civilnej ochrany obyvateľstva.
Na základe výsledkov analýzy rizík, t. j. výstupov zo SWOT analýz, bolo
navrhnuté obsahové zameranie adaptačných stratégií vedúcich k zmierňovaniu
dopadov klimatickej zmeny na životy, zdravie a majetok obyvateľstva Slovenskej
republiky.
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2.4. Výsledky realizovaného výskumu
Vychádzajúc z analýzy, sumarizácie a syntézy poznatkov pochádzajúcich
z viacerých zdrojových dokumentov zaoberajúcich sa problematikou vývoja zmeny
klímy v najbližších desaťročiach, jej dopadov na obyvateľstvo, hospodárstvo a životné
prostredie bola realizovaná SWOT analýza rizika zameraná na stanovenie silných
a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré majú dopady klimatickej zmeny
na oblasť civilnej ochrany obyvateľstva. Výstupy SWOT analýzy sú prezentované
v tabuľke 1.

Tabuľka 4 Posudzovanie dopadov klimatickej zmeny na oblasť civilnej ochrany
obyvateľstva Slovenskej republiky
Silné stránky

Slabé stránky

























Fungujúca štruktúru orgánov krízového
riadenia.
Existencia integrovaného záchranného
systému.
Existujúci systém hospodárskej
mobilizácie.
Existencia štátnych hmotných rezerv.
Existujúca právna úprava oblasti
integrovaného záchranného systému
krízového riadenia a civilnej ochrany na
Slovensku.
Existencia a pravidelná aktualizácia
krízových plánov a dokumentácie civilnej
ochrany obyvateľstva.
Existencia informačných systémov
slúžiacich na podporu krízového riadenia,
riadenia a koordinácie záchranných
zložiek IZS.
Existencia príkladov dobrej praxe zo
zahraničia.
Slovenská republika člen Európskej únie.
Existujúca európska legislatíva.
Existencia Mechanizmu civilnej ochrany
EÚ.
Existujúce systémy monitoringu.
Relatívne vysoká miera vzdelanosti
obyvateľstva.
Prístup obyvateľstva k hygiene a pitnej
vode.
Existencia iniciatív a stratégií
zmierňovania dopadov klimatickej zmeny
na globálnej, európskej a národnej úrovni.
Existujúci súbor geoúdajov pre tvorbu
geopriestorových analýz, modelovania.
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Neexistencia spoločného komplexného
varovného systému prístupného verejnosti.
Absencia jednotného informačného
systému slúžiaceho na podporu riadenia
a koordinácie záchranných zložiek
integrovaného záchranného systému (IZS).
Nedostatočná príprava obyvateľstva na
sebazáchranu a vzájomné poskytnutie
pomoci.
Nízka úroveň vedomia nebezpečenstva
obyvateľstva.
Nedostatok publikovaných informácií
o jednotlivých hrozbách v Slovenskej
republike.
Nízka úroveň práce s občanmi v oblasti
prípravy na civilnú ochranu.
Nedostatočná obsahová náplň odbornej
prípravy predsedov krízových štábov.
Materiál civilnej ochrany v postupnej
likvidácii.
Dvojúčelovo nevyužívané, neudržiavané
stavby civilnej ochrany.
Formalizácia obsahu odbornej prípravy na
úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
Pracovníci krízového riadenia a civilnej
ochrany sú v súčasnosti viac
administratívni ako odborní zamestnanci.
Preferovanie rozvoja Hasičského
a záchranného zboru a Policajného zboru
SR na úkor oblasti krízového riadenia
a civilnej ochrany.
Globalizácia.
Existencia zdrojov ohrozenia – odkaliská,
skládky nebezpečných látok v bývalých
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Reálne skúsenosti s riešením povodňových
situácií, pandémiou COVID-19,
epidémiou vtáčej chrípky a pod.

Existujúce metodiky pre posudzovanie
jednotlivých komponentov rizika.
Silné stránky

chemických závodoch, kontaminácia
podzemných vôd, nie všetky korytá



Slabé stránky

Príležitosti

vodných tokov sú regulované na
odvedenie storočného prietoku.

Sily a prostriedky potrebné na výkon
povodňových záchranných prác plánované
len na posledný najhorší scenár povodne
v danom území, do úvahy sa neberú
povodne s vyšším prietokom, ktoré je
možné očakávať z hľadiska dopadov
klimatickej zmeny.

Absencia komplexnej databázy údajov o
vzniknutých mimoriadnych udalostiach a
spôsobených škodách.

Slabá implementácia nástrojov
geografických informačných systémov
(GIS), diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
do operatívnej praxe krízového riadenia,
riadenia a koordinácie záchranných
zložiek IZS.

Absencia hlbšej analytickej činnosti
s využitím nástrojov geografických
informačných systémov a počítačom
podporovaného modelovania pri analýze
rizík výskytu živelných pohrôm, havárií,
katastrof.

Orientácia na čiastkové programové
riešenia, nie na komplexné systémy,
orientácia výlučne na počítačové
programy vyžadujúce zakúpenie licencie.

Nedostatočné využívanie skúseností z
lokálnej úrovne a nedostatočného
využívania miestnej znalosti v prevencii
pred vznikom krízovej situácie, ako aj
značná fluktuácia odborníkov z danej
oblasti, ktorý potrebnými poznatkami
disponujú.
Ohrozenia














Existujúce metodiky pre poistenie voči
živelným pohromám.
Aktualizovaný pandemický plán.
Existencia preventívneho očkovania
u populácie.
Predošle investície do výzbroje a výstroje,
informačnej podpory vybraných
základných záchranných zložiek IZS.
Investície do vybavenia Dobrovoľných
hasičských zborov obcí.

Širšia implementácia nástrojov GIS a DPZ
do operatívnej praxe krízového riadenia,
riadenia a koordinácie záchranných
zložiek IZS.
Aplikácia existujúcich metodík pre
posudzovanie jednotlivých komponentov
rizika v praxi orgánov krízového riadenia
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Nedostatočná odborná príprava a výcvik
členov krízových štábov, veliteľov zásahu,
príslušníkov, pracovníkov, členov
záchranných zložiek – veľké straty na
životoch, zdraví, majetku obyvateľstva,
škody na životnom prostredí.
Nedostatočná informačná podpora – zle
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a civilnej ochrany obyvateľstva.
Príležitosti

Aktualizácia krízových plánov na úrovni
obce až SR na základe výsledkov analýz
v zmysle existujúcich metodík pre
posudzovanie jednotlivých komponentov
rizika a s využitím nástrojov GIS
a modelovania.

Aplikácia nástrojov mobilnej
geoinformačnej podpory veliteľov zásahu,
členov riadiacich štábov a pod.

Pravidelné investície do rozvoja oblasti
krízového riadenia, civilnej ochrany a IZS
z rozpočtu SR.

Investície do rozvoja oblasti krízového
riadenia, civilnej ochrany a IZS zo
štrukturálnych fondov EÚ.

Zavedenie povinného predmetu Ochrana
života a zdravia na základných a stredných
školách.

Osvetová činnosť na úrovni obce.

Pomoc pre obce a právnické osoby pri
hľadaní možností dvojúčelového využitia
stavieb civilnej ochrany.

Podpora pre profesionálne a dobrovoľné
jednotky civilnej ochrany z hľadiska
rozvoja, odbornej prípravy.

Tvorba spoločného komplexného
varovného systému, výstupy z ktorého sú
prístupné v reálnom čase a online nielen
orgánom krízového riadenia, záchranným
zložkám IZS, ale aj obyvateľstvu.

Modernizácia systému sirén slúžiacich na
varovanie obyvateľstva na obciach
a v mestách.

Zasielanie SMS s informáciou o blížiacej
sa hrozbe osobám nachádzajúcim sa
v potenciálne ohrozenej oblasti.

Investície do odbornej prípravy a výcviku
záchranných zložiek IZS.

Podpora a propagácia dobrovoľníctva na
Slovensku.

Investície do vybavenia štátnych
hmotných rezerv.

odhadnutá závažnosť a rozsah
Ohrozenia
mimoriadnych udalostí = veľké straty na
životoch, zdraví, majetku obyvateľstva,
škody na životnom prostredí, hospodárske
straty.

Neaktualizovaná dokumentácia krízového
riadenia a civilnej ochrany v zmysle
očakávaných dopadov klimatickej zmeny zle odhadnutá závažnosť a rozsah
mimoriadnych udalostí, zle stanovený
počet síl a prostriedkov potrebných na
včasný a účinný zásah = veľké straty na
životoch, zdraví, majetku obyvateľstva,
škody na životnom prostredí, hosp. straty.

Nedostatočné investície do rozvoja
krízového riadenia, civilnej ochrany –
znížená úroveň ochrany obyvateľstva,
orgánov verejnej moci - veľké straty na
životoch, zdraví, majetku obyvateľstva,
škody na životnom prostredí.

Neexistencia varovných systémov
dostupných obyvateľstvu – znížená úroveň
vedomia nebezpečenstva, neskorá reakcia
= straty na životoch, zdraví, majetku
obyvateľstva.

Nedostatočné informovanie obyvateľstva
o hrozbách aj v súvislosti s vývojom
klimatickej zmeny – znížená úroveň
vedomia nebezpečenstva, neskorá reakcia
= straty na životoch, zdraví, majetku
obyvateľstva.

Nedostatočná obsahová náplň odbornej
prípravy predsedov krízových štábov =
nesprávne odhadnutá závažnosť a rozsah
mimoriadnej udalosti = neskorá reakcia,
neznalosť postupov = veľké straty na
životoch, zdraví, majetku obyvateľstva,
škody na životnom prostredí, hospodárske
straty.

Neobnovovanie materiálu civilnej = straty
na životoch, zdraví, majetku obyvateľstva.

Dvojúčelovo nevyužívané, neudržiavané
stavby civilnej ochrany = straty na
životoch obyvateľstva v prípade výskytu
náhlej, neočakávanej mimoriadnej udalosti
spojenej s potrebou ukrytia obyvateľstva.

Dopady klimatickej zmeny sa dajú očakávať vo všetkých oblastiach
hospodárstva, sociálnej oblasti, ale týkať sa budú aj zdravia a životov samotných
obyvateľov Slovenska. Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva ovplyvňujú všetky 3
oblasti / sféry.
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Za najzávažnejšie ohrozenia z pohľadu súčasného stavu civilnej ochrany
obyvateľstva Slovenskej republiky možno v tomto smere označiť nedostatok
informácií o lokalitách najviac náchylných na výskyt jednotlivých hrozieb
vznikajúcich v dôsledku klimatickej zmeny. Ďalej spôsob stanovenia rozsahu
mimoriadnou udalosťou potenciálne postihnutého územia (napr. absentujúce
modelovanie vyšších prietokov a tvorba máp povodňového ohrozenia na malých
vodných tokoch. Z toho vyplývajú aj podhodnotené plánované počty síl a
prostriedkov záchranných zložiek potrebných na včasný a účinný zásah. Nedostatočná
informovanosť a osveta obyvateľstva o hrozbách v okolí či hrozbách, ktoré sa môžu v
dôsledku zmeny klímy vyskytnúť v danom území náhle a neočakávane a je potrebná
včasná reakcia orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek a samotného
obyvateľstva znižuje celkovú úroveň pripravenosti a ochrany obyvateľstva žijúceho a
nachádzajúceho sa v danom území. Podhodnotené financovanie a minimálne investície
do rozvoja oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany na Slovensku v posledných
rokoch spôsobili viacero nedostatkov, ktoré nielen do budúcnosti, ale už aj v
súčasnosti prispievajú k zníženej úrovni civilnej ochrany obyvateľstva Slovenskej
republiky. Ide najmä o nedostatočnú obsahovú náplň odbornej prípravy členov
krízových štábov, odborných príprav organizovaných za účelom získania odbornej
spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, ktorá sa zmenila viac na
teoretické oboznámenie s platnými právnymi predpismi ako zdieľanie dobrých
príkladov z praxe. Dôvodom tohto stavu je skutočnosť, že súčasní pracovníci
krízového riadenia a civilnej ochrany sú v súčasnosti viac administratívni ako odborní
zamestnanci s praktickými skúsenosťami. Problematickými z pohľadu ochrany
obyvateľstva a očakávaných extrémnych prejavov klimatickej zmeny spôsobujúcich
závažné mimoriadne udalosti, katastrofy sú aj nedostatočné zásoby materiálu civilnej
ochrany, zásoby štátnych hmotných rezerv, ale tiež stav existujúcich úkrytov určených
na ukrývanie obyvateľstva pred účinkami mimoriadnych udalostí. Berúc do úvahy
všetky tu uvedené skutočnosti ako aj ďalšie uvedené v tabuľke 1, možno konštatovať,
že oblasť krízového riadenia a najmä civilnej ochrany obyvateľstva potrebuje nutne
aktualizáciu existujúcich koncepcií rozvoja a vytvorenie plánu jej financovania a
investícií do jej rozvoja, modernizácie, osvety už v období najbližších 10 – 20 rokov.
Z hľadiska adaptácie na klimatickú zmenu je práve náležitá analýza hrozieb
zásadným predpokladom efektívnej stratégie riadenia rizík bezpečnostných hrozieb.
Dopady mimoriadnej udalosti môžu postihnúť obyvateľstvo na rozsiahlom území.
Môžu zapríčiniť poškodenie zdravia i smrť veľkého počtu ľudí i zvierat, vrátane
možnosti celkového narušenia chodu života a hospodárstva celej krajiny. Rozsah
priamych a sekundárnych účinkov mimoriadnej udalosti sa prejavuje v tom, že celkové
narušenie života na postihnutom území nie je možné zvládnuť vlastnými silami
územného obvodu v optimálnom časovom úseku.
Na poskytovanie pomoci v prípade vzniku mimoriadnej udalosti je potrebné mať
vopred pripravené nielen materiálne prostriedky, ale aj vyriešenú organizačnú,
kompetenčnú a najmä legislatívnu stránku plánovaných opatrení tak, aby poskytovanie
pomoci bolo adekvátne vzniknutej situácii a aby bolo pohotové a rýchle.
Pri stanovenej požiadavke zabezpečiť ochranu obyvateľstva a vytvoriť náležité
podmienky na prežitie počas krízových situácií, je nevyhnutné identifikovať
bezpečnostné hrozby, poznať mieru rizika a stupeň ohrozenia obyvateľstva v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti.
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Aktívny prístup k riešeniu mimoriadnej udalosti si vyžaduje účinnú stratégiu,
komplexnú analýzu rizík, permanentné monitorovanie krízových faktorov a ich
analýzu, okamžitú dostupnosť priestorových informácií, ako aj vytvorenie riadiacich
orgánov, síl, prostriedkov a nevyhnutných zdrojov na minimalizáciu následkov
mimoriadnej udalosti.
V rámci toho sú informácie dôležitou zložkou prevencie, ale aj reakcie
na mimoriadne udalosti. Je preto dôležité mať aktuálne informácie o hrozbách, ktoré
sa na danom území nachádzajú a môžu spôsobiť mimoriadnu udalosť, o ich frekvencii
výskytu, následkoch, a pod.
Rovnako ako v mnohých krajinách, aj v Slovenskej republike nie je dostatok
informácií o rizikách, resp. mimoriadnych udalostiach. Väčšina rizík sa spája
s určitou lokalitou. Na správne rozhodovanie súvisiace s lokalizáciou a odstraňovaním
rizika, ale aj v súvislosti s predchádzaním vzniku mimoriadnych udalostí sú potrebné
ľahko dostupné aktuálne mapové podklady s garantovanou kvalitou a spoľahlivosťou,
ako napr. ortofotosnímky, digitálny model terénu, geografické vrstvy, ktoré sú
súčasťou geodatabázy ZB GIS, ktorú tvorí a zabezpečuje Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Ide o priestorovú objektovo-orientovanú bázu údajov,
ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií.
Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových
geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných
a štátnych tematických mapových diel. Tvoria ju údaje a metaúdaje o priestorových
objektoch krajiny, ich priestorových a tematických atribútov a vzájomných väzbách.
[12]
Rovnako, inovovaný a na aplikácii geoinformačných technológií založený proces
posudzovania rizík, resp. jeho komponentov, by mohol významne prispieť k určeniu
okresov, kde by bolo potrebné zaviesť opatrenia na zníženie rizika vzniku
mimoriadnych udalostí. Príklady takýchto prístupov k stanoveniu náchylnosti
a zraniteľnosti územia na výskyt povodne, požiarov či stanovenie unikajúcou
chemickou nebezpečnou látkou kontaminovaného prostredia boli publikované už
v minulosti [13, 14]. Použitie takejto koncepcie posudzovania rizík môže poskytnúť
asistenciu s pokrytím vo väčšine lokalít, vrátane pomoci pre ohrozené skupiny
obyvateľstva (deti, staršie osoby a chorí). Znamená to napríklad aj zahrnutie opatrení
na zníženie rizika vzniku mimoriadnej udalosti do programov pre miestny rozvoj;
napríklad pre samosprávu a pod.
Pochopenie zraniteľnosť na úrovni obyvateľstva je veľmi dôležité pre následné
riadenie rizika. Uvedomenie si zraniteľnosti a následných škôd, ktoré prejav hrozby
môže spôsobiť, už na úrovni jednotlivca, je východiskovým bodom pre zníženie
zraniteľnosti spoločnosti. Preto je potrebné vyvinúť štandardný proces posudzovania
rizík a využívania informácií potrebných na vykonávanie konkrétnych opatrení
na zníženie zraniteľnosti a zvýšenie odolnosti ohrozeného systému.
Najdôležitejšie pre pochopenie rizík, je ich uvedomenie a identifikácia, preto
by mal byť vytvorený Národný register bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky,
ktorý by mal byť dokumentom vytvoreným na národnej úrovni v spolupráci
so všetkými relevantnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami. Dokument by mal
obsahovať identifikáciu všetkých ohrození nachádzajúcich sa na území Slovenskej
republiky. Cieľom posúdenie rizík je na základe ich identifikácie zníženie
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zraniteľnosti, zlepšenie pripravenosti a odolnosti na ochranu života, zdravia a majetku,
ako aj trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Rozšírenie zváženia dopadov mimoriadnej udalosti a riadenie rizík
mimoriadnych udalostí by sa malo stať integrálnou súčasťou procesov určovania,
navrhovania a realizácie projektov zameraných na rozvíjanie spoločnosti a štátu.
Je potrebná zvýšená opatrnosť, aby snaha pri riadení rizika nevytvárala nové problémy
alebo prípadné zhoršenie existujúcich problémov. Je nevyhnutné vynaložiť všetko
úsilie na zníženie celkového rizika a vytvoriť adaptívne kapacity v spoločnosti
na zvládanie častých mimoriadnych udalostí, ako sú záplavy, dlhodobé klimatické
zmeny, havárie a v neposlednom rade zahrnúť aj sociálne a ekonomické podmienky.
Zníženie rizika mimoriadnych udalostí by sa malo začleniť do operačných
programov Slovenskej republiky a do systému opatrení na rekonštrukciu po havárii
a následnej obnove.
Táto integrácia je obzvlášť dôležitá pre obydlia, stavby pre zásobovanie vodou,
kanalizácie a obnovu infraštruktúry a obytné stavby. V mnohých prípadoch môže byť
snaha o plánovanie politiky identifikácie rizika ešte pred mimoriadnou udalosťou
výhodnejšia. Mohlo by to viesť k rýchlejšej obnove a nižšiemu riziku vzniku budúcich
mimoriadnych udalostí.
V neposlednom rade Slovenská republika má problém i s obmedzenými
inštitucionálnymi a zásahovými kapacitami. Súčasné vybavenie, technické prostriedky
a aktuálne personálne zázemie existujúcich inštitucionálnych a zásahových kapacít
budú vzhľadom na očakávané scenáre vývoja klimatickej zmeny a jej dopady na území
Slovenska nedostatočné.
S ohľadom na prierezový charakter procesu riadenia rizík, rovnako
ako pri príprave stratégie, aj pri plnení jej cieľov je potrebný integrovaný prístup,
spolupráca a účinná koordinácia na všetkých úrovniach riadenia tak, aby sa v čo
najväčšej miere znížilo možné nebezpečenstvo pre život, zdravie a majetok každého
obyvateľa Slovenskej republiky. Cieľom tejto oblasti je implementácia posudzovania
rizík v Slovenskej republike a určenie bezpečnostných hrozieb a rizík pre všetky
obývané oblasti Slovenskej republiky. Zlepšenie identifikácie rizík, hodnotenia
a kontrolných mechanizmov bude mať za výsledok zníženie súvisiacich rizikových
faktorov a zraniteľnosti a napomôže zlepšeniu aplikácie pre správu rizík na všetkých
úrovniach.
Z hľadiska zníženia počtu obetí a materiálnych škôd spôsobených mimoriadnymi
udalosťami do budúcnosti bude potrebné najmä zdokonaliť pripravenosť a schopnosti
reakcie na riadenie rizík na národnej regionálnej a lokálnej úrovni vrátane vývoja
systémov včasného varovania, ako aj budovania kapacít na znižovanie rizík.
Slovenská republika má dlhú históriu budovania a uskutočňovania pripravenosti
a reakcie na mimoriadne udalosti. V súčasnej dobe má Slovenská republika
vybudovaný systém orgánov krízového riadenia zodpovedných za pripravenosť
a reakcie na mimoriadne udalosti a krízové situácie, avšak tento systém potrebuje
ďalšie zlepšenia.
Na zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí sa využívajú prostriedky
a opatrenia prijaté vopred alebo aj po vzniku mimoriadnej udalosti, zamerané
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na zníženie alebo odstránenie jej vplyvu na obyvateľstvo, infraštruktúru a životné
prostredie. Vykonávanie vhodných a cielených zmierňujúcich iniciatív môže ponúknuť
výrazne nižšie náklady.
Zníženie rizika a zraniteľnosti prostredníctvom preventívnych opatrení vedie
k zvýšeniu odolnosti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Vo fáze prevencie
a pripravenosti je dôležité koordinované plánovanie na všetkých úrovniach, uplatnenie
skúseností z praxe, prognóz a zohľadnenie najohrozenejších oblastí a prvkov.
Legislatíva Slovenskej republiky zahŕňa právne predpisy upravujúce ochranu
obyvateľstva, majetku, životného prostredia a bezpečnosti štátu a jeho súčastí
pred mimoriadnymi udalosťami. Dôležitú úlohu zohrávajú orgány krízového riadenia.
Rozhodnutia a koordinácia na lokálnej, okresnej, krajskej úrovni a národnej úrovni sú
zamerané predovšetkým na vykonávanie záchranných prác, ochranu obyvateľstva,
majetku,
objektov a životného prostredia. Problematika pripravenosti
a reakcie na mimoriadne udalosti je v podmienkach Slovenskej republiky riešená
na medzinárodnej, národnej, regionálnej aj miestnej úrovni.
Pripravenosť na mimoriadne udalosti zahŕňa predovšetkým zabezpečenie
zdrojov, síl a prostriedkov a služieb potrebných vo fáze reakcie a obnovy
a pripravenosť jednotlivých komunít od úrovne obce až po úroveň štátu v rámci
definície rámca možného ohrozenia. Dôležité sú predovšetkým zdroje, existujúce
povedomie orgánov krízového riadenia o hrozbách, logistika a personálna
pripravenosť Slovenskej republiky.
Vo fáze prevencie a pripravenosti dôležitú úlohu zohrávajú súčinnostné cvičenia
orgánov krízového riadenia, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených síl,
Hasičského a záchranného zboru, záchranných služieb, právnických a fyzických osôb
– podnikateľov so zapojením obyvateľstva v rámci vykonávania opatrení civilnej
ochrany. Riadenie rizík je založené nielen na plánovaní, ale aj uplatnení
behaviorálnych skúseností zohľadnených v metodických dokumentoch. Zber dát pre
včasné varovanie a priebežné hodnotenie rizík je tiež podmieňujúcim faktorom
adekvátnej schopnosti pripravenosti.
Reakcia na mimoriadne udalosti zahŕňa činnosti prijaté v rámci očakávania,
v priebehu a bezprostredne po udalosti, aby sa zabezpečilo, že jej účinky budú
minimalizované a spojené s okamžitým posúdením rozsahu a možného vplyvu
mimoriadnej udalosti.
Vo fáze reakcie sa prijímajú a uplatňujú priame opatrenia smerujúce k eliminácii
mimoriadnej udalosti aj s ich spúšťačom alebo pôvodcom. Svoj veľký význam
zohrávajú včasné a primerané zdroje na koordinovaný prístup k reakcii. Koordinovaný
prístup vyžaduje jasné vymedzenie rolí a zodpovednosti tých, ktorí sa podieľajú na
činnostiach odozvy a ich pochopenia svojej funkcie a interoperabilné zdieľanie
informácií. Reakcia sa opiera o primárnu zodpovednosť miestnych samospráv pre
správu mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie.
Zlepšenie plánovania reakcie na krízy prispeje k znižovaniu rizika mimoriadnych
udalostí alebo krízových situácií v podmienkach Slovenskej republiky. Avšak, treba
počítať s jasnou potrebou zlepšenia reakcie a zvýšenia personálnych kapacít naprieč
všetkými smermi.
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Pripravenosť a reakcia by mala byť zosúladená s kontinuálnymi opatreniami.
Tieto opatrenia treba následne začleniť do celkovej plánovacej činnosti predchádzania
mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií.
Reakcia orgánov krízového riadenia i mimovládnych subjektov si vyžaduje
zvláštne schopnosti a špecializované tímy, aby sa výrazne zlepšila efektivita pri riešení
mimoriadnych udalostí. K rozvoju je nutné vzdelávať špecialistov a vytvoriť špeciálne
jednotky, ktoré budú zamerané na opatrenia skutočných schopností a zručností v
oblasti poskytovania podpory obyvateľstva v postihnutých oblastiach.
Pripravenosť a znižovanie rizika musí byť posilnené tak, aby sa zabezpečila
účinnosť zahraničnej pomoci v reakcii na špecifické mimoriadne udalosti a celkové
znižovanie rizika ich vzniku v Slovenskej republike.
V Slovenskej republike by sa mali v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany
obyvateľstva zlepšiť nasledujúce oblasti riadenia rizík:
• Rozšírenie obsahu vzdelania a osvety v oblasti včasného varovania a prvotných
reakcií na mimoriadne udalosti v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami,
mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom, ktorých úlohou bude pokryť
všetky časti spoločnosti a zameriavať sa na najčastejšie alebo najzávažnejšie riziká.
• Budovanie kapacít obcí a miest s cieľom zlepšiť prevenciu pred vznikom
mimoriadnych udalostí, prijímanie opatrení na zmiernenie ich následkov
a prehlbovanie znalostí a zručností obyvateľstva, s prihliadnutím na pohlavie, vek
a sociálne rozdiely.
-

Šírenie dostatočného množstva potrebných a užitočných informácií o hrozbách
a ochranných opatreniach, najmä k obyvateľstvu a to nielen vo vysoko
rizikových oblastiach.

-

Zahrnutie problematiky riadenia rizík a civilnej ochrany obyvateľstva
do učebných osnov, začínajúc od základných škôl až po postgraduálne štúdium;

-

Tvorba študijných programov, ktoré sú zamerané na zníženie rizika a oslovenie
špecifických sektorov napr. (záchranárov, projektantov územného rozvoja,
krízových manažérov, miestne riadiace štruktúry, technických špecialistov,
atď.).

-

Odborná príprava a výcvik jednotiek civilnej ochrany, zapojenie a certifikácia
dobrovoľníkov, ktorí by boli zahrnutí do výkonu záchranných prác
či do procesov spojených s riadením rizík.

-

Rozvoj a šírenie všeobecného použitia metodík, modelov a metód na posúdenie
zraniteľnosti, hrozieb a rizík, začínajúc na úrovni EÚ, a postupné začlenenie
do národnej úrovne, pričom sa zohľadní rámec kombinovaných rizík.

-

Vytvorenie stálych štruktúr na vytvorenie dialógu a spolupráce medzi vedeckou
obcou, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sú zahrnuté v systéme
riadenia rizík a zlepšenia znalostí o riadení rizík a praktickej aplikácii týchto
znalostí.

-

Posilnenie väzieb a spolupráce medzi expertmi, krízovými manažérmi
a projektantmi územného rozvoja na zlepšenie systému riadenia rizík.
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-

Ďalšie rozšírenie využitia moderných technológií pre riadenie rizík v Slovenskej
republike.

V tejto časti príspevku boli uvedené nevyhnutné opatrenia, resp. strategické
prístupy, ktoré je potrebné s cieľom ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov
Slovenskej republiky postupne implementovať do praxe krízového riadenia a civilnej
ochrany obyvateľstvav horizonte najneskôr do 15 – 20 rokov.
Tu predstavený prístup je založený na kombinácii úsilia na zníženie a zmiernenie
vplyvu rizík klimatickej zmeny na spoločnosť prostredníctvom zavedenia postupov
riadenia rizika, zlepšenia pripravenosti na mimoriadne udalosti, prípravy reakčných
opatrení, s cieľom zachovania udržateľnosti, nakoľko riadenie rizík katastrof zahŕňa
koncept trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom týchto snáh je znížiť riziko katastrof
do budúcnosti, zabezpečiť prístup obyvateľstva k potrebným zdrojom v budúcnosti
a zároveň zabezpečiť primerané existenčné podmienky pre budúce generácie.
Záver
Možno konštatovať, že dobrý (udržateľný) rozvoj vedie aj k budovaniu
reziliencie územia voči klimatickej zmene a naopak, opatrenia na zvyšovanie
reziliencie voči klimatickej zmene môžu synergicky prispieť k rozvojovým zámerom
v území.
Pod budovaním reziliencie územia voči klimatickej zmene sa myslí najmä
zníženie jeho zraniteľnosti voči vplyvom, ktoré spôsobujú záťažovú situáciu (napr.
zníženie rizika povodní, zmiernenie efektov horúčav v obytných budovách,
zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb, schopnosť odolávať víchriciam,
zamedzovanie nadmerného odtoku vody a
pod.). To sa dosiahne napríklad
plánovaním, ktoré berie do úvahy zmenu klímy, zmenou charakteru a vlastností
infraštruktúry, protipovodňovými opatreniami, zmenou manažmentu zelene a pod.
Súčasne sa pod zvyšovaním odolnosti chápe aj zvyšovanie schopnosti pružne a
efektívne reagovať na záťažové situácie vznikajúce ako výsledok dopadov klimatickej
zmeny (záplavy, suchá, vlny horúčav, búrky a pod.) a to napr. poskytnutím takých
služieb ako je prístup k vode, k zdravotníckej starostlivosti, vytvorením komplexných
krízových plánov, lepšou koordináciou, pripravenosťou a vybavením záchranných
zložiek, budovaním vedomia nebezpečenstva obyvateľstva a cielenou prípravou
obyvateľstva na sebazáchranu a vzájomnú pomoc.
Príspevok je venovaný problematike posúdenia rizík očakávaných dopadov
klimatickej zmeny na životné prostredie, sociálnu oblasť a tiež hospodárstvo
Slovenskej republiky. Definované boli silné slabé stránky súčasného zabezpečenia
týchto troch oblastí, ale aj príležitosti a ohrozenia rozvoja týchto oblastí
do budúcnosti, a to najmä s ohľadom na očakávané dopady klimatickej zmeny.
Posúdené boli aj silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia pre rozvoj krízového
riadenia a zaistenie civilnej ochrany obyvateľstva. Výstupy z posúdenia rizík boli
ďalej aplikované pri návrhu stratégií, resp.
strategických
opatrení,
ktorých implementácie je nevyhnutné realizovať v rozmedzí najbližších 15 – 20 rokov,
s cieľom zníženia rizika katastrof a ich dopadov do budúcnosti, ako aj ochrany
ľudského života a zdravia, majetkových hodnôt a tiež z pohľadu ochrany samotného
životného prostredia.
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Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá problematikou poistnej udalosti. Konkrétne ide o vznik poistnej udalosti pri
ktorej došlo k poškodeniu vozidla BMW. Úvodom je podrobne uvedená charakteristika zmluvných
vzťahov medzi poisteným majiteľom vozidla a poisťovňou a rozdelenie manipulovaných škodových
udalostí. V prípade predmetnej škodovej udalosti si popis spôsobu, akým došlo k poškodenie tohto
vozidla, ktorý predložil majiteľ si vyžiadal prizvanie technického experta poisťovňou s cieľom
vylúčiť, čo sa v konkrétnom prípade nejedná o poisťovací podvod. V príspevku sú podrobne
uvedené východiská a jednotlivé postupy pri vykonávaných analýzach ako aj ich výsledky.
Kľúčové slová: Automobil, poškodenie, poistný podvod, vyhodnotenie poškodenia, technická
expertíza.
Abstract:
The paper deals with the issue of an insurance event. Specifically, it is an insurance event in which
a BMW vehicle was damaged. Initially, detailed characteristics of the contractual relationships
between the insured vehicle owner and the insurance company are described, as well as the
categorization of manipulated damage events. In case of said insurance event, the description of
how the damage to the vehicle occurred submitted by the vehicle owner required that a technical
expert be called in by the insurance company to rule out a possibility that it is an insurance fraud.
The paper details the bases and individual procedures of the performed analyses, as well as their
results.
Keywords: Vehicle, damage, insurance fraud, damage evaluation, technical expertise.
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Úvod
Tento článok má za cieľ stručne popísať prípad neobvyklého poškodenia
poisteného vozidla. Poisťovniam každoročne vznikajú značné straty z titulu poistných
podvodov. Ide o prípady, kedy k poškodeniu vozidla došlo iným spôsobom než je
deklarovaný, pričom pôvodný spôsob poškodenia by nespadal pod poistné riziko.
Preto poistný podvod predstavuje podvodné vylákanie poistného plnenia, ktoré má za
výsledok neoprávnený finančný zisk ku ktorému by nedošlo pokiaľ by bol pravdivo
popísaný priebeh vzniku škody. Uvedené podvodné konanie vychádza z uzavretej a
platnej poistnej zmluvy, ktorá vytvára zmluvný vzťah medzi vlastníkom vozidla a
poisťovňou. Poistná udalosť je podvodom aj vtedy, ak sa podvodné konanie
poisteného vzťahuje iba na časť poistného plnenia (napr. nevierohodné navýšenie
fakturovaných nákladov na opravu a tým aj výslednej výšky spôsobenej škody).
Podvodné vylákanie poistného plnenia predstavuje výraznú časť všetkých poistných
udalostí. Odhaduje sa, že v Európe tvoria poistné podvody priemerne 20 % až
všetkých poistných udalostí. Na Slovensku sa podľa odhadov toto číslo pohybuje
medzi 20 – 50 %. Podľa §223 zákona 300/2005 Z.z. (trestný zákon SR) sa poisťovací
podvod pokladá za trestný čin proti majetku s trestom od 1 do 15 rokov. Z dôvodu
zamedzenia tohto druhu podvodného konania je zo strany poisťovní venovaná značná
pozornosť zamedzeniu týchto strát formou odhaľovania takýchto prípadov. Poisťovňa
z tohto dôvodu vykonáva dôkladnú obhliadku vozidiel, zameriava výšky kontaktných
miest a deformácií, zisťuje okolnosti vzniku poškodenia vozidla a následne jej
pracovníci, k tomuto zvlášť určení, vykonajú vyhodnotenie celkovej situácie vzniku
poistnej udalosti ako aj deformácií a kontaktov vozidiel [1]. V prípade ak títo
pracovníci usúdia, že spôsobom, ktorý je uvedený nemohlo dôjsť k poškodeniu vozidla
tak ako bolo zistené, poisťovňa predbežne odmietne uhradiť škodu na vozidle
a v prípade, že si to poškodený vyžiada je vykonaná expertíza na úrovni znaleckého
dokazovania.

1. Druhy poistenia a podmienky plnenia
V oblasti poistenia cestných vozidiel v Slovenskej republike sa najčastejšie
stretávame s dvomi základnými druhmi poistenia.
Povinné zmluvné poistenie vozidla (podľa zákona 381/2001 Z.z.):
•

Patrí medzi poistenia neživotné a toto má za povinnosť uzavrieť každý držiteľ
alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.

•

Je finančnou ochranou vodiča, držiteľa alebo majiteľa motorového vozidla pre
prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením,
na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom inému
účastníkovi.

•

Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému.
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Havarijné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla (kasko):
•

Havarijné poistenie vozidiel je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla
následkom havárie (aj následkom konania vodiča poisteného vozidla),
živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Povinné zmluvné poistenie vozidiel je charakterizované nasledovne:
•

poisťovateľom je poisťovňa oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na
území Slovenskej republiky

•

poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti

•

poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti

•

poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok
na náhradu škody podľa tohto zákona

•

škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva
poškodeného na plnenie poisťovateľa alebo kancelárie

•

poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť
vzniknutú škodu

•

prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom

2. Škodová udalosť
2.1. Škodová udalosť v cestnej premávke
Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v
priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
•

nebola usmrtená ani zranená osoba

•

nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie

•

neunikli nebezpečné veci

•

na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na
inom majetku zrejme vznikla hmotná škoda neprevyšujúca jedenapolnásobok
väčšej škody podľa Trestného zákona (zákon 300/2005 Z.z.) t.j. 3990 eur

Najdôležitejším rozlišovacím znakom popri výške škody je výslovná dohoda na
zavinení dopravnej nehody.
Škodová udalosť sa teda neohlasuje policajtovi, ale účastníci dopravnej nehody
vypíšu len tlačivo o nehode. Polícia škodovú udalosť nedokumentuje, ani neprešetruje.
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2.2. Prešetrovanie škodovej udalosti – druhy manipulovaných škodových udalostí
Manipulované škodové udalosti, ktoré sú de facto poisťovacími podvodmi sú
často považované za jeden z typických prejavov latentnej kriminality (poistná
kriminalita). Je to hlavne tým, že oklamať poisťovňu je u veľkej časti spoločnosti
pokladané za všeobecne tolerantnejší trestný čin oproti iným napr. krádeže, lúpeže,
násiliu apod. Páchanie tejto trestnej činnosti má veľmi často aj organizovaný
charakter. Pre prešetrovanie a aj pre odhaľovanie poistných podvodov je dôležité
aspoň orientačné rozdelenie manipulovaných škodových udalosti podľa
charakteristických znakov, pričom je zrejmé, že niektoré z nich je možné zaradiť do
viacerých kategórií [2,3] a to:
•

Vopred dojednaná zámerne vyvolaná DN (škodová udalosť)

•

Fingovaná škodová udalosť

•

Fiktívna škodová udalosť

•

Vyprovokovaná dopravná nehoda

•

Využitá dopravná nehoda

K uvedenému členeniu je možné ďalej priradiť aj nasledovné:
•

Nadhodnotenie nákladov na opravu

•

Zdanlivá manipulovaná škodová udalosť

Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť
policajtovi) ak:
•

nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti

•

je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej
látky sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia

•

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení

K možnosti posúdenia škodovej udalosti ako dopravnej nehody môže dôjsť pri
zanedbaní úplne základných povinností ako sú:
 zastavenie vozidla
 preukázanie totožnosti
V prípade nezastavenia vozidla je vec posudzovaná ako porušenie základnej
povinnosti vodiča (§ 66 ods. 2 písm. d) a ods. 6 zákona 8/2009 Z.z.)
2.3 Postupy pri prešetrovaní poistných udalostí zo strany poisťovne
Prešetrovanie podozrivých poistných udalostí povinnom zmluvnom poistení
(PZP) podľa §11 zákona 381/2001 Z.z.
•

Ods. 6: „Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie
potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do
troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti“.
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•

Ods. 6, písm. a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho
povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a
nárok na náhradu škody preukázaný.

•

Ods. 6, písm. b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre
ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť
poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu
škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné
vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal,
odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

Prešetrovanie podozrivých poistných udalostí pri havarijnom poistení
A. zo strany poisťovne
•

Je dané obsahom Všeobecných poistných podmienok pre havarijné poistenie
motorových vozidiel, kde je obvykle zakotvená povinnosť poistného plnenia
podmienkou ukončenia vyšetrenia škodovej udalosti právoplatným
rozhodnutím príslušného orgánu, alebo ukončenia obdobného šetrenia zo strany
poisťovateľa, pričom tento posudzuje odborné otázky expertízou, odborným
vyjadrením, alebo posudkom.
B. zo strany orgánov činných v trestnom konaní

•

Na základe trestného oznámenia zo strany poisťovne.

•

Na základe vlastnej kriminalistickej vyhľadávacej činnosti – obvykle v prípade
rozsiahlej a organizovanej trestnej činnosti tohto druhu.

•

V tomto prípade býva do konania obvykle pribratý znalec, nakoľko je potrebné
vykonať technické dokazovanie k určeniu technickej prijateľnosti priebehu
škodovej udalosti.

3. Popis situácie
K poškodeniu vozidla BMW 4, došlo podľa udania majiteľa vozidla v čase, kedy
toto vozidlo bolo zaparkované pred rodinným domom, kde stálo celú noc. Podľa
predloženej verzie, majiteľ zaparkoval vozidlo večer a ráno zistil jeho poškodenie,
pričom tvrdil, že k poškodeniu vozidla došlo pravdepodobne kontaktom s iným
vozidlom, ktoré sa pohybovalo v priestore, kde vozidlo BMW stálo zaparkované.
Akým spôsobom a za akých okolností bolo vozidlo BMW zaparkované, nebolo
zadokumentované a poškodenie vozidla bolo zadokumentované až pri dodatočnej
obhliadke vozidla vykonanej asi týždeň po vzniku škodovej udalosti.
Z obhliadky vozidla bola vedľa Zápisu o poškodení vozidla vyhotovená aj
fotodokumentácia, ktorá sa nachádza na obr.1
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Obr. 1 Zobrazenie poškodenia vozidla – výber z fotodokumentácie
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4. Expertný postup a jeho výsledok
Technický expert vykonal výškové vyznačenie poškodení – predovšetkým rýh –
viď obr.2 a pravého spätného zrkadla na ktorom nebolo zistené poškodenie.

Obr. 2 Výškové vyznačenie poškodení vozidla BMW

4.1 Výškové porovnanie poškodenia vozidla
Uvedená porovnanie výšky poškodených častí bolo vykonané so zreteľom na
vyšetrenie možnosti kontaktu bočnou časťou vozidla s neznámym vozidlom tak, aby
došlo ku kontaktu bočných plôch bez kontaktu spätných zrkadiel:
Pre porovnanie boli použité vozidla malých rozmerov: Fiat Punto, Fiat Seicento,
Fiat 126 a porovnanie bolo orientované na vyšetrenie takej technickej možnosti, že by
pri kontaktu s pravou bočnou časťou vozidla BMW nedošlo k poškodeniu pravého
spätného zrkadla vozidla BMW – viď obr. 3
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Obr. 3 Výškové porovnanie pravého vonkajšieho spätného zrkadla vozidla BMW
s výškou spätných zrkadiel vybratých vozidiel
Pri porovnaní výšky upevnenia spätných vonkajších zrkadiel bolo zistené, že aj
pri kontakte vozidiel kategórie malých by došlo ku kontaktu uvedených zrkadiel.
K tomuto by nedošlo, v prípade ak by horná hrana vonkajšieho spätného zrkadla
vozidla, ktoré malo kontakt nepresiahla výšku 0,95 cm od povrchu vozovky.
4.2 Analýza poškodenia ľavého predného blatníka vozidla BMW
Plocha ľavého predného blatníka bola rozdelená na oblasti deformácií
a poškodenia a tieto boli následne vyhodnotené v hľadiska ich vzniku pri pohybe
neznámeho vozidla v smere od prednej časti vozidla BMW k jeho zadnej časti. Tento
smer pohybu vyplýva z deformácie prednej hrany ľavých predných dverí, ktorá je
zahrnutá. Vyznačenie oblastí deformácií ľavého predného blatníka sa nachádza na obr.
3. – kde sa
Oblasť poškodenia I. : vyznačuje oblasť poškodenia s zreteľnými ryhami v laku
a s miernou deformáciou vzniknutou silovým účinkom plošného charakteru, ktorá je
vo vrchnej časti ostro ohraničená (vtlačená). V lokalite 1. je zrejmý následok silového
pôsobenie – ohnutie konca blatníka. V lokalite 2 sa nachádza stopa po pôsobení
výrazného silového účinku bez známok jeho vplyvu na prednú hranu ĽP dverí.
Lokalita 2. je deformovaná hlbokým zatlačením, pričom nemá poškodený lak
a nenachádzajú sa na nej ryhy.
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Obr. 3 Vyznačenie oblastí deformácií ľavého predného blatníka
Zistené poškodenia ĽP blatníka vozidla nezodpovedajú popisu vzniku poškodenia
vozidla v tom, že celá poškodená oblasť je vo vrchnej časti ohraničená ostrým
prechodom do nepoškodenej oblasti a to aj za začiatkom línií zistených rýh, V spodnej
časti blatníka sa pri prahu nachádza hlboko vtlačená časť na ktorej sa nenachádzajú
ryhy ani iné výrazné poškodenia laku. Uvedené poškodenie končí na konci ĽP
blatníka, čo odporuje prípadnému vzniku podľa predloženého popisu.
4.3 Analýza poškodenia ľavých predných a ľavých zadných dverí vozidla BMW
Plochy ľavých predných (ĽP) dverí a ľavých zadných (ĽZ) dverí boli rozdelené
na oblasti deformácií a poškodení a tieto boli následne vyhodnotené v hľadiska ich
vzniku. Vyznačenie oblastí deformácií ľavých predných dverí a ľavých zadných dverí
sa nachádza na obr. 4. – kde sa na ĽP dverách sa nachádzajú dve oblasti poškodenia
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(č. 3 a 4) ktoré majú vzájomne zjavne iný smer a to tak, že poškodenia 3 smeruje
šikmo dole a poškodenie 4 nie je šikmé. V oblasti poškodenia 5 je zjavné pritlačenie
(rozšírenie za prednou hranou ĽZ dverí) a následná línia poškodenia smerujúca
smerom hore. V oblasti línie 6 chýba tvar poškodenia po pritlačení zodpovedajúceho
poškodeniu 5.

Obr. 4 Vyznačenie oblastí deformácií ĽP a ĽZ dverí
Zistené poškodenie ĽP dverí a ĽZ dverí vozidla nezodpovedá predpokladu, že
tieto vznikli následkom pohybu druhého vozidla. Je zrejmé, že pri pohybe druhého
vozidla by nemohlo dôjsť pri jednom pohybe vozidla k rozdielnemu pohybu tej časti
vozidla, ktorá by zanechala poškodenie 3 a tej časti vozidla, ktorá by zanechala
poškodenie 4. Rozdiel v pohybe častí druhého vozidla je zistený tiež pri poškodeniach
5 a 6.
4.4 Analýza poškodenia ľavého zadného blatníka vozidla BMW
Plocha ľavého zadného blatníka bola rozdelená na oblasti deformácií a poškodení
a tieto boli následne vyhodnotené v hľadiska ich vzniku pri pohybe neznámeho
vozidla. Vyznačenie oblastí deformácií ľavého predného blatníka sa nachádza na obr.
5. – kde sa na ĽZ blatníku sa nachádzajú približne vodorovné ryhy, ktoré sú prerušené
v oblasti 7, 8, v ktorých sa nachádzajú deformácie – preliačenie bez poškodenia
povrchu t.j. laku. Tiež v oblasti 9 sa nachádza preliačenie bez poškodenia laku.
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Z priebehu vodorovných rýh je možné vyvodiť, že preliačenia sa na blatníku
nachádzali v čase pred vznikom rýh, ktorý čas môže byť aj veľmi krátky (napr.
v priebehu jedného pohybu poškodeného vozidla).

Obr. 5 Vyznačenie oblastí deformácií ĽZ blatníka
Zistené poškodenie ĽZ blatníka vozidla nezodpovedá predpokladu, že tento bol
pred vznikom rýh nepoškodený. Je nanajvýš pravdepodobné, že pred vznikom rýh
v laku vozidla sa na ĽZ blatníku nachádzali deformácie, pričom čas medzi vznikom
rýh a vznikom deformácií nie je možné technicky ohraničiť. Tento mohol byť na
úrovni jedného pohybu vozidla, ale aj podstatne dlhší.

Záver
Na základe výsledkov vykonaných analýz mohol technický expert uviesť, že:
Predpokladaný spôsob poškodenia vozidla BMW je možné pokladať po stránke
technickej za technicky neprijateľný, nakoľko:
- pri porovnaní výšky upevnenia spätných vonkajších zrkadiel bolo zistené, že aj
pri kontakte vozidiel kategórie malých by došlo ku kontaktu uvedených
zrkadiel. K tomuto by nedošlo, v prípade ak by horná hrana vonkajšieho
spätného zrkadla vozidla, ktoré malo kontakt nepresiahla výšku 0,95 cm od
povrchu vozovky
- zistené poškodenia ĽP blatníka vozidla nezodpovedajú popisu vzniku
poškodenia vozidla v tom, že celá poškodená oblasť je vo vrchnej časti
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ohraničená ostrým prechodom do nepoškodenej oblasti a to aj za začiatkom
línií zistených rýh, V spodnej zadnej časti ĽP blatníka sa pri prahu nachádza
hlboko vtlačená časť blatníka na ktorej sa nenachádzajú ryhy ani iné výrazné
poškodenia laku. Uvedené poškodenie končí na konci ĽP blatníka
- zistené poškodenie ĽP dverí a ĽZ dverí vozidla nezodpovedá predpokladu, že
tieto vznikli následkom pohybu druhého vozidla. Je zrejmé, že pri pohybe
druhého vozidla by nemohlo dôjsť pri jednom pohybe vozidla k rozdielnemu
pohybu tej časti vozidla, ktorá by zanechala jedno poškodenie a tej časti
vozidla, ktorá by zanechala druhé poškodenie na jednej časti vozidla. Rozdiel
v pohybe častí druhého vozidla je zistený tiež pri ostatných poškodeniach
- zistené poškodenie ĽZ blatníka vozidla nezodpovedá predpokladu, že tento bol
pred vznikom rýh nepoškodený. Je nanajvýš pravdepodobné, že pred vznikom
rýh v laku vozidla sa na ĽZ blatníku nachádzali deformácie, pričom čas medzi
vznikom rýh a vznikom deformácií nie je možné technicky ohraničiť. Tento
mohol byť na úrovni jedného pohybu vozidla, ale aj podstatne dlhší.
Na základe výsledkov vykonaných analýz je možné pokladať za technicky prijateľný
záver, že k poškodeniu vozidla BMW došlo v čase, kedy sa toto vozidlo pohybovalo.
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Abstract:
Pandémia v rokoch 2020 – 2021 sprevádzaná zložitým zabezpečovaním prevádzkyschopnosti
prvkov kritickej infraštruktúry spolu s kybernetickými útokmi sa stali najväčšími rizikami v riadení
štátnych firiem i podnikateľských subjektov. Tieto riziká nastavili zrkadlo ich pripravenosti ako
čeliť nepríjemným situáciám, ohrozeniam, epidémiám, prírodným katastrofám, alebo
kybernetickým útokom. Zároveň ich donútili zlepšovať ochranu proti nim. Informačné technológie
sa stávajú motorom inovácii a transformácie ekonomiky , ale musia byť správne nastavené ,
rozumne využívané , ale aj účinne chránené voči bezpečnostným hrozbám.
Keywords: kybernetická bezpečnosť , kritická infraštruktúra
Abstrakt:
The pandemic in 2020-2021, accompanied by the complex provision of uptime of critical
infrastructure elements together with cyberattacks, has become the greatest risk in the
management of state-owned firms and businesses. These risks set a mirror of their readiness to
face unpleasant situations, threats , epidemics, natural disasters, or cyberattacks. At the same
time, they were forced to improve protection against them. Information technology is becoming the
engine of innovation and economic transformation - but it must be set up properly, sensibly used,
but also effectively protected against security threats.
Kľúčové slová: cybersecurity , critical infrastructure

Introduction
Kybernetická bezpečnosť nie je len nový marketingový nástroj či byrokratický
nezmysel Európskej únie. Kybernetická bezpečnosť , to sú hlavne opatrenia smerujúce
k zaisteniu bezpečnosti informačných aktív. Aktuálna top téma vo svete
kyberbezpečnosti je napadnutie americkej spoločnosti Colonial Pipeline hackermi, čo
malo za následok výpadok v prevádzke ropovodu i vyhlásenie núdzového stavu.
Americký prezident spustil program 100 dnovej ochrany kybernetickej infraštruktúry.
Problémy sa nevyhli ani Európe , kde írske zdravotníctvo muselo po „sofistikovanom
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ransomverovom útoku „odstaviť informačné systémy, Uvedené udalosti opäť potvrdili
reálnosť kybernetických hrozieb, ktoré môžu mat ďalekosiahle následky nielen na
jednotlivé subjekty , ale aj každodenné aktivity obyvateľstva i ľudské životy. Aj na
Slovensku by to malo znamenať budíček aby prevádzkovatelia základných služieb a
kritickej infraštruktúry mali okamžite implementovať opatrenia tak , ako nariaďujú
zákon o kybernetickej bezpečnosti a prislúchajúce vyhlášky.

1. Situácia na Slovensku
Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku bol prelomový rok 2018 ,
keď bol prijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti( č. 69/2018Zz ) . ktorý bol v roku
2021 doplnený (č. 287/2021Zz). Je to zlepšenie oproti minulosti, avšak oproti
vyspelejším členským krajinám Európskej únie stále máme čo doháňať. Problémom je
, že štát, politici, manageri , riadiaci pracovníci začnú intenzívnejšie vnímať
kybernetickú bezpečnosť až vtedy, keď sa reálne stane bezpečnostný incident
s rôznymi dopadmi na obyvateľov.
V oblasti kyberobrany je nevyhnutné na
Slovensku prepnúť na inú rýchlosť. Hlavne v ekonomicky a kyberneticky
podvyživených sektoroch , ako je zdravotníctvo, vodárenské a teplárenské podniky
a mnoho štátnych organizácii , kde je bezpečnosť dlhodobo a systematicky neriešená.
Najlepšie sú na Slovensku kyberneticky chránené finančné inštitúcie , ktoré sú
regulované , mohli by prísť o licenciu ak by nedodržiavali bezpečnostné predpisy. Aj
nadnárodné spoločnosti a spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou investovali
viac do kyberbezpečnosti , lebo to nariadil zahraničný manažment – aj po negatívnych
skúsenostiach z kyberútokov vo vyspelých krajinách. Aj keď je Slovensko malé a tým
často ospravedlňujeme nedostatočnú kyberochranu , že pre kyberútočníkov nie sme
zaujímaví, scenárov o možných krízových situáciách je dosť. Máme tu dve jadrové
elektrárne, prepravcu ropy a plynu , prenosové a distribučné energetické spoločnosti ,
rafinériu , chemické závody, silné vodné hospodárstvo a nezabezpečené zdravotníctvo.

2. Ako predchádzať kybernetickým ohrozeniam
Predovšetkým kybernetická bezpečnosť musí byť systematicky riadená, nestačí
iba formálne naplniť požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti , ale je potrebné
audity v inštitúciách kritickej infraštruktúry pravidelne opakovať. Je potrebné mať
pripravené a najmä pravidelne testované rôzne scenáre, ktoré majú vplyv na chod a
prežitie organizácie v súvislosti s rôznymi katastrofami. Kyberútokom sa predísť , ak
je dobrá prevencia.
Povinným minimom v oblasti kritickej infraštruktúry by malo byť povinné
certifikovanie podľa ISO normy 27001 – informačná bezpečnosť. Zahŕňa opatrenia a
návod na riešenie problémov ako ochrana citlivých údajov, riadenie aktív, riadenie
prístupov a prístupových práv, bezpečnosť prevádzky, bezpečnosť prevádzky,
bezpečnosť komunikácie, prenosu dát , zvládanie bezpečnostných incidentov a iné.
Ďalším preventívnym opatrením a úplne najjednoduchším pre predídenie scenáru
zlyhania je dodržiavanie pravidla 3-2-1 . Jednoducho trojvrstvové fyzické zálohovanie.
Zálohovanie pomôže pri omylom vymazanom e-maile i dokumente , pri samovoľne
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poškodených aj hekerom zakryptovaných dátach či vírusom zničených citlivých
údajoch. Pravidlo znamená 3 krát zálohovať, 2 krát použiť rôzne média a 1 krát použiť
inú lokalitu.
Dôležitým prvkom kyberochrany je výber nástroja na detekciu a reakciu útokov
ku koncovým zariadeniam. Napríklad od firmy ESET. Ich produkty zhromažďujú
údaje o udalostiach v pripojených koncových zariadeniach v reálnom čase a
automaticky kontroluje , či údaje zodpovedajú kritériám podozrivej aktivity.
Umožňuje tiež identifikovať nezvyčajne správanie a útoky , vyhodnocovať riziká,
riešiť incidenty a nežiadúce aktivity v sieti. Nevynímajúc to , že ide o riešenie
slovenskej spoločnosti , rešpektované na celom svete.
Pandemická situácia priniesla i masové rozšírenie práce z domu ( home office ) .
Po rozpačitých začiatkoch keď zamestnávatelia pristúpili k nevyhnutnosti prace z
domu , firmy zvažujú preferovať tuto formu naďalej. Je to v poriadku , ak splnia
základné technické podmienky, Tými sú hardvérové vybavenie, bezpečne pripojenie k
firemným systémom či logistika pre identifikáciu softvérových i hardvérových
problémov a ich riešenia. Zároveň treba brať do úvahy osobnosti ľudí, ich individuálne
možnosti a domáce zázemie. To všetko by mala firma zabezpečiť, skontrolovať a
vylepšovať , aby jej home office fungoval. Najbežnejšími riešeniami pre bezpečnosť
sú balíčky Microsoft 365. Obsahujú pokročilé bezpečnostné funkcie , ktoré fungujú
spoľahlivo a za každých okolnosti bez nutnosti byť vždy na rovnakom mieste či v
jednom meste. Stačí oddeliť pracovný svet od domáceho a bezpečnostnou politikou
mať správu všetkých zariadení aj dát pod kontrolou. Až 99,9 percentám útokov na
identitu zabráni viacfaktorová autentifikácia.
Pre kritickú infraštruktúru je veľmi dôležitá aj úloha MKB – manažéra
kybernetickej bezpečnosti. Pričom nejde len o legislatívnu povinnosť. Predovšetkým
ide o príležitosť zodpovednej spoločnosti mať k dispozícii skutočného odborníka ,
riadiaceho kybernetickú bezpečnosť firmy tým správnym spôsobom. Ak je ťažké
takého odborníka nájsť je možné ho outsourcovať, a zveriť teda kybernetickú
bezpečnosť skutočnému odborníkovi aby sa naplnili požiadavky legislatívy pre túto
oblasť.
Záver
Využívanie moderných technológii dokáže ušetriť firmám množstvo financií.
Slovenské firmy si príležitosti v podobe nastupujúcej digitalizácie naplno uvedomujú.
Počet firiem ktoré sa zapájajú do komplexnej digitalizácie neustále stúpa. Zavádzať
moderné technológie je však pre mnohých veľmi náročné. Akékoľvek šliapnutie vedľa
môže stáť veľa financií. Preto kyberochrana , prevencia a monitorovanie pred
možnými ohrozeniami majú neustále stúpajúci význam. Najlepšou verifikáciou
bezpečnostných opatrení sú expertné penetračné testy.
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Abstrakt:
V súčasnosti sa kybernetická kriminalita vykonáva čoraz sofistikovanejšími spôsobmi vo
všetkých oblastiach, preto existujú požiadavky na najmodernejšie spôsoby vyšetrovania už pri
vypočúvaní poškodených, svedkov, obvinených a na vykonávanie forenznej analýzy digitálnych
stôp. V globálnom prostredí rastie počet kybernetických trestných činov, ktoré nemusia byť
vyšetrené vyšetrovateľmi štandardnými spôsobmi vôbec. Je pravdou, že pre zložité
a komplikované prípady môžu byť prizvaný súdny znalcovia, odborníci v obore, ale
v súčasnosti, už pri zbieraní dôkazov a výsluchov môže dôjsť skomplikovaniu vyšetrovania, ak
pri zaisťovaní dôkazov sa nedodržia zásady pre efektívnu digitálnu forenznú analýzu
prispôsobenú k daným okolnostiam. V horšom prípade vyšetrovateľ nemusí mať informácie
o moderných digitálnych forenzných technikách, ktoré umožnia k vyriešeniu prípadu. Existuje
pravdepodobne nová príležitosť na školenie aj pre samotných vyšetrovateľov, aby si prehĺbili
vedomosti pri objasňovaní najnovších trestných činov v oblasti kybernetickej kriminality. Aby
mali lepšiu predstavu aké techniky a možnosti pri získavaní a objasňovaní prípadov je možné.
Zločinci majú čoraz lepší prístup k najnovším informáciám a technológiám o tom, ako páchať
trestnú činnosť, s minimálnymi zanechanými stopami.
Kľúčové slová: digitálna forenzná analýza, kybernetická kriminalita, kybernetické hrozby

Abstract:
Nowadays, cybercrime is being carried out in increasingly sophisticated ways in all areas, so
there are demands for state-of-the-art investigative methods already in place for interviewing
victims, witnesses, defendants and for conducting forensic analysis of digital traces. In the
global environment, there is a growing number of cyber crimes that may not be investigated by
investigators in standard ways at all. It is true that for complex and complicated cases, forensic
experts, experts in the field, may be called in, but currently, even in the collection of evidence
and interrogations, investigations can become complicated if the principles for effective digital
forensics adapted to the circumstances are not followed in securing evidence. Worse, the
investigator may not be aware of modern digital forensic techniques that will enable the case to
be solved. There is likely to be a new training opportunity for investigators themselves to
deepen their knowledge in solving the latest cybercrimes. So that they have a better idea of what
techniques and options are possible in obtaining and clarifying cases. Criminals increasingly

252

Aktuálne kybernetické hrozby
Norbert NAĎ
have access to the latest information and technology on how to commit crimes, with minimal
traces left behind.
Keywords: digital forensic analysis, cyber crime, cyber threats

Úvod
Za posledné roky pri objasňovaní kybernetickej kriminality, sa objavuje
trend kde dochádza k výraznému zneužívaniu osobných údajov, krádeže identít,
kyberšikana, sofistikované ekonomické podvody, krádeže kryptomien, vyhrážanie sa
zverejnením intímnych fotografií a súkromných videí, poistné podvody, a to aj napriek
existencii nariadenia EÚ GDPR, a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018,
a platného zákona o kybernetickej bezpečnosti 69/2018, v SR.
Z toho dôvodu, je možné usúdiť, že zákony a nariadenia a vopred definované
minimálne technické zabezpečenia pre ochranu osobných údajov, nepostačujú pre
minimalizovanie kybernetických útokov.
Nové možnosti práce na internete, Home Office, využívanie sociálnych sietí,
online nakupovanie, prinášajú síce zrýchlenie jednotlivých procesov a ich komfortnosť,
ale daň za to niekedy sa stáva až privysokou, ak dôjde spáchaniu trestného činu. Často
existujú obete ktoré ani do dnešného dňa nevedia, že sa stali v minulosti obeťami
kybernetických útokov. V minulosti, v čase bez internetu viac prevládal nelegálny
(ukradnutý) operačný systém alebo nelegálna (ukradnutý) aplikácia a vírusy šíriace sa
kopírovaním súborov.
V súčasnosti už je to o problematike nedostatočného komplexného
zabezpečenia. Už pri samotnom výbere poskytovateľa internetu, môže dochádzať
krádežiam údajov zo strany poskytovateľa služieb internetu, mailových služieb,
zariadeniami pre pripájanie do internetu takzvané rútre (routre), prepínače, ktoré sa
predávajú ktoré a obsahujú známe bezpečnostné zraniteľnosti, nedostatočná antimalvér
ochrana, často žiadna politika hesiel, zastaralý operačný systém, alebo pravidelne
neaktualizovaný záplatami pred zraniteľnosťami samotného operačného systému. Ani
pri firemných počítačov ak dôjde k strate, alebo ku krádeži počítačov, údaje nie sú
uložené na zašifrovaných diskoch (minimálne vo Windows „XY“ Pro - BitLockerom, a
v Mac OS X - FileVaultom) a citlivé, a osobné údaje sú prístupné pre páchateľov, aj keď
poškodený mali nastavené komplexné heslá pre prihlásenie do systému. Nedostatočne
zabezpečené WiFi siete, staré šifrovacie algoritmy pre WiFi - WEP, WPA. V súčasnosti
už existujú aj úspešné útoky na WPA2, z toho dôvodu je potrebné využívať novšie
zariadenia s WPA3. Tieto podceňované nedostatky len uľahčujú páchateľom vykonávať
kybernetické útoky, a pri objasňovaní trestnej činnosti digitálnou forenznou analýzou už
nestačia len lokálne vyšetrovania, ale potreba získavania dôkazov od všetkých strán,
poskytovateľov internetu a iných webových služieb ako napríklad eshop, emailové
služby, ale aj poskytovateľov sociálnych sietí.
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Najnovšie trendy kybernetickej kriminality
1.

Phishing spojený s pandémiou

Phishing bol vždy rozšírený a v určitom období sa stal najvýznamnejšou hrozbou
v oblasti kybernetickej bezpečnosti za posledné obdobie, aj vďaka ransomvér
(Ransomvér, je škodlivý program, určený k vydieraniu, ktorý zašifruje postupne
všetky údaje na napadnutom počítači vo veľmi krátkom čase, a požaduje výkupné
vyplatené v kryptomenách).
Spoločnosti zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou v záujme boja proti
phishingovým útokom neustále vyvíjajú nové metódy, ako napríklad hardvérové
overovanie a navrhujú študijné materiály ku školeniam pre zvyšovanie povedomia
o kybernetickej bezpečnosti. Napriek tomu aj v súčasnosti je phishing neustále veľmi
účinný a mnohí sa stále stávajú jeho obeťami.
Kybernetickí útočníci využívajú pandémiu na to, aby sa stali ľudia obeťami,
phishingová „kampaň“ počas roku 2020 – 2021 sa vydávala za rôzne štátne
organizácie poskytujúce informácie o Covid-19.
Spoločnosť Google denne zablokovala 18 miliónov phishingových emailov s
témou Covid-19. Kyberzločinci využívajú pandemické dezinformácie pre šírenie
strachu a podvádzanie osôb, aby im poskytli prístup k citlivým informáciám. V
Spojenom kráľovstve starší ľudia sa stali obeťami sociálneho inžinierstva, kde
dostávali phishingové emaily a telefonáty, ktoré im sľubovali očkovanie proti Covid19, a rady pre ochranu pred Covid-19, preto majú poskytnúť údaje, ktoré od nich
sociotechnický útočník vyžiadal, či už formou odosielateľa emailu alebo ako volajúci
aby im zaslal bližšie informácie. Ďalší klasický spôsob phishingu súvisiaci s
pandémiou je aby príjemcovia emailov boli vedení k tomu, aby klikli na odkazy, ktoré
údajne ponúkajú zdravotné poradenstvo súvisiace s Covid-19 na diaľku.
Aby sa používatelia nestali obeťami phishingových podvodov, musia byť
ostražitejší pri otváraní odkazov a sťahovaní súborov. Je potrebné si uvedomiť, že
najčastejšie zlyhanie je ľudský faktor. [1]

2.

Útoky pomocou Ransomvér

Ransomvér je jednou z najväčších hrozieb v súčasnosti. Prvý príchod do popredia
v roku 2017 s globálnymi dôsledkami boli ransomvér NotPetya a WannaCry, počet
ransomvér útokov sa zdvojnásobil v roku 2018, na 10.5 miliardy útokov na celom
svete. V nasledujúcom roku však 2019 sa znížil na 9.9 miliárd útokov [2].
V dôsledku intenzívnej digitalizácie, a prechodu na home office počas pandémie
COVID-19 bolo vo svete napadnutých v roku 2020 až 51% organizácií, ktoré boli
zasiahnuté ransomvér útokom. Z toho tri štvrtiny mali údaje zašifrované a celkovo
26% obetí zaplatili výkupné, aby získali údaje naspäť, 1% ktorý aj zaplatili výkupné,
nezískali svoje údaje naspäť.
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Celkovo firmy v roku 2020 zaplatili 350 miliónov dolárov v Bitcoinoch, z roka
2019 na 2020 počet útokov ransomvér stúpol o 311 percent, ktoré priamo súvisí
s pandémiou, keďže firmy, ktoré nemali skúsenosti so vzdialeným prístupom,
postupne prešli do cloudu, poslali ľudí domov, s nedostatočne zabezpečenými
počítačmi, tým aj vzrástol počet nechránených koncových staníc. Obnova údajov je
technicky veľmi náročná na kapacitu liniek, ktorá spôsobuje výrazné spomalenie
funkcionality služieb. Podľa prieskumu je priemerný počet nedostupnosti služieb až
280 dní, a priamy výpadok až 21 dní.
Objavujú sa problémy s nedostatočnou kvalitou zálohovania údajov, ktoré
nemajú aktuálne zálohy, a chaotické obnovovanie pri snahe vrátenie údajov do
pôvodného stavu, kde počas obnovy pracovníci vytvárajú novšie údaje, a správcovia
pre zlú bezpečnostnú politiku nevedia čo skôr majú robiť.
Sila útočníkov sa ukázala aj 7.5.2021 kde zaútočili na sieť potrubí distribuujúcich
pohonné látky pre polovicu východného pobrežia USA. Firma Colonial Pipeline radšej
okamžite zaplatila výkupné v hodnote 5 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré je
obtiažne vystopovať. K útoku sa prihlásil kybernetický gang DarkSide, ktorý sídli vo
východnej Európe. V súčasnosti im boli zabavené všetky počítače a kryptomeny ktoré
vlastnili a svoju kriminálnu činnosť údajne aj ukončili. DarkSide bol len
prostredníkom pri útoku na firmu Colonial Pipeline, pretože svoj ransomvér predávala
na čiernom trhu - DarkNet. Tento čierny trh využíva najznámejšiu anonymizačnú sieť
Tor, ktorá je integrovaná napríklad aj v internetovom prehliadači Onion.
Na boj proti ransomvér útokom síce existuje niekoľko dešifrovacích nástrojov
ktoré sú dostupné na internete na stránkach výrobcov antimalvér softvéru, ale vývojári
ransomvér sú vždy o krok vpred a vyvíjajú stále novšie verzie, a mutácie ransomvér,
a preto veľakrát nie je možné dešifrovať údaje [3].

3.

Krádež kryptomien útokmi na protokoly DeFi

Útoky na protokoly DeFi (Decentralized Finance) explodovali v roku 2020.
Podľa posledných správ sa v minulom roku uskutočnilo okolo 15 napadnutí platforiem
DeFi, čo predstavovalo odcudzené prostriedky v objeme okolo 120 miliónov dolárov.
Kryptomeny sú obzvlášť lákavé pre zločincov, pretože umožňujú anonymné platby na
rôznych platformách. Vektor útokov opätovného vstupu umožnil protivníkom
komunikovať s tokenovými zmluvami, akoby mali veľa kolaterálov a ukradli aktíva
platformy.
Podľa najnovšej informácie z mája 2021 od blockchainového analytického
startupu CipherTrace, ukradli útočníci útokmi na DeFi až 156 miliónov dolárov v
kryptomenách ukradnutých od januára 2021 do apríla 2021. Je to viac, ako bolo
ukradnutých z protokolov DeFi za celý rok 2020. Najrozpoznateľnejšia schéma pod
touto položkou je technika známa ako takzvané vyťahovanie z pod koberca a zahŕňa
držiteľov tokenov, ktorí náhle vyberú peniaze a ujdú s peniazmi investorov.

4.

Malvér v smartfónoch

V treťom štvrťroku 2020 sa Irán, Bangladéš a Alžírsko dostali na čelo zoznamu
krajín s najväčším počtom mobilných malvérových útokov, 30,29 % používateľov
mobilných zariadení v Iráne zažilo útok mobilného malvéru [4].
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Podobne ako iné druhy kybernetických hrozieb, aj mobilný malvér je čoraz
sofistikovanejší. V minulom roku 2020 výskumný tím Microsoft 365 Defender odhalil
nový malvér pre Android, ktorý bol najnovším vývojom mobilného ransomvéru a tiež
oveľa sofistikovanejším ako jeho predchodcovia. Tento malvér úplne znemožnil
používanie zariadení so systémom Android a nútil jednotlivcov zaplatiť výkupné, aby
získali späť kontrolu [5].
Tento vývoj sa v dohľadnej dobe nezastaví. Podľa rovnakého výskumného tímu
možno v budúcnosti očakávať ďalšie varianty. Je to spôsobené najmä strojovým
učením, ktoré zdokonaľuje vývoj malvéru.
Aby sa používatelia vedeli chránili pred mobilným malvérom, musia si viac
všímať webové stránky, ktoré navštevujú, súbory ktoré sťahujú a odkazy, na ktoré
klikajú. Samozrejmosťou je mať nainštalovanú antimalvér ochranu v Android
zariadeniach, ktorá by pomohla predchádzať, alebo aspoň minimalizovať pred takýmto
útokom.

5.

Modulárny malvér

Väčšina spoločností už o malvéri počula a usilovne sa pred ním chráni rôznymi
formami kybernetickej ochrany. Podľa SANS Institute, orgány činné v trestnom
konaní sa v roku 2020 začali čoraz viac obávať toho, do akej miery zločinecké gangy
kombinujú modulárne segmenty škodlivého kódu, aby vytvorili väčšie útoky. Je veľmi
pravdepodobné, že zločinci v roku 2020 častejšie spolupracovali. Medzi aktérmi
hrozieb bolo veľa subdodávok a spolupráce, čo viedlo k zvýšeniu príležitostí pre
zlodejov. Ak budú zločinci spolupracovať aj v nasledujúcich rokoch, môže byť čoraz
ťažšie sa im brániť.

6.

Odchytávanie hesiel cez rameno - Shoulder surfing

Keďže zamestnanci trávia viac času mimo kancelárie, čoraz častejšie používajú
svoje prihlasovacie údaje na rôznych zariadeniach a miestach. To môže znamenať, že
okrem prihlasovania sa do platforiem v domácej kancelárii zamestnanci riešia
pracovné požiadavky aj na svojich smartfónoch, keď sú na nákupoch, alebo sa
prihlasujú do tabletov z kaviarní a iných verejných WiFi sietí. Nárast práce
"kdekoľvek" otvára dvere zraniteľnejším zamestnancom, ktorí sa zabudnú chrániť pred
ľuďmi, ktorí im môžu ľahko pozerať cez plece. Shoulder surfing je síce technologicky
nenáročná forma počítačovej kriminality, ale stále je nebezpečná a útočníci ju môžu
páchať aj prostredníctvom videokonferencií, alebo odfotením.

7.

Skúšanie uniknutých prihlasovacích údajov

Ďalším bežným príkladom hrozby kybernetickej bezpečnosti, ktorá v roku 2020
naďalej rástla, je skúšanie uniknutých prihlasovacích údajov. Táto taktika
kybernetického útoku zahŕňa testovanie miliónov kombinácií e-mailov a hesiel na
rôznych webových stránkach v nádeji, že údaje, ktoré fungujú na jednej webovej
stránke, môžu fungovať aj na inej. Pandémia COVID-19 spôsobila prechod na viac
digitálnych platforiem a tak sa vyvolal masívny nárast aktivít v oblasti digitálnych
podvodov. Keďže mnohí dnešní zamestnanci pracujúci na diaľku opakovane používajú
heslá na viacerých platformách, príležitosť na krádež firemných poverení je obrovská.
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Minulý rok sa obeťou tohto útoku stala aj video konferenčná spoločnosť Zoom, ktorej
500 000 používateľských mien a hesiel sa šírilo na DarkWeb.

Odporúčané minimálne opatrenia
 Je potrebné neustále aktualizovať aplikačný softvér ako sú napríklad MS
Office, Flash Player, Adobe Acrobat Reader, JAVA a samotný operačný
systém či už počítača alebo smartfónu. Existujú aplikácie ktoré
umožňujú kontrolu aktuálnych verzií nainštalovaných aplikácií
a automatické stiahnutie a nainštalovanie najnovšej verzie čo výrazne
zjednoduší celý proces.
 Nainštalovanú a aktívnu, funkčnú antimalvér ochranu.
 Nevypínať softvérový firewall v OS. V domácej a firemnej sieti mať
aktívny firewall.
 Pre vzdialené pripájanie sa do vnútornej siete využívať VPN IPSEC
 Pri WiFi zariadeniach prejsť na najnovší šifrovací algoritmus WPA3.
 Zabezpečenie údajov, súborov, alebo celých diskov šifrovacím algoritmom,
aspoň od výrobcu operačného systému.
 Je nutné si dávať pozor kde zadávame prihlasovacie údaje, kontrolovať
spôsob prihlasovania, používať softvérový manažér hesiel, pre každú
prihlasovaciu stránku zvlášť, zvyšovať si vlastne digitálne zručnosti.
Ideálne aby sa už aj na základných a stredných školách zvyšovalo
povedomie o zásadách ochrany pred kybernetickými útokmi.
 Všetky emailové adresy, či už súkromné ale aj firemné, si skontrolovať na
stránke
https://haveibeenpwned.com/
či
nedošlo
k uniknutiu
prihlasovacích údajov, v prípade potvrdenia okamžitá zmena hesiel na
zabezpečenom zariadení, počítači a nahradenie komplexným heslom
pozostávajúci so znakov veľkých a malých písmen, čísiel a špeciálnych
znakov, heslo v dĺžke aspoň 12 znakov. Je dôležité nepoužívať jedno
a to isté heslo pre všetky stránky.
 A ak je možné, využívať dvojfaktorovú autentifikáciu či už formou emailu,
sms správy, alebo fyzickej Grid karty, alebo online generátora 2FA ako
napríklad Google Authenticator, elektronickej offline čítačky pri internet
bankingu, Usb generátor podľa FIDO U2F štandardu napríklad
YubiKey 5 NFC FIPS.

Záver
Slovensko kopíruje celosvetový trend v kybernetických útokov, ale našťastie ešte
nie sú také veľké škody ako vo svete, ale môže sa to zmeniť. Kyberzločinci sú v
tomto smere takí úspešní, pretože si uvedomujú, že 90 % prípadov narušenia ochrany
údajov je spôsobených ľudskou chybou.
V SR sa objavujú aj nové služby ako napríklad poistenie v prípade
kybernetického útoku, kde poisťovne deklarujú uhradenie finančných strát po
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kybernetickom útoku, čo je pozitívna informácia, ale prognóza celosvetová je, že
výkupné stále stúpa, a pre poisťovne to prestáva byť výhodné.

Zabezpečenie vzdelávania pracovníkov bezpečnostných služieb v oblasti
kriminalistiky a kriminológie je nevyhnutné pre ochranu spoločnosti pred negatívnymi
protispoločenskými javmi, pred rôznymi druhmi kybernetickej trestnej činnosti.
Dlhodobá bezpečnostná situácia v Slovenskej republike, Európe i vo svete si vyžaduje
vysokoškolsky vzdelaných profesionálov s praxou, ktorí budú pripravení a schopní
efektívne riadiť stále komplexnejšie a detailnejšie kriminalistické a preventívne
systémy v boji proti páchateľom pri kontrole najzávažnejších druhov kybernetickej
kriminality. Potreba je vyjadrená spoločenskou objednávkou na kvalifikovanosť
odborníkov a riadiacich pracovníkov v bezpečnostných službách.
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Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Abstrakt:
Terorizmus, ako jedna z najzávažnejších globálnych bezpečnostných hrozieb súčasnosti,
ohrozuje vnútropolitické usporiadanie štátov, ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi. Na
dosiahnutie svojich cieľov, predovšetkým šírenie strachu a zastrašovanie, používajú teroristi
extrémne násilie. Multidimenziálny proces globalizácie ovplyvnil aj terorizmus. Terorizmus
súčasnej doby sa líši od terorizmu, ako bol známi v minulom storočí.
Autorka sa v článku zaoberá problematikou definovania terorizmu. Analyzuje rozdiel medzi
„starým“ a „novým“ terorizmom s využitím šiestich bodov, na ktorých tento rozdiel ilustroval
brigádny generál USA a odborník na terorizmus Russel Howard. Autorka popisuje spôsoby
financovania terorizmu 21. storočia, ktoré sú v dnešnej dobe omnoho jednoduchšie. Autorka sa
v neposlednom rade zameriava na príčiny terorizmu a stručne opisuje taktiku a motivácie, ktoré
teroristi na dosahovanie svojich cieľov využívajú.
Kľúčové slová: Terorizmus. Vývoj terorizmu. Príčiny terorizmu. Komparácia terorizmu.
Financovanie teroristov.
Abstract:
Terrorism, as one of the most serious global security threat, threatens the intra-political order
of states as well as inter-state relations. Terrorism to achieve its goals, especially the spread of
fear and intimidation, uses extreme violence. The multidimensional process of globalization has
also been affected by terrorism. Current terrorism differs from terrorism as it was known in the
past century.
The author discusses the issue of defining terrorism. It analyzes the difference between "old"
and "new" terrorism using six points, to which this difference was illustrated by US Brigadier
General Russell Howard and Terrorism Expert. The author describes ways to finance terrorism
in the 21st century, which is much easier nowadays. Last but not least, the author focuses on the
causes of terrorism and briefly describes the tactics and motivations that terrorists use to
achieve their goals.
.
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Úvod
Medzi nezastaviteľné procesy, ktoré sú prítomné v dôsledku globalizácie,
môžeme okrem iných zaradiť stieranie hraníc medzi jednotlivými štátmi, rozvoj
technológií a rozvoj informačno – komunikačných technológií. Vymenované procesy,
okrem nepochybného prínosu pre spoločnosť, podporujú fenomén medzinárodného
terorizmu. Pojem terorizmus je takmer všetkým dobre známy, avšak, napriek jeho
ďalekosiahlej histórii, nie je z dôvodu rozmanitosti používaných taktík teroristov
jednoduché tento pojem definovať.
Terorizmus je súčasťou pojmu politické násilie. Jednotná definícia pojmu
terorizmus nie je ustálená, pretože okrem politického násilia sa prekrýva aj s inými
formami násilia, používanými najmä v taktike asymetrického konfliktu.
Fenomén terorizmu nie je ničím novým. Vplyvom globalizácie je však terorizmus
21. storočia omnoho extrémnejší a násilnejší, ako v minulosti. Podobne ako iné
bezpečnostné hrozby, bol prítomný už v období studenej vojny, ale aj dávno pred ňou.
Vtedajšie prísne a uzavreté politiky štátov dokázali terorizmus aspoň naoko
kontrolovať.
Globálna bezpečnostná hrozba terorizmu sa týka aj Slovenskej republiky.
Začlenením Slovenskej republiky a jej inklinovaním k západným hodnotám, ktoré
radikálni teroristi považujú za absolútne zlo, sa môže cieľom teroristických útokov
stať aj Slovenská republika. Z tohto dôvodu je potrebné analyzovať a reflektovať
teroristické hrozby, aby sme boli na ne adekvátne pripravení.

1. Základné východiská skúmania súčasného terorizmu
Pre skúmanie príčin globálneho terorizmu je predovšetkým potrebné vymedziť
základné východiská a definovať základné pojmy, ktoré s terorizmom súvisia.
V dôsledku konca studenej vojny prešiel svet, z hľadiska bezpečnostnej paradigmy,
zásadnými zmenami. Vytvorením Európskej únie sa zjednodušil voľný pohyb tovarov,
služieb a ľudí cez národné hranice. Tempo globalizácie sa po skončení studenej vojny
zrýchlilo. Zrýchleným tempom globalizácie sa výrazne zjednodušila interakcia
komunít, ktoré boli predtým od seba izolované. Globalizácia má aj negatívnu stránku,
ktorá je pre terorizmus paradoxne priaznivá. Počas prvej vojny v Perzskom zálive
v roku 1991 iracký diktátor prostredníctvom televízneho vysielania oslovil teroristov
po celom svete a vyzval ich k tomu, aby udreli na členské štáty aliancie, ktoré sa
zapojili do operácie „Púštna búrka“, ktorá bola zameraná proti nemu.
Ďalšie negatívum globalizácie sa prejavilo po páde Sovietskeho zväzu a rozpade
Juhoslávie. Týmito rozpadmi sa odhalilo etnické napätie, ktoré bolo dovtedy úspešne
utajované autoritatívnym režimom. Niet pochýb o tom, že globalizačným procesom sa
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zvýšilo riziko extrémizmu a vzniku nelegálnych sietí a zároveň sa zjednodušilo
financovanie terorizmu.
Globalizácia prirodzene priniesla väčšiu dostupnosť využívania počítačových
sietí, čo pre teroristov znamená zlepšenie plánovania, koordinácie a realizácie
teroristických útokov. Použitie informačno – komunikačných technológií výrazne
zjednodušuje zosnovanie samotného teroristického útoku.
„Iba pomocou vyhľadávača google je v súčasnosti možné nájsť v anglickom
jazyku vyše 2.5 milióna odkazov, ktoré prinášajú návod na výrobu domácej bomby.“
[1]

2. Definovanie pojmu terorizmus
Terorizmus je v súčasnosti faktorom, ktorý predstavuje pre bezpečnostné
prostredie významnú hrozbu. Terorizmus je hrozbou pre bezpečnostnú situáciu vo
vnútri štátov, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu jednotlivých regiónov sveta.
Mnohí z nás sú presvedčení o tom, že im je pojem terorizmus úplne jasný a že nie
je problém terorizmus definovať. Opak je však pravdou. Pri definícii terorizmu
nastáva problém v tom, že je veľmi náročné nájsť zhodu vo vnímaní podstaty
terorizmu, ktorá je problémom s politickým a ideologickým pozadím. Terorizmus sa,
rovnako ako globalizácia, dotýka celého spektra spoločenských oblastí, čo výrazne
sťažuje ustálenie jednotnej definície tohto pojmu. K definovaniu terorizmu sa dá
dopracovať analýzou jeho charakteristických znakov z pohľadu politicky
motivovaného násilia.
„Terorizmus je nezákonné použitie sily, alebo násilia proti osobám, alebo
majetku s cieľom zastrašiť, alebo prinútiť k ústupkom vládu, civilné obyvateľstvo,
alebo jeho časť pri sledovaní politických alebo sociálnych cieľov.“ [2]
Členské štáty Európskej únie sa dohodli na spoločnej definícii teroristických
trestných činov, ktoré majú byť zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov.
Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13/06/2002 4 , v znení rámcového
rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28/11/2008, definuje trestné činy, ktoré by mali
byť kriminalizované podľa vnútroštátneho práva členských štátov ako teroristické
trestné činy. Tieto trestné činy sú charakterizované ako úmyselné činy, ktoré majú za
cieľ, okrem iného, destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné,
hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Terorizmus, podľa definície EÚ, predstavuje hrozbu pre demokraciu, slobodný výkon
ľudských práv a pre hospodársky a sociálny rozvoj v členských štátoch, ktoré sú
založené na zásadách demokracie a právneho štátu.
Teroristickou skupinou sa na účely zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb,
ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely spáchania trestného činu
teroru alebo trestného činu terorizmu.
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Komplikovanosť definovania terorizmu, z dôvodu rozmanitosti hrozieb z neho
vyplývajúcich, je možné vidieť napr. na vymedzení skutkových podstát trestného činu
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, ktoré sú taxatívne vymedzené v ust.
§ 419 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a to
nasledovne:
„Kto
a) v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť
ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo
usporiadanie medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu štátu alebo
medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala konania, hrozí
spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú
slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží,
prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické alebo
chemické zbrane, alebo uskutočňuje nedovolený výskum a vývoj takých zbraní
alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou,
b) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na
majetku alebo na životnom prostredí drží rádioaktívny materiál alebo má alebo
vyrobí jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny
materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich
rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú
škodu na majetku alebo na životnom prostredí,
c) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na
majetku alebo na životnom prostredí alebo donútiť fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, medzinárodnú organizáciu alebo štát konať alebo zdržať sa
konania používa rádioaktívny materiál alebo jadrové výbušné zariadenie alebo
zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré
môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na
zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo
používa alebo poškodzuje jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných
na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako
zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo
kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné
zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu
rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje alebo môže uvoľniť
rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za okolností, ktoré naznačujú
vierohodnosť hrozby, alebo
d) požaduje rádioaktívny materiál, jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie
rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v
dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví
alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo jadrový
reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách
alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých
plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely,
alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie,
spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu, s použitím hrozby za
okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby alebo použitia sily, potrestá sa
odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia
slobody na doživotie.“ [3]
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Z vyššie uvádzaných skutočností je podľa nášho názoru zrejmé, že jednotné
a jasné definovanie terorizmu nie je vôbec jednoduché. Napriek tomu, že v súčasnosti
sa druhy terorizmu zmenili, stotožňujeme sa s definíciou terorizmu, ktorá bola
uverejnená v Štúdii Ministerstva obrany Slovenskej republiky ešte v roku 2002.
Podstata terorizmu, tak ako je zachytená v nasledovnej definícii, zostala napriek
rozvoju spoločnosti zachovaná.
„Terorizmus je násilným, nezákonným prostriedkom činnosti a politiky štátu
alebo určitých spoločenských vrstiev či skupín (sociálnych, náboženských, etnických,
kriminálnych atď.) v boji o politickú moc a jej udržanie (udržanie alebo zvrátenie
existujúcich politických pomerov, zriadenia či systému), alebo zameranú na
dosiahnutie určitých ziskov náboženského, ideologického, etnického, sociálneho, či
ekonomického charakteru.“ [4]

3. Ako sa zmenil terorizmus alebo porovnanie “starého” a “nového”
terorizmu
Formy terorizmu sa v posledných rokoch zmenili. Brigádny generál USA a expert
na terorizmus Russel Howard prišiel s názorom, že rozdiel medzi „starým“ a „novým“
terorizmom je možné ilustrovať pomocou nasledovných šiestich bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

dnešný terorizmus je v porovnaní s minulosťou viac násilný,
novú generáciu teroristov predstavujú neštátni medzinárodní aktéri,
teroristi súčasnej doby sú v porovnaní s minulosťou omnoho lepšie financovaní,
dnešní teroristi sú lepšie vybavení, viac vycvičení a takticky sofistikovanejší,
teroristické organizácie v súčasnosti tvoria relatívne samostatné teroristické
bunky a
6. riziko pravdepodobnosti, že sa teroristi dostanú k zbraniam hromadného ničenia
je vyššie.
Násilnejšia povaha terorizmu (k bodu 1)
Podstatou terorizmu bolo vždy vzbudenie strachu, a to u čo najväčšieho počtu
ľudí. Teroristi napĺňali tento ciel prostredníctvom politickej a mediálnej pozornosti.
Terorizmus súčasnej doby však do popredia stavia spôsobenie škody čo najväčšieho
rozsahu, hovoriac o majetkových škodách, ako aj o škodách na ľudských životoch.
Bruce Hoffman, expert na terorizmus uviedol, že terorizmus v „starom“ type nebol
charakteristický masovým zabíjaním ľudí.
„S postupným zlepšovaním bezpečnostných opatrení sa teroristické skupiny
zamerali na tzv. mäkké (civilné) ciele, ktorých zámerom je vyvolať väčšie obavy medzi
civilným obyvateľstvom a takto sa viac dostať do jeho podvedomia. Bezohľadné
vraždenie civilného obyvateľstva vyvoláva oveľa väčšie emócie a strach, ktoré majú za
následok aj zmeny v správaní obyvateľstva a preferenciách pri riešení spoločenských
problémov.“ [5]
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Teroristi ako neštátni medzinárodní aktéri (k bodu 2)
Súčasní teroristi sú prevažne neštátni aktéri, s ktorými je kolektívne vyjednávanie
v zmysle predpisov medzinárodného práva nemožné. Na neštátnych aktérov sa
nevzťahujú zásady medzinárodného práva spočívajúce v pravidlách používania násilia,
ktorými sú štáty medzinárodného spoločenstva viazané. Napriek tomu, že teroristi sú
neštátnymi aktérmi, existujú štáty, ktoré svojou činnosťou v rôznych smeroch
terorizmus podporujú. Medzi takéto štáty je možné zaradiť napr. Líbyu, Sýriu, Irán,
Pakistan alebo Sudán.
Financovanie teroristov (k bodu 3)
S rozvojom technológií a medzinárodného bankovníctva získavajú teroristi
v súčasnosti finančné prostriedky oveľa jednoduchšie. Islamský terorizmus je okrem
iného financovaný islamskými „charitatívnymi“ organizáciami. Financovanie
islamského terorizmu prostredníctvom charitatívnych organizácií úzko súvisí
s islamskou tradíciou zvanou zakat, ktorá hlása, že každý moslim by mal svojím
majetkom prispieť na charitu, pomôcť chorým a takto šíriť dobré meno islamu.
V moslimských krajinách fungujú školy radikálneho islamu, ktoré si tiež
financované charitatívnymi organizáciami, pričom práve tieto školy často regrutujú
teroristov. Školy radikálneho islamu sú označované ako tzv. madrásy. Madrásy sa
dostali do povedomia najmä po bombových atentátoch v júli 2005 v Londýne, kedy
vyšlo najavo, že jeden z atentátnikov strávil v takejto škole štyri mesiace.
Pre financovanie terorizmu je veľmi dôležitý aj systém starovekých ilegálnych
peňažných prevodov nazývaný hawala. „Tento systém umožňuje finančné transfery
bez akéhokoľvek skutočného prevodu peňazí. Všetko, čo tento systém potrebuje, je sieť
osôb, tzv. hawaladárov, dôvera a telefónna búdka. Funguje to tak, že zákazník
v jednom meste odovzdá istú sumu peňazí miestnemu hawaldárovi. Ten kontaktuje svoj
náprotivok na inom konci sveta, ktorý následne z vlastných zdrojov odovzdá sumu
konečnému príjemcovi.“ [6]
Vybavenosť, vycvičenosť a taktická sofistikovanosť teroristov (k bodu 4)
Rozvoj technológií, zjednodušenie komunikácie medzi ľuďmi po celom svete
a zvýšenie dostupných zdrojov umožňujú, aby teroristi vykonávali sofistikované
útoky.
Samostatnosť teroristických buniek (k bodu 5)
Podstata samostatných teroristických buniek je taká, že v prípade preniknutia
a zničenia jednej bunky nezanikne celá teroristická organizácia. Významnú stratégiu
vo fungovaní teroristických buniek predstavuje to, že teroristické bunky o sebe
navzájom nevedia. Práve z uvedeného dôvodu je pre spravodajské služby jednotlivých
štátov veľmi náročné preniknúť do štruktúr teroristických buniek a odhaliť tak ich
fungovanie.
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Dostupnosť zbraní hromadného ničenia pre teroristov (k bodu 6)
Prístup na globálny čierny trh je v súčasnosti pre teroristov jednoduchší. Teroristi
sa teda logicky ľahšie a rýchlejšie dostanú k ručným zbraniam, výbušninám, granátom,
ako aj ku zbraniam hromadného ničenia – chemickým, biologickým, jadrovým.

4. Príčiny terorizmu a taktika teroristických činností
Presné príčiny terorizmu nie je možné jednoznačne určiť, pretože rozhodnutie
skupín alebo jednotlivcov zapojiť sa do terorizmu závisí od viacerých faktorov. Medzi
faktory, ktoré podnecujú, resp. motivujú teroristov k spáchaniu teroristického útoku je
vo všeobecnosti možné zaradiť nasledovné faktory:
-

ideologická motivácia,
ničiteľská (vandalistická) motivácia,
experimentálna motivácia,
zisková motivácia,
afektová motivácia a
motivácia po uznaní.

Známy odborník na terorizmus Ted Gurr povedal, že: „bieda, frustrácia, smútok
a zúfalstvo, ktoré vedú k terorizmu majú mnoho príčin v medzinárodnej politickej,
ekonomickej a sociálnej situácii a v situácii jednotlivých štátov, ktoré vplývajú na
teroristu, ako aj v jeho osobných podmienkach. Presnú reťaz príčin príslušných činov
nemožno zistiť s vedeckou presnosťou.“ [7]
Hľadanie príčin teroristického správania má jednoznačne pôvod
v psychologizujúcom prístupe k terorizmu. Vyššie citovaná definícia v sebe zahŕňa
psychologické termíny ako frustrácia a zúfalstvo. Podľa rakúskeho psychiatra A.
Mitcherlicha je frustrácia spúšťačom agresie. Za príčinu terorizmu neskôr viacerí
odborníci uznali práve frustráciu z určitého politického, náboženského, ideologického,
sociálneho alebo ekonomického usporiadania. Psychológovia a odborníci sa zhodujú
na tom, že agresia je vždy dôsledkom frustrácie alebo, že frustrácia vždy vedie
k agresii.
Okrem motivujúcich faktorov sa na vzniku a šírení terorizmu podieľajú aj
nasledovné faktory:
-

spoločenské,
ekonomické,
politické,
ideologické a
sociálne.

Podstatou terorizmu je vzbudzovanie strachu a zastrašovanie, ako nástroj
politického zápasu. Terorizmus predstavuje systematické vraždenie alebo hrozbu
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týmto vraždením, aby upriamil pozornosť verejnosti na svoje ciele. Terorizmus na
zastrašovanie využíva pozornosť masmédií, jednak printových a jednak
elektronických.
Z pohľadu teroristov je však najdôležitejším masmédiom na šírenie strachu
televízne spravodajstvo a televízia všeobecne. Teroristi týmto spôsobom vyvolávajú
strach u ľudí žijúcich prakticky po celom svete. Touto taktikou teroristi vzbudzujú
v ľuďoch dojem, že polícia a bezpečnostné zložky jednotlivých štátov sú proti nim
bezmocné, čím vytvárajú zlú mienku o efektívnosti bezpečnostných zložiek.
Teroristi postupujú vo svojej činnosti cieľavedome, pričom využívajú najmä
nasledovné princípy:
-

moment prekvapenia, ktorý je dosiahnuteľný dlhodobým plánovaním,
zbieraním informácií a následným zvolením správneho okamihu na útok,
výber najvhodnejšieho objektu, teda najcitlivejšieho objektu, ktorý musí byť
zvolený v rámci reálnych materiálnych a finančných možností teroristov,
medializácia útoku, keďže teroristi podľa svojho presvedčenia splnia účel
útoku najlepšie vtedy, keď sa o ňom dozvie najširšia verejnosť a prezentácia
názoru a prítomnosti teroristickej organizácie.

Záver
V poslednom desaťročí žijeme takmer permanentne v dobe spoločenskej alebo
bezpečnostnej krízy. Tým, že sme vplyvom globalizácie prostredníctvom masmédií
informovaní takmer o všetkých teroristických útokoch na celom svete, do popredia
vstupujú obavy a znepokojenie.
Charakter súčasného sofistikovaného terorizmu nám prakticky každý deň
ukazuje, že napriek úsiliu bezpečnostných zložiek štátov, ako aj medzinárodných
organizácií, terorizmus naďalej negatívnym spôsobom ovplyvňuje životy všetkých
ľudí v globálnom priestore.
Napriek tomu, že pojem terorizmus je neustále skloňovaný na medzinárodnej ako
aj vnútroštátnej úrovni, jednotná definícia neexistuje, a to ani v legislatívnych
predpisoch. Tento nedostatok poskytuje teroristom priestor na vykonávanie tých
najzávažnejších útokov, ktorých obeťami sú prevažne nevinní civilisti.
Narastanie agresivity a neustály vývoj nových foriem terorizmu by mal podnietiť
kompetentné štátne a medzinárodné orgány aktualizovať a prispôsobovať prostriedky
boja proti terorizmu. Žiaľ, odpoveď na teroristické útoky prichádza veľakrát neskoro.
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Abstrakt:
Obsah príspevku je zameraný do implementácie niektorých výziev Európskej dimenzie
vzdelávania do systému vzdelávania profesionálnych vojakov v ozbrojených silách Slovenskej
republiky. Dôraz je položený na vymedzenie miesta a úloh jednotlivých subjektov edukácie
profesionálnych vojakov v rámci rezortu Ministerstva Obrany Slovenskej republiky. Ďalšie
štúdium v kariérnych kurzoch musí vychádzať z celosvetových trendov, s rešpektom európskych
dimenzií, ktoré umožnia postup profesionálnemu vojakovi k zvyšovaniu kvalifikácie, ako aj
lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Vzdelávanie a rozvoj veliteľov v podmienkach OS SR bude
postupne inovované a kompatibilné so štandardami spojencov ako aj národnou sústavou
kvalifikácií a národnou sústavou povolaní
Kľúčové slová: Európska dimenzia vzdelávania, systém vzdelávania profesionálnych vojakov,
kariérne vzdelávanie, odborné vzdelávanie.
Abstract:
This article deals with the implementation of some challenges related to the European
Dimension in Education into professional military education within the Armed Forces of the
Slovak Republic. The main focus is on the definition of individual subjects and their role in
professional education within the Slovak Ministry of Defence. Training courses must follow
global trends and European dimensions. In addition, they should enable professional soldiers to
acquire higher qualifications and to enhance their employment prospects in labour markets.
Professional military education and training in the Slovak Armed Forces will be gradually
innovated so that it remains compatible with allies’ standards, the national codification system
and the national occupation classification.
Keywords: The European Dimension in Education, the system of education of professional
soldiers, career education, professional education.
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„Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte
vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”

Jiddu Krishnamurti

Úvod
Ostatných pár desiatok rokov sme svedkami zvýšeného záujmu o vedenie
edukácie v zmysle vedomia príslušnosti k nadnárodnému spoločenstvu. Európska
dimenzie vzdelávania predstavuje už v projekte Milénium princíp vzdelávacieho
systému v SR s akcentom byť súčasťou curricula všetkých škôl.
Zvládať úlohy delegované spoločnosťou môžu len takí príslušníci OS SR, ktorí
sú dobre pripravení nielen po teoretickej stránke, ale ktorí sú zároveň aj spôsobilí
riešiť často náročné a neštandardné úlohy v zaisťovaní individuálnej a kolektívnej
bezpečnosti štátu, ochrany zdravia a majetku občanov SR.
Klasické vzdelávanie prežíva už po stáročiach v rôznych formách, ktoré sú
určované stupňom rozvoja spoločnosti. Jeho kvalita je už dnes definovaná
vzdelávacími štandardami a kvalita sa odvíja od odborného vzdelania učiteľa alebo
lektora, jeho entuziazmu a od úrovne technického vybavenia pracoviska, ktoré je
určené pre vzdelávanie záujemcov. Preto aj snaha európskej komisie (uvedomujúc si
význam informatizácie pre ekonomický rast a zvýšenie zamestnanosti) viedla k tomu,
že prijala novú iniciatívu eEurópa - informačná spoločnosť pre všetkých (eEurope –
an Information Society for Alii, Lisabon 2000 [1], kde sa uvádza, že hlavnou úlohou
vzdelávania je zvyšovanie kvality fungovania každého vzdelávacieho systému
spojenou s inováciami.
Zvýšenie efektivity vzdelávania vo všetkých vzdelávacích inštitúciách
v podmienkach Slovenskej republiky je predpokladom pre utváranie kľúčových
kompetencií absolventov rôznych typov škôl a foriem vzdelávania. Na túto skutočnosť
reagujú aj inštitúcie , ktoré zabezpečujú edukáciu profesionálnych vojakov v rezorte
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Celý systém vzdelávania profesionálnych
vojakov je koncipovaný a zameraný tak, aby dokázal sformovať, rozvíjať
a zdokonaľovať vojenskú odbornú pripravenosť a psychickú odolnosť, fyzickú
zdatnosť a sociálnu, mravnú, intelektuálnu a kultúrnu vyspelosť každého vojaka na
plnenie úloh ozbrojených síl. Zároveň zohľadňuje aj to, že príslušníci ozbrojených síl
Slovenskej republiky sa podieľajú na plnení úloh v rámci NATO. Aj preto je
implementácia niektorých výziev Európskej dimenzie vzdelávanie do obsahovej
a procesuálnej stránky ich edukácie vysoko aktuálna a žiadúca.

1. Európska dimenzia vzdelávania (ďalej len EDV)
Ak vychádzame z myšlienky, že byť Európanom bude rovnako dôležité ako byť
príslušníkom svojho štátu – musíme aj pochopiť, že neexistuje univerzálny model
realizácie európskej dimenzie vzdelávania. Každý štát si vytvára svoj vlastný model
a všetky modely majú spoločné, že žiaci, študenti ale aj učitelia v školských
podmienkach si uvedomia historická a kultúrny základ Európy , zdokonalia si svoje
jazykové zručnosti, získajú spoločné skúsenosti a pochopia zmysel spoločných
perspektív.
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Európska dimenzia vzdelávania (EDV) by mala byť chápaná ako rozvíjanie
vedomia európskej identity a pospolitosti a príprava na život v zjednocujúcej s Európe.
V tejto súvislosti je dôležité pochopiť aj tzv. „európanstvo“ – ako vedomie
príslušnosti k nadnárodnému spoločenstvu sociálno-kultúrnej povahy (civilizácií, ktoré
má výrazne znaky a vlastnosti odlišné od iných kultúrnych a duchovných
spoločenstiev. Táto odlišnosť je daná najmä špecifickou myšlienkovou orientáciou,
životným štýlom a spoločným étosom.
Za korene európskej civilizácie sa považujú:
kresťanské náboženstvo, ktoré vzniklo z judaizmu,
grécka demokracia, zakladajúca účasť občanov na správe spoločnosti
rímske právo formujúce ako normy nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti,
talianska renesancia a francúzsky racionalizmus ako základy moderného
umenia a vedy.
Európanstvo, stojí na šiestich pilieroch (hodnôt, princípov): zodpovednosť,
humanita, sloboda, racionalita, exaktnosť, tolerancia . Všeobecne sa už dnes rešpektuje
fakt, že „Európa ako spoločenstvo hodnôt založených na ideách demokracie
a ľudských práv“.
Realizácia EDV v školských podmienkach má tri dimenzie:
1. Učenie o Európe (vedomosti).
- poznatky o európskej kultúre, histórii, ekonomike, politike a životnom prostredí,
o našich európskych koreňoch a prínose Slovenska pre európsku kultúru,
- historické sily, ktoré Európu utvárali a ktoré podporovali zjednocovanie
Európy,
- vývojové vzory a charakteristické javy európskej kultúry v ich jednote
a mnohotvárnosti,
- dejiny myslenia Európy a smerovanie Európy od roku 1945, proces
rozširujúceho s apolitického, hospodárskeho a sociálneho zjednocovania
Európy: jeho motívy, ciel, vývoj, súčasný stav, perspektívy,
- európske inštitúcie,
- výhody a problémy spojené so vstupom SR do EÚ.
2. Učenie prostredníctvom Európy (hodnoty, postoje)
- prijať pluralitnú demokraciu ako protiklad totalitnej diktatúry, rešpektovať
a ochraňovať ľudské práva zakotvené v Konvencií Rady Európy o ľudských
právach,
- tolerancia voči iným( inak zmýšľajúcim, príslušníkov iných národov a rás a boj
proti antisemitizmu a xenofóbií,
- nenásilné riešenie konfliktov, úsilie o dialóg a zachovanie mieru v Európe a vo
svete,
- odbúrať predsudky a uznanie spoločného pri súčasnom uznávaní európskej
mnohotvárnosti,
- otvorenosť voči iným národom a kultúram pri súčasnom zachovaní vlastnej
kultúrnej identity,
- solidarita a láska k blížnemu,
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- schopnosť dobrého susedského spolunažívania a ochota ku kompromisom pre
realizácií rôznych záujmov v Európe a to aj vtedy, keď si to vyžaduje priniesť
obete,
- spolupatričnosť obyvateľov európskeho kontinentu,
- zodpovednosť v súkromnom a verejnom života,
- kritickosť myslenia,
- zasadzovať sa za slobodu, spravodlivosť a sociálne istoty,
- tradičné cnosti( dobroprajnosť, skromnosť, usilovnosť, zdvorilosť, vernosť,
atď.).
Učenie realizovať najmä:
- Prostredníctvom osobných skúsenosti, interkultúrnych kontaktov,
- Mobility žiakov, študentov a učiteľov v rámci Európy
- Aktívneho zapájania do programov EU (Sokrates, Leonardo...).
3. Učenie pre Európu ( kompetencie potrebné pre život v zjednotenej Európe:
- Aktívna znalosť 3 jazykov v EÚ (vrátane materinského).
- Kľúčové kompetencie. [2]
V súvislosti s tým sa postupne zavadzajú do vzdelávacích systémoch kľúčové
kompetencie a nová filozofia neustáleho zvyšovania kvality. Jej podstata spočíva
v premene kultúry vzdelávacieho zariadenia, v jej humánnom osobnostnom zameraní.
Potom nie menej dôležitým princípom je zavedenie prípravy a vzdelávania personálu
na pracovné miesta do praxe, skôr vzdelanie smerovať na rozvoj, rast, rozširovanie
možnosti vzdelávacej činnosti a na sebarozvoj.
Ak dnes porovnávame tradičné a inovatívne vzdelanie môžem konštatovať, že
tradičný spôsob vzdelania je neosobný, pričom za hlavné nedostatky tradičného
systému vzdelávania sa považujú: autoritatívny štýl riadenia, dominanciu učiteľa vysvetľujúci ilustratívny typ výučby a reprodukčná činnosť žiakov, obmedzenie
dialógu, neschopnosť a neochota žiakov učiť sa, absencia pochopenia hodnoty
vzdelávania, sebavzdelávania a sebarozvoja. Najvšeobecnejšie snahy niečo zmeniť v
tomto smere sa lámu na podstate samotného systému. Jeho základom sú psychologické
procesy, ktoré by mali formovať človeka a jemu vlastnými schopnosťami - základom
vzdelania je pozitívna koncepcia osobnosti. Svet začína hovoriť o kompetentnosti ako
o schopnosti zaviesť poznatky do praxe, pripravenosť a schopnosť konať.
Každá pedagogická technológia musí v 21. storočí zodpovedať základným
metodologickým požiadavkám (kritériám technologickosti):
- Koncepčnosť – dosiahnutie cieľa, podpora koncepcii vo vzdelávaní.
- Systémovosť – logika procesu, vzájomné spojenie všetkých súčastí, celistvosť.
- Možnosť riadenie – diagnostické plánovanie, projektovanie procesu výučby,
zmena prostriedkov a metód.
- Efektívnosť – pedagogické technológie existujú v konkurenčnom prostredí
a preto musia byť efektívne podľa výsledkov a optimálne z hľadiska nákladov,
musia garantovať dosiahnutie určitého štandardu vzdelania.
- Reprodukovateľnosť – možnosť využiť, opakovať, reprodukovať, v iných
identických vzdelávacích zariadeniach inými subjektmi.
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- Vizualizácia – predpokladať využitie audiovizuálnej a počítačovej techniky ako
aj konštrukciu a zavedenie didaktických materiálov a originálnych vizuálnych
pomôcok.
Inovatívna činnosť a tým viac inovatívne vzdelávanie je špecifickým a dosť
zložitým fenoménom. Vyžaduje si zvláštne vedomosti, návyky a schopnosti – nie je to
možné bez aktívnej činnosti učiteľa – pedagóga – inovátora. Novátorská pedagogika
dnes tvorí najmä efektívne pedagogické technológie.

2. Súčasný systém vzdelávania profesionálnych vojakov
V súčasnosti existuje málo povolaní, kde si zamestnanci za celú dobu svojej
ekonomickej aktivity vystačia s tým, čo sa naučili v priebehu svojej prípravy na
povolanie. Keď sa človek v dnešnej dobe chce uplatniť a presadiť, musí spĺňať
požiadavky a kritériá, ktoré sú na neho kladené a no pokiaľ chce obstáť v silnej
konkurencii, musí naďalej rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Z dôvodu
neustáleho rozvoja technickej a technologickej oblasti sa požiadavky na znalosti
a zručnosti ľudí neustále menia.
Dnešná spoločnosť kladie na ľudí vysoké nároky. Technologický pokrok, nová
bojová technika a zbrane, taktické a operačné postupy, či pôsobenie vojakov
v medzinárodnom prostredí evokujú nevyhnutné zmeny aj v systéme vzdelávania
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za uplynulé obdobie
približne piatich rokov boli naštartované a čiastočne aj zrealizované mnohé aktivity
smerujúce k zefektívneniu systému prípravy profesionálnych vojakov, ktoré reflektujú
aj dôležitý fakt, že po ukončení vojenskej kariéry majú vojaci možnosť vstúpiť na trh
práce v civilnom sektore. A ten je často diametrálne odlišný od podmienok a obsahu
ich práce v silových zložkách.
2.1. Vzdelávanie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Legislatíva
Osobitné postavenie má vzdelávanie príslušníkov ozbrojených síl. Vzdelávanie
profesionálnych vojakov ako aj kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon
štátnej služby sú ustanovené v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (§ 33 až § 38) K
základným právam profesionálnych vojakov podľa § 133 ods.1 písm. g) zákona č.
281/2015 Z. z. patrí aj právo na získavanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
na výkon štátnej služby.
Podľa § 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov je hlavným cieľom prípravy ozbrojených síl sformovať,
rozvíjať a zdokonaľovať vojenskú odbornú pripravenosť a psychickú odolnosť,
fyzickú zdatnosť a sociálnu, mravnú, intelektuálnu a kultúrnu vyspelosť každého
vojaka na plnenie úloh ozbrojených síl. Výcvik vojakov a vojenské vyučovanie sú
základnou metódou prípravy ozbrojených síl.
Rozvojom ľudských zdrojov sa zaoberá aj Biela kniha o obrane Slovenskej
republiky, schválená Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky a Vládou Slovenskej
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republiky dňa 28. septembra 2016. Kapitola 6 Bielej knihy o obrane Slovenskej
republiky 2016 hovorí, že „cieľom rozvoja ľudských zdrojov v rezorte obrany je
zvyšovanie vedomostí, schopností a zručností vojenského i civilného personálu,
stabilizácia vysoko kvalifikovaných profesionálnych vojakov, udržiavanie tomu
zodpovedajúcich pracovných a sociálnych podmienok, rozvíjanie systému vojenského
vysokoškolského, kariérneho a odborného vzdelávania a posilňovanie efektívnosti
systému doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky“. [3]
Profesionálnym vojakom má byť poskytované kvalitné vzdelanie v oblasti obrany
štátu, vojenská príprava a výcvik budúcich dôstojníkov ako aj vojenské vysokoškolské
vzdelanie vo všetkých troch stupňoch. Zároveň sa má zabezpečovať celoživotné
vzdelávanie profesionálnych vojakov počas trvania ich vojenskej kariéry. [3]
Nezabúda ani na vzdelávanie a starostlivosť o civilný personál a zabezpečenie
zvyšovania vzdelávania v odborných oblastiach v súlade so všeobecnými záväznými
právnymi predpismi. [3]
Podľa služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 111/2015 môže
požiadavky na výkon štátnej služby profesionálny vojak získať vo vzdelávacom a
výcvikovom zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vo
vzdelávacích a výcvikových zariadeniach Vojenského spravodajstva, vo vzdelávacích
a výcvikových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na civilných
vysokých školách alebo v civilných vzdelávacích zariadeniach v Slovenskej republike
alebo v zahraničí a vo vzdelávacích a výcvikových zariadeniach členských štátov
NATO, členských štátov EÚ, medzinárodných organizácií alebo iných štátov na
základe bilaterálnej spolupráce s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
Požiadavky na výkon štátnej služby získava profesionálny vojak v týchto
vzdelávacích a výcvikových zariadeniach v pôsobnosti ministerstva obrany:
-

Akadémia ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Milana Rastislava
Štefánika,
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania,
Jazykový inštitút,
Centrum výcviku Lešť,
Národné centrum EOD a RCHBO
Úrad hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. pluk špeciálneho určenia,
Vojenská polícia,
vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky určený výcvikovou
smernicou náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
na príslušný výcvikový rok.

Prijatím zákona č. 281/2015 Z. z. došlo v systéme kariéry profesionálnych
vojakov oproti zákonu č. 346/2005 Z. z. k významným zmenám, ktoré spočívali
v zrušení konkurenčného výberu a programu udržiavania. Zodpovednosť za kariérny
postup a kariérny rast profesionálnych vojakov bola čiastočne prenesená na ich
veliteľov. Obnovený bol aj inštitút garantov vojenských odborností, ktorí určujú
štruktúru služobnej kariéry a sú s veliteľmi spoluzodpovední prostredníctvom
vytvárania personálnych zámerov za plánovanie kariéry profesionálnych vojakov vo
svojej pôsobnosti. [4]
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Profesionálni vojaci pripravovaní pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov
vo funkcii čakateľa po absolvovaní základného vojenského výcviku absolvujú odborný
výcvik jednotlivca, ktorým profesionálny vojak získa spôsobilosti potrebné na výkon
vstupnej funkcie, resp. aj na následný kariérny postup v rámci vojenskej odbornosti
a jej špecializácie. Vo funkcii kadeta v prípravnej štátnej službe sa profesionálny vojak
pripravuje na výkon niektorých dôstojníckych funkcií. V závislosti od predtým
dosiahnutého vzdelania kadet štúdiom na vysokej vojenskej alebo inej vysokej škole
získava vysokoškolské vzdelanie, vrátane ktorého absolvuje aj vojenský program.
Ak už má profesionálny vojak požadované vysokoškolské vzdelanie, vstupné vojenské
vzdelanie (vojensko-odborné poznatky a zručnosti) získava počas prípravnej štátnej
služby v dôstojníckom kurze pre absolventov vysokých škôl (ďalej len „DKAVŠ“).
Špecifickým prípadom kariérneho vzdelávania je absolvovanie DKAVŠ
profesionálnym vojakom v dočasnej štátnej službe alebo stálej štátnej službe v rámci
realizácie personálnych opatrení pri prestupe medzi hodnostnými zbormi.
Po vstupe do služobnej kariéry sa v závislosti od personálnych zámerov (podľa §
41 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z) profesionálny vojak vysiela na vysokoškolské
štúdium, špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu, do kurzov na vojenskú hodnosť,
kurzov na výkon funkcie a do jazykových kurzov k získaniu kvalifikačných
predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby v následných funkciách v rámci
kariérneho postupu. Kariérne vzdelávanie je z pohľadu fungovania kariérneho systému
a rozvoja personálu prioritné. [5]
2.2 Získavanie požiadaviek na vojenskú hodnosť
Požiadavky na vojenskú hodnosť predstavujú v systéme požiadaviek na výkon
štátnej služby jednu z podmienok, ktoré musí profesionálny vojak splniť pred
povýšením alebo vymenovaním do vyššej vojenskej hodnosti. (§ 43 až 49 zákona
č. 281/2015 Z. z.). [5]
Cieľom vzdelávania súvisiaceho so zmenou vojenskej hodnosti je získanie
všeobecných vojenských znalostí a zručností v potrebnom rozsahu a oboznámenie
s obsahom zodpovedajúcim konkrétnej vojenskej hodnosti s prihliadnutím na
organizačné stupne, na ktorých môžu byť funkcie s touto vojenskou hodnosťou
plánované. Požiadavky na vojenskú hodnosť sú stanovené rovnako pre všetkých
profesionálnych vojakov v rovnakej vojenskej hodnosti nezávisle od zastávanej
funkcie. Požiadavky na vojenskú hodnosť získava profesionálny vojak v kurzoch na
vojenskú hodnosť pred povýšením alebo vymenovaním do vyššej vojenskej hodnosti.)
[4]
a) Pre vojenské hodnosti v hodnostnom zbore mužstva, okrem vojenskej hodnosti
vojak 1. stupňa, je požiadavkou na vojenskú hodnosť základný vojenský výcvik
absolvovaný počas prípravnej štátnej služby.
b) V hodnostnom zbore poddôstojníkov sú požiadavkou na vojenskú hodnosť
poddôstojnícke kurzy organizované pre jednotlivé hodnosti (čatár OR-5, rotný
OR-6, rotmajster OR-7, nadrotmajster OR-8, štábny nadrotmajster OR-9).
c) V hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenské hodnosti poručík až kapitán je
požiadavkou na vojenskú hodnosť vojenský program alebo DKAVŠ. Vojenský
program a DKAVŠ profesionálny vojak absolvuje počas prípravnej štátnej
služby vo funkcii kadeta. DKAVŠ môže profesionálny vojak, ktorý uspel vo
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výbere na dôstojnícku funkciu podľa § 66 zákona č. 281/2015 Z. z. absolvovať
pred vymenovaním do vojenskej hodnosti poručíka podľa § 37 ods. 2 zákona č.
281/2015 Z. z.
1. Vojenský program – je súbor vojenských vzdelávacích činností
a výcvikových činností uskutočňovaných mimo akreditovaného študijného
programu so stanoveným obsahom a súborom pravidiel. Jeho úspešné
absolvovanie je podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia na vojenskej
vysokej škole.
2. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) - je základným
pilierom kariérneho vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita
počas celej doby trvania výkonu služby. DKAVŠ je rozdelený na všeobecnú
vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská
príprava (VšVP) je vykonávaná spoločne so všetkými účastníkmi kurzu. Po
jej skončení je vykonávaná odborná vojenská príprava (OVP), ktorá je
organizovaná diferencovane podľa vojenských odborností a ich
špecializácií. Súčasťou odbornej vojenskej prípravy môžu byť aj odborné
kurzy. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci vstupné
vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík,
nadporučík a kapitán.
d) cieľom Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) je poskytnúť účastníkom
kurzu ďalšie vojenské vzdelanie pre získanie odborných predpokladov na hodnosť
major. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita
počas celej doby trvania výkonu služby v duchu „vzdelávame manažérov –
vychovávame lídrov“.
e) ďalšie vojenské vzdelanie ako požiadavky na vojenskú hodnosť podplukovník a
plukovník poskytuje účastníkom kurzu Vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK). Kurz
je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej
doby trvania výkonu služby v duchu hesla „vzdelávame manažérov – vychovávame
lídrov“.
f) kurz národnej bezpečnosti (KNB) poskytuje účastníkom ďalšie vojenské vzdelanie
ako požiadavky na vojenskú hodnosť brigádny generál, generálmajor,
generálporučík generál. V súčasnosti je kurz zabezpečovaný ekvivalentnými
kurzami v zahraničí (Príloha č. 1 k služobnému predpisu hlavného služobného
úradu č. 111/2015 v znení neskorších predpisov). Požiadavky na vojenskú
hodnosť je možné získať aj v kurzoch organizovaných Vojenskou políciou pre
hodnosti čatár v základnom kurze Vojenskej polície, rotný v zdokonaľovacom
kurze Vojenskej polície, rotmajster vo vyššom kurze Vojenskej polície,
nadrotmajster v kurze pre nadrotmajstrov Vojenskej polície, štábny nadrotmajster v
kurze pre štábnych nadrotmajstrov Vojenskej polície, major v základnom kurze pre
dôstojníkov Vojenskej polície, podplukovník a plukovník vo vyššom kurze pre
dôstojníkov Vojenskej polície.
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KNB ... 26 týždňov
Poslaním kurzu je pripraviť
dôstojníkov na pozície v hodnosti
plukovník gšt. až generál

Úroveň
kurzu

VVŠK ... 15 týždňov
Poslaním kurzu je pripraviť dôstojníkov na
pozície operačného stupňa velenia v hodnosti
podplukovník a plukovník
ZVŠK ... 10 týždňov
Poslaním kurzu je pripraviť dôstojníkov na pozície
taktického stupňa velenia v hodnosti major
DKAVŠ ... 13-43 týždňov
Poslaním kurzu je pripraviť absolventov civilných vysokých škôl
na pozície taktického stupňa velenia v hodnosti
poručík, nadporučík a kapitán
Obr. 1 Prehľad kariérnych kurzov pre dôstojníkov OS SR
Zdroj: Vlastné spracovanie
g) Okrem týchto kurzov môže profesionálny vojak splniť požiadavky na hodnosť
aj absolvovaním ekvivalentného kurzu (čl. 1 ods. 7 služobného predpisu
hlavného služobného úradu č. 111/2015). Ekvivalentné kurzy predstavujú
formy kariérneho vzdelávania organizované najmä v zahraničí obsahovo
porovnateľné s kurzami na vojenskú hodnosť.
2.3 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom
v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“) je v súčasnosti jedinou
vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike, vojenskou vysokou
školou univerzitného typu, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských
profesionálov – dôstojníkov vo vojenskej hodnosti poručík pre Ozbrojené sily
Slovenskej republiky. Je to škola, ktorej základný kameň ako vojenskej vysokej školy
bol symbolicky položený pred 46. rokmi (Vysoká vojenská technická škola).
Chronologický prehľad vojenského vzdelávania v Liptovskom Mikuláši:
1. Letecké technické učilište (1950).
2. Technické učilište (1960).
3. Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva (1973
– 1993).
4. Vojenská akadémia (1993 – 2004).
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5. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národná
akadémia obrany maršala Andreja Hadíka (2004 – 2008 – spoločný areál).
6. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika od 2009
„Poslaním Akadémie ozbrojených síl je poskytovať vysokoškolské vzdelanie
budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa
vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť,
občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti
pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej
kariéry.“ [6]
Vzdelávací proces na Akadémii ozbrojených síl je rozdelený na vysokoškolské
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. Vysokoškolské vzdelávanie v Akadémii
ozbrojených síl cestou katedier Akadémie ozbrojených síl, Leteckej fakulty
Technickej univerzity Košice. Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany Brno
a Fakulty vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno súbežne s Lekárskou
fakultou Univerzity Karlovej v Hradci Králové.
V súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Akadémia ozbrojených
síl organizuje krátkodobé odborné kurzy, ktoré slúžia ku skvalitňovaniu odbornej
pripravenosti príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a rezortu Ministerstva
obrany Slovenskej republiky a umožňujú ich účastníkom rozširovať, prehlbovať alebo
obnovovať si vedomosti a zručnosti a získavať spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
[7]
2.4 Ďalšie vzdelávanie
Celoživotné vzdelávanie profesionálnych vojakov, zamestnancov rezortu
obrany a iných rezortov, zamestnancov verejnej správy v súčasnosti zabezpečuje
Centrum vzdelávania.
Kariérne vzdelávanie dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v kurzoch na vojenskú hodnosť „major“ prebieha v Základnom veliteľsko-štábnom
kurze (ZVŠK) a na vojenskú hodnosť podplukovník vo Vyššom veliteľsko-štábnom
kurze (VVŠK). Vzdelávanie je zabezpečované pedagogickým zborom katedier
Akadémie ozbrojených síl a externými lektormi Generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ako aj ďalších
útvarov a zariadení rezortu.
Z dôvodu poskytnutia najnovších informácií a poznatkov v oblasti
medzinárodnej bezpečnosti a obrany výučbu v týchto kurzoch zabezpečujú aj
zahraniční externí lektori z Univerzity obrany v Brne (ČR), Národnej univerzity
verejnej správy z Budapešti (Maďarsko), Centra výnimočnosti pre oblasť velenia a
riadenia NATO (NATO C2 COE) v Utrechte (Holandsko) a z Jednotky integrácie
ozbrojených síl NATO v Bratislave (NATO Force Integration Unit – Slovakia/NFIU
SVK). [6]
Vzdelávanie a výcvik budúcich poručíkov sú organizované v Dôstojníckom
kurze pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). Je rozdelený na dve časti, všeobecnú
vojenskú prípravu a odbornú prípravu. Všeobecná odborná príprava je vedená
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predovšetkým dôstojníkmi Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl. Dvojstranné
skupinové cvičenia sú vykonávané s podporou simulačných technológií simulačného
centra Akadémie ozbrojených síl. Odborná vojenská príprava je realizovaná
samostatne pre jednotlivé vojenské odbornosti, resp. špecializácie. Na výcviku
odbornej vojenskej prípravy sa v značnej miere podieľajú aj útvary a zariadenia
rezortu. [6]
Kurz DKAVŠ z dôvodu potreby pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky
zvyčajne prebieha v dvoch behoch ročne, pričom účastníkmi kurzov sú regrutovaní
príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj profesionálni vojaci
v dočasnej štátnej službe z Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Medzinárodné vzdelávanie je na Akadémii ozbrojených síl realizované
prostredníctvom Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC). Uvedený
kurz je ekvivalentom kurzu ZVŠK resp. Kurzu pre nižších dôstojníkov a ročne
prebieha v dvoch behoch a absolventmi kurzu sú príslušníci Ozbrojených síl
Slovenskej republiky ako aj príslušníci ozbrojených síl členských krajín NATO
a partnerov. [6]
Odborné vzdelávanie je organizované v krátkodobých kurzoch, Doplňujúcom
pedagogickom štúdiu a Univerzite tretieho veku.
V roku 2018 bolo realizovaných 60 krátkodobých kurzov, ktorých sa zúčastnilo
567 profesionálnych vojakov (z toho 14 zahraničných), 65 zamestnancov Ozbrojených
síl Slovenskej republiky, 15 zamestnancov štátnej a verejnej správy z ostatných
rezortov a 23 účastníkov zo súkromného sektoru. Vzdelávanie a individuálny výcvik
boli vedené lektormi a učiteľmi Akadémie ozbrojených síl a prizvanými odborníkmi z
útvarov a zložiek rezortu obrany Slovenskej republiky. [6]
Doplňujúce pedagogické štúdium má akreditované študijné programy
„Vojenské spojovacie a informačné systémy“ a „Výzbroj a technika ozbrojených síl“.
Vzdelávanie je zabezpečované lektormi a učiteľmi Akadémie ozbrojených síl. [6]
Akadémia ozbrojených síl nezabúda ani na seniorov. Poslaním Univerzity
tretieho veku je prispievať k zabezpečovaniu práva na vzdelanie, k rozširovaniu
obzoru vedomostí, pomáhať k integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach,
prispievať k zlepšovaniu psychologickej kondície a k aktívnemu starnutiu ako aj ku
kvalitnému vypĺňaniu voľného času. Vzdelávanie je zabezpečované výlučne externými
lektormi.
2.5 Súčasný stav vzdelávania
V súčasnosti je z dôvodu zdokonalenia prípravy kadetov Akadémie ozbrojených
síl a nových príslušníkov Ozbrojených síl zriadená „Komisia náčelníka Generálneho
štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a rektora Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika pre vzdelávanie a výcvik.
Práca komisie sa zaoberá otázkami zadefinovania požiadaviek Ozbrojených síl
Slovenskej republiky na kadeta a nových príslušníkov ozbrojených síl, žiadosťou
naplnenia týchto požiadaviek Akadémiou ozbrojených síl ako aj zdokonalením
systému externých lektorov na príprave študentov.
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Je potrebné si uvedomiť, že v minulosti zabezpečovala akademické
vysokoškolské vzdelávanie Akadémia ozbrojených síl, a vojenský výcvik bol
vykonávaný na Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadíka. V procese
transformácie rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku
bola vykonaná integrácia poslania inštitúcií v Liptovskom Mikuláši a na základe
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 zo dňa 1. apríla 2008 bola
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka k 31. augustu 2008 zrušená. [8]
Z uvedeného vyplýva, že oproti minulosti, keď jeden kurz (odborný alebo
kariérny) zabezpečovalo približne 7 príslušníkov, dnes zabezpečuje jeden príslušník
Akadémie ozbrojených síl, čo sa môže odzrkadliť na kvalite priebehu kurzu. Na
kvalite kurzu sa podpisuje aj fakt, že do jedného kurzu je zaraďovaných aj 50
účastníkov, čo v značnej miere sťažuje vzdelávanie a výcvik v kurze.
V systéme doplňovania sa neustále opakujú problémy ako je klesajúci záujem
o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, veľký počet kadetov, ktoré
štúdium na Akadémii ozbrojených síl nedokončia, klesajúca kvalita záujemcov
o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl či nezáujem o štúdium
a funkcie s elektrotechnickým vzdelaním.
V neposlednom rade je potrebné rátať so zvyšujúcou sa konkurenciou na trhu
práce ako aj s neplánovaným ustanovovaním kadetov Akadémie ozbrojených síl na
funkcie vo vojenskom spravodajstve. V nasledujúcich rokoch bude potrebné
doplňovanie na pozície poručík z radov študentov civilných vysokých škôl
regrutovaných do Ozbrojených síl Slovenskej republiky práve z dôvodu, že
v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 nebol vyradený z Akadémie ozbrojených
síl žiaden kadet z dôvodu plynulého prechodu na druhý stupeň vzdelávania
v prípravnej štátnej službe.
Vzhľadom na súčasný stav v odchodovosti profesionálnych vojakov bude
narastať aj potreba vyškolenia väčšieho počtu personálu ako aj potreba obmeny
a doplnenia zabezpečujúceho personálu kurzov. Narastajúce požiadavky Ozbrojených
síl Slovenskej republiky na počet študentov nastupujúcich do 1. ročníka na
nasledujúce akademické roky a frekventantov kurzov na vojenskú hodnosť pre
dôstojníkov a nedodržanie limitného pomeru pedagogických pracovníkov a študentov
stanoveného na úroveň 1:6 (Koncepcia na dokončenie transformácie vojenského
školstva a integráciu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika, č. SEOPMVL-81126/2007)
môže negatívne ovplyvniť kvalitu kariérneho vzdelávania. [4]
Tab. 1 Požiadavka náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
na počet študentov nastupujúcich do 1. ročníka na nasledujúce akademické roky,
Rok

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Akademický rok
Počet študentov
AOS
Počet študentov
LF TUKE
Počet študentov
FVZ UO

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

124

152

156

159

164

146

18

17

13

9

8

11

10

10

10

10

10

10
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Tab. 2 Skutočné počty kadetov denného a externého štúdia za akademické
roky 2009/2010 až 2018/2019, Zdroj Výročné správy Akadémie ozbrojených síl za roky
2010 - 2018
Akademický rok
Denní študenti
Externí študenti
Spolu
2009/2010

188

53

241

2010/2011

138

119

257

2011/2012

95

125

220

2012/2013

150

128

278

2013/2014

166

123

289

2014/2015

182

181

363

2015/2016

204

190

394

2016/2017

219

188

407

2017/2018

250

181

431

2018/2019

260

184

444

Spolu

1852

1472

3324

Tab. 3 Počty absolventov kurzov organizovaných Centrom vzdelávania Akadémie
ozbrojených síl za roky 2010-2018, Zdroj Výročné správy Akadémie ozbrojených síl za
roky 2010 - 2018
Rok

KNB VVŠK ZVŠK DKAVŠ PrK

ISOC VODK KOK Iné

Spolu

2010

0

7

61

12

24

34

91

940

1169

2011

0

19

124

42

29

31

201

1040

1486

2012

0

33

44

51

29

36

47

1308

1548

2013

5

33

28

48

21

40

92

989

1256

2014

0

21

24

50

7

22

97

1007

1228

2015

0

17

16

79

7

34

128

956

2016

0

42

43

48

0

12

46

935

2017

0

44

38

137

0

36

1

659

23

938

2018

0

43

52

118

0

36

0

670

18

937

Spolu

5

172

340

330

117

209

702

7175 13
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V súlade s dokumentom „Dlhodobý zámer Akadémie ozbrojených síl na
obdobie 2015 – 2025“ sa má Akadémia ozbrojených síl rozvíjať ako vzdelávacia
inštitúcia schopná zaručiť kvalitné vojenské vysokoškolské vzdelávanie a vojenskú
prípravu budúcich dôstojníkov, zabezpečovať celoživotné vzdelávanie profesionálnych
vojakov počas trvania ich služobnej kariéry a vykonávať vedecko-výskumnú činnosť,
podieľa sa na plnení úloh ozbrojených síl a svoju činnosť rozvíja na základe
požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade so zdrojovými
možnosťami ministerstva obrany. [9]
Za dôležitú formu vzdelávania spolu s vysokoškolským vzdelávaním je v rámci
Akadémie ozbrojených síl nutné považovať ďalšie vzdelávanie, ako súčasť
celoživotného vzdelávania. Jednotlivé formy ďalšieho vzdelávania, realizovaného
formou kariérnych, prípadne krátkodobých odborných kurzov poskytujú účastníkom
nové vedomosti a rozvíjajú vojenské zručnosti potrebné na riešenie situácií v zložitom
operačnom prostredí, v meniacom sa technologickom a geopolitickom prostredí tak,
aby absolventi kurzov dokázali účinne viesť svoje jednotky, štáby a pracoviská.

Schéma č.1 Organizačná štruktúra Akadémie ozbrojených síl k 31. 12. 2020
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Systém kariérneho vzdelávania ako jednej z foriem ďalšieho vzdelávania je
v podmienkach Akadémie ozbrojených síl založený na štruktúre kurzov DKAVŠ
(Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl), ZVŠK (Základný veliteľsko-štábny
kurz), VVŠK (Vyšší veliteľsko-štábny kurz) a KNB (Kurz národnej bezpečnosti),
ktoré je potrebné zachovať aj v budúcnosti. Medzi ciele pôsobenia Akadémie
ozbrojených síl v oblasti ďalšieho vzdelávania patrí:
- v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky poskytovať
kvalitné vzdelávanie, najmä formou kariérnych a odborných kurzov,
- rozvíjať vodcovské schopnosti účastníkov ďalšieho vzdelávania,
- prepojiť ďalšie vzdelávanie v Akadémii ozbrojených síl s najnovšími
poznatkami z praxe,
- zvýšiť obsahovú úroveň kurzov a pripravenosť absolventov kurzov. [9]
Akadémia ozbrojených síl poskytuje profesionálnym vojakom vysokoškolské
vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, poskytuje im tiež
vzdelávanie zamerané na získanie odborných požiadaviek na výkon funkcie
a požiadaviek na hodnosť v kariérnych a odborných kurzoch. Zároveň umožňuje
zamestnancom rezortu obrany zúčastňovať sa ďalších vzdelávacích aktivít formou
krátkodobých kurzov, ktoré priamo nesúvisia s výkonom ich funkcií, ale zvyšujú ich
pripravenosť na plnenie služobných úloh.
Akadémia ozbrojených síl tiež poskytuje certifikačnú prípravu na výkon
certifikovaných pracovných činností. Rovnako zabezpečuje množstvo výcvikových
aktivít v prospech Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl
Slovenskej republiky formou cvičení na simulačnom centre a poskytovaním
ubytovacích a stravovacích služieb. Požiadavka Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky na počet kadetov, ako aj účastníkov
kurzov sa každoročne navyšuje. Naproti tomu personálne zabezpečenie vyjadrené
počtom príslušníkov stáleho stavu Akadémie ozbrojených síl sa zvyšuje veľmi pomaly
a zvlášť kritická je situácia v oblasti generačného omladenia pedagogického personálu.
Pre zachovanie existencie jedinečnej rezortnej vzdelávacej inštitúcie a jej spôsobilosti
plniť jej poslanie musí Akadémia ozbrojených síl disponovať dostačujúcimi
personálnymi zdrojmi, ktoré je potrebné obnovovať a rozvíjať. [9]
2.6 Odborné vzdelávanie v zahraničí
Zahraničné vzdelávanie zabezpečuje kariérne, ako aj odborné vzdelávanie PrV
a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Kurzy sú realizované v
USA a v Spolkovej republike Nemecko prostredníctvom amerického programu IMET
(International Military Education and Training), v Českej republike prostredníctvom
britského vojenského poradenského tímu BMATT a v NATO School Oberammergau v
Spolkovej republike Nemecko pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
predurčených na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky v Zastúpení
Ozbrojených síl Slovenskej republiky štruktúrach NATO/EÚ a iné. [10]
Jazyková príprava
Úlohy spojených s jazykovou prípravou zabezpečuje Jazykový inštitút, ktorý
realizuje jazykové kurzy podľa požiadaviek jednotlivých zložiek Ozbrojených síl
Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako aj zabezpečuje
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testovanie v súlade so štandardizačnou dohodou NATO STANAG 6001 (STANAG
6001), hospitácie a metodickú pomoc učiteľom, spoluprácu s partnerskými
organizáciami ostatných členských krajín NATO, ako aj spoluprácu s BILC (Bureau
for International Language Coordination). [10]
Jazykový inštitút, sa zameriava na realizáciu intenzívnych jazykových kurzov
skončených skúškou podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 6001 (kurzy
STG) a špecializovaných jazykových kurzov pre príslušníkov rezortu predurčených na
plnenie cieľov spôsobilostí a preškoľovaných na nové typy leteckej techniky, na ktoré
nadväzujú odborné jazykové kurzy organizované Odborom štátnej správy vo
vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Úroveň – úroveň, ktorá sa má dosiahnuť (v prípade STG) alebo úroveň, pre
ktorú sú realizované kurzy (ostatné kurzy) v súlade so štandardizačnou dohodou
NATO STANAG 6001 ŠJK, ZKVA, ŠKVA a RIP sú zamerané na jazykovú prípravu:
- vojenského leteckého personálu určeného na preškolenie na nové typy leteckej
techniky (v spolupráci s Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve
Ministerstva obrany Slovenskej republiky) vrátane technického leteckého
personálu, pilotov a NATINAMDS,
- jednotiek pred nasadením do operácií ALTHEA, AFGANISTAN a UNFICYP,
- jednotiek pred vyslaním do LOTYŠSKA,
- jednotiek vojenskej polície, jednotky 5. pŠU,
- jednotiek plniacich úlohy NRF a ciele spôsobilostí,
- jednotky DCM,
- veliteľských a riadiacich štruktúr Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Krátke závery a zistenia :
 Z európskej dimenzie vzdelávania vyplýva, že pre profesionálnych vojakov
je potrebné aktualizovať obsah kariérnych kurzov a posilniť v obsahu
tematiku líderstva - vodcovstva
 Kariérne vzdelávanie s prípravu dôstojníkov viac zamerať do oblasti práva,
medzinárodných vzťahov, národnú a medzinárodnú bezpečnosť logistiky
a informačných systémov.
 Rozvíjať kritické myslenie účastníkov kariérneho vzdelávania .
 Zvýšiť počet predmetov, ktoré sa budú vyučovať v angličtine.
 Rozvinúť súbor e-learningových kurzov, pestovať organizačnú kultúru
v rezorte, ktorá vyvoláva atmosféru učiacej sa organizácie.
 Zdokonaliť proces získavania poznatkov a využívanie v kariérnom
vzdelávaní skúsenosti z vojenských operácií a výcviku ( Lessons Learned).
 Spracovať návrh projektu/ štúdie, ktoré budú zamerané v zmysle európskych
trendov na kľúčové kompetencie profesionálnych vojakov a vytvorenie
kompetenčných modelov na jednotlivé pracovné pozície ( funkcie).
 Rozšíriť ponuku centra vzdelávania AOS- zaradiť kariérne kurzy pre
predstaviteľov verejnej správy, samosprávy a odborníkov v bezpečnostnej
a manažérsko- líderskej problematike.
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Záver
Význam vzdelávania, učenia a výchovy zvýrazňuje nástup informačnej
spoločnosti, globalizácia ekonomiky a premeny trhu práce ako aj rozvoj technológií.
V súčasnosti ďalšie vzdelávanie, na rozdiel od formálneho (školského) vzdelávania,
nevedie k získaniu titulu alebo kvalifikácie, ktorá umožňuje výrazné zvýšenie šancí na
trhu práce. Preto tejto forme vzdelávania nie je prikladaný náležitý význam a
dôležitosť. No v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky je ďalšie
vzdelávanie rozhodujúce v kariére každého profesionálneho vojaka. Štúdium
v kariérnych kurzoch umožňuje postup profesionálnemu vojakovi v hodnosti
a absolvovanie odborných kurzov napomáha k zvyšovaniu kvalifikácie.
Práve štúdium môže pomôcť profesionálnemu vojakovi k plynulému
zaradeniu sa na trh práce v civilnom sektore po ukončení kariéry profesionálneho
vojaka.
Individuálna motivácia vzdelávať sa, je pre úspešné celoživotné vzdelávanie
sa rozhodujúca. Problémy motivovať ku vzdelávaniu sú v skupine ľudí s nízkou
kvalifikáciou. Čím má človek vyšší stupeň vzdelania, tým sa viac ďalej vzdeláva.
Z praxe vyplýva, že na ďalšom vzdelávaní sa zúčastňujú prevažne vysokoškolskí
absolventi a to aj napriek pracovnej zaneprázdnenosti.
Ďalšie vzdelávanie je cesta a príležitosť doplniť a rozšíriť si dosiaľ získané
vzdelanie. Práve toto vzdelávanie vedie k spokojnosti človeka so získanými
vedomosťami a zručnosťami ale na druhej strane je to aj spokojnosť zamestnávateľa,
pretože vzdelaný a spôsobilý zamestnanec je návratnou investíciou každej spoločnosti,
ozbrojené sily Slovenskej republiky nevynímajúc.
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Anotace:
Chování manažérů při řízení státu, státních a soukromých firem, armády, policie a dalších složek
integrovaného záchranného systému je ovlivněné chováním člověka v krizových a stresových
situacích, různými emocionálními aspekty a motivačními procesy. Nástroje klasické ekonomie a
ekonomiky mnohdy postrádají dostatek nástrojů na zvládnutí optimálního řešení problémů krizové
situace, které každodenně přináší vnitřní a okolní prostředí. Efektivní řízení sociálněekonomického systému je možné s přihlédnutím k trendům v chování a vývoji sociálněekonomického systému. Tyto znalosti pomohou vybudovat realističtější strategie v oblasti
managementu a marketingu. Znalosti behaviorální ekonomie mají řada výhod oproti klasické
ekonomické teorii racionálního lidského chování. Behaviorální ekonomie poskytuje příležitost
strukturovat a vysvětlit chování člověk, založený na teorii takových věd jako psychologie,
ekonomie, filozofie, finance, sociologie a kulturologie. Autoři odhalují potenciál behaviorální
ekonomiky při řešení problémů managementu.
Klíčové slova: krizová ecomomika, behaviorální ekonomie, krizový management, finanční systém,
krize.
Abstract:
Human behaviour in crisis and stress situations, different emotional aspects and motivational
processes influence the behaviour of managers in the State management, public and private
companies, the army, the police and other components of an integrated rescue system. The tools of
the classical economy and economy often lack sufficient instruments for optimizing the crisis
management that the domestic environment and environment bring daily. The effective
management of the socio-economic system is possible in the light of behavioural trends and the
development of the socio-economic system. This knowledge will help build more realistic
management and marketing strategies. Knowledge of behavioral economics has several
advantages over classical economic theory of rational human behaviour. Behavioural economics
provides an opportunity to structure and explain human behavior based on the theory of sciences
such as psychology, economics, philosophy, finance, sociology and cultural science. The authors
reveal the potential of behavioral economics in solving management problems.

286

Moderní pojetí krizového managementu s pomocí behaviorální ekonomie
Jaroslav SLEPECKÝ, Tetiana BUKOROS
Keywords: crisis ecomomics, behavioral economics, crisis management, financial system, crisis.

Úvod
Po roku 2000 se ekonomické prostředí stává stále více nepřehledným a
odolávajícím klasickým ekonomickým teoriím. Neustálé a rychlé změny podmíněné
informační revolucí a agresivní globalizací vytvořily podmínky pro názorovou
variabilitu v ekonomické oblasti a hledání vhodných metod a nástrojů použitelných
zejména v krizovém řízení. Tyto procesy ještě více prohloubila největší světová
finanční a hospodářská krize od roku 1929 devastující tradiční finanční systém (2008).
Ekonomové jsou v očekávání dalších výrazných problémů, které mohou negativně
ovlivnit hospodářský vývoj vyspělých států.

1. Krizová ekonomie
Definovat přesně pojem „krizová ekonomie“ je velmi obtížné, i když podstata je
většině ekonomů jasná. Krizová ekonomie se prioritně zabývá teorií příčin selhávání
trhů, to znamená, proč systém nefunguje tak jak by měl, proč se opakují finanční krize
i přes přijatá opatření a jak předcházet ničivým finančním krizím. Například známý
americký ekonom Nouriel Roubiny ve své knize Krizová ekonomie [1] vysvětluje
krizovou ekonomii na příkladech predikce, průběhu a důsledků finančních krizí.
Poukazuje na to, „že krize zdaleka nejsou výjimkou, ale naopak něčím naprosto
běžným, a to nejen v rozvíjejících se, ale i v průmyslově vyvinutých ekonomikách“.
Turbulentní praxe na finančních trzích v posledních 50. letech ovlivňujících
významně ekonomiku všech zemí potvrdila, že neexistuje jednoznačný názor na řešení
ekonomických problémů současné doby. Teoretické aspekty krizové ekonomie ale
vytváří předpoklady pro řešení současných a budoucích problémů krizové ekonomiky.
V tomto kontextu je možné definovat krizovou ekonomiku jako „systém určený
na řízení a fungováni ekonomiky v krizových situacích, který používá předem
připravené nástroje a metody krizového řízení“ [2].

2. Behaviorální ekonomie
Základní princip behaviorální ekonomie je postavený na odlišném způsobu
ekonomického myšlení lidí, posuzování problémů prostřednictvím různých
psychologických a emocionálních faktorů s cílem efektivního a racionálního přístupu
při řešení minimalizace rizik. Teorie behaviorální ekonomie pomáhá lépe rozumět
složitému a chaotickému světu.
Začátek behaviorální ekonomie je možné vidět v tzv. prospektové teorii autorů
Daniela Kahnemana a Armose Tverského, kteří jako první zařadili psychologické
aspekty do problematiky ekonomického rozhodovacího procesu a poukázaly na
lidskou nedokonalost při zpracovávání informací [3]. Velký pokrok v oblasti
behaviorální ekonomie se zaznamenal v 80. a 90. letech 20. století, kdy se soustředil
výzkum mimo jiné i na otázky užitku nevyjádřené penězi. V roku 2002 byla Danielovi
Kahnemanovi udělena Nobelova cena za ekonomii, čímž se dostalo behaviorální
ekonomii oficiálního uznání. Význam a nepopiratelný přínos behaviorální ekonomie
byl podtržený udělením Nobelové ceny za ekonomii v roce 2017 americkému
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ekonomovi Richardovi H. Thalerovi za výzkum psychologických faktorů
v ekonomickém rozhodování lidí. Jeho nejznámější publikací, přeloženou i do češtiny
je kniha „Nudge (šťouch)“, jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a
štěstí [4-5].
Zjednodušeně řečeno, behaviorální ekonomie:
spojuje v jeden celek ekonomii, sociologii a politologii,
zkoumá uvažování lidí, jejich chování a rozhodování,
předpokládá nedokonalou racionalitu v chování subjektů,
rozebírá kognitivní a emoční odchylky v chování lidí.
Za jeden ze základních principů považuje tradiční ekonomická věda předpoklad
racionality jednotlivců – ekonomických subjektů. To znamená racionální myšlení,
uvažování a konání lidí. V tomto bodě ekonomie opouští svoje pole působnosti a
závisí na předpokladech, které ale patří do oboru psychologie – ekonomické
psychologie, která racionalitu chápe v podobě nástroje a v podobě problému, který je
třeba řešit [6, 7, 8].
Předpokládá se, že každý člověk je dostatečně racionální, informovaný a sleduje
vlastní cíle a z nabízených alternativ si vybere vždy tu, která pro něho přináší
maximální užitek.
Je dokázané, že většina lidí se nechová dokonale racionálně. Emoce, pocity,
vášně, naplnění různých představ a přání významně ovlivňuje naše jednání.
Informovanost také není ideální. Nemáme čas do hloubky a s odborným nadhledem
zpracovat potřebné informace. Egoismus není prioritní vlastností všech lidí.
Nekonáme vždy jen v náš prospěch, ale mnohdy se snažíme vyhovět potřebám a
přáním jiných lidí. Obyvatelstvo nelze zaškatulkovat do jedné kategorie, kterou Thaler
nazval „Homo economicus“.
Rozum tedy není jediným hnacím motorem ovlivňující lidské chování a
rozhodování. Velký význam zde sehrávají emoce, které vstupují do všech procesů a
jsou jejich neoddělitelnou součástí. V každé fáze rozhodování od analýzy vstupních
podkladů až po finální řešení, mohou emoce ovlivňovat průběh samotného
rozhodování.

Závěr
Krize různého druhu nejsou výjimkou, ale úplně běžným jevem, s kterým třeba
počítat jak v běžném životě, tak i při řízení složitých společenských a ekonomických
procesů. Krizová ekonomie nám nabízí nástroje na optimální zvládnutí většiny situací. Je
potřebné si uvědomit, že jakékoliv rozhodování s sebou přináší vždy menší nebo větší
riziko. Znalost problematiky krizové ekonomie a její aplikace v praxi může omezit
případné budoucí škody.
Behaviorální ekonomie nabízí návody, jak efektivně a srozumitelně komunikovat
při řešení problémů, upozorňuje na možné skreslení našeho racionálního vnímání, na
systematické chyby, které mohou vzniknout při rozhodování. Behaviorální ekonomie
v sobě spojuje ekonomii s psychologií, sociologií, politologií a tím vytváří větší
možnosti na zkoumání lidské motivace a chování.
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Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov
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Abstrakt:
Nelegálne obchodovanie z roka na rok rastie. V oblasti tabakových výrobkov ohrozenie nespočíva
iba v znižovaní príjmov do štátneho rozpočtu vyhýbaním sa daňovej povinnosti, ale aj
nebezpečenstvom vo vzťahu ku kvalite nelegálnych výrobkov, často vyrábaných v zdraviu
škodlivých podmienkach. Európska únia sa sústredila na potieranie čierneho trhu v oblasti
tabakových výrobkov aj zavadením systému Track and Trace, teda systému vysledovateľnosti
tabakových výrobkov. Každé spotrebiteľské balenie cigariet musí byť od mája 2019 označené
jedinečným identifikátorom na účely ich vysledovateľnosti. Systém vysledovateľnosti tabakových
výrobkov bol v Slovenskej republike implementovaný na základe smernice Európskeho
parlamentu, nakoľko v záujme Európskej únie je aj boj proti nezákonnému obchodovaniu
s tabakovými výrobkami a ochrana zdravia obyvateľov. Nezastupiteľnú úlohu tu zohrávajú aj
colné úrady, ktoré sú poverené vykonávaním kontrol v danej oblasti.
Kľúčové slová: systém vysledovateľnosti, čierny trh, pašovanie, falšovanie, spotrebná daň.

Abstract:
Illegal trade is growing year on year. In the field of tobacco products, the threat is not only to
reduce revenue to the state budget by avoiding tax liability, but also to the dangers in relation
to the quality of illegal products, often produced under harmful conditions. The European
Union has also focused on rubbing the black market in tobacco products by getting around
Track and Trace, a system of traceability of tobacco products. From May 2019, each consumer
pack of cigarettes must be marked with a unique identifier for traceability purposes. The Track
and Trace system of tobacco products was implemented in the Slovak Republic on the basis of a
directive of the European Parliament, as the fight against illicit trade in tobacco products and
the protection of the health of the population is also in the interest of the European Union. The
customs authorities in charge of carrying out checks in the area also play an irreplaceable role
here.
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Úvod
Výmena tovaru medzi jednotlivými krajinami dosahuje v dnešnej dobe obrovské
rozmery. Nevzmáha sa iba samotný legálny trh, ale úmerne rastie aj čierny trh. Čím sú
obchodné aktivity komplexnejšie, je zložité kontrolovať dodávateľský reťazec.
Nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami je v centre pozornosti nielen štátov
samotných, ale aj inštitúcii ako Európska únia. Nezákonné obchodovanie ochudobňuje
štátne rozpočty a kvalita nelegálnych výrobkov ohrozuje zdravie obyvateľov.

1. Čierny trh a ilegálne obchodovanie s tabakovými výrobkami
V súvislosti s čiernym trhom môžeme hovoriť o dvoch základných pojmoch.
Prvým je pojem pašovanie. Pašovanie predstavuje nelegálny alebo nezákonný dovoz
alebo vývoz tovaru cez hranice štátu s cieľom zväčša vyhnúť sa plateniu cla či dane.
Druhým pojmom je falšovanie. Pri falšovaní sa produkujú alebo distribuujú tovary,
ktoré sú na prvý pohľad identické s originálnym výrobkom, avšak chýba im povolenie
majiteľa alebo vlastníka práva vo vzťahu k duševnému vlastníctvu. Oba pojmy majú
spoločné to, že hlavným motivátormi pri týchto aktivitách je zisk a vyhýbanie sa
zákonným povinnostiam.
V súvislosti s ilegálnymi aktivitami môžeme v teórii rozlišovať štyri základné
kategórie tovarov:
1.
2.
3.
4.

Bežne rozšírené tovary predávané vo veľkých objemoch napr. pracie prášky,
zubné pasty
Luxusné tovary známych značiek
Technologické výdobytky napr. počítačové hry, mobilné telefóny
Tovary vyžadujúce nákladný výskum napr. lieky

Toto rozdelenie nie je úplne, a to vzhľadom na rýchlo meniaci sa trh, kde
môžeme zaradiť už aj potraviny a tabakové výrobky. [1]
Tabakové výrobky, a to predovšetkým cigarety sú zaťažené spotrebnou daňou.
Práve spotrebná daň, ktoré predstavuje niekedy až 70 % ceny výrobku je dôvodom
existencie čierneho trhu v tejto oblasti. Spotrebná daň napĺňa štátny rozpočet, pričom
samotný zisk výrobcov je zlomok samotnej ceny. Vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam je cestou ako ušetriť. V súčasnosti na Slovensku spotrebnú daň z cigariet
upravuje zákon č. 106/2004 Z.z o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. V období
od 01.02.2021 do 31.01.2022 tvorí spotrebnú daň kombinovaná sadzba dane, ktorá je
zložená zo špecifickej časti t.j. 74,60 eura na 100 kusov cigariet a percentuálnej časti,
ktorá je 23% z ceny cigariet. [2] Na ilustráciu, krabička cigariet obsahujúca 20 ks
cigariet sa predáva napr. za 4,50 eura. Spotrebná daň potom tvorí 2,53 eura, teda až
56% jej ceny.
Zároveň je potrebné podotknúť, že výška spotrebnej dane sa v jednotlivých
krajinách líši a aj to je dôvod, prečo čierny trh existuje. Hoci cenové rozdiely medzi
krajinami EÚ sa znížili, ceny v krajinách na východnej hranici sú stále až osemkrát
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nižšie. Podstatné rozdiely v maloobchodných predajných cenách vrátane dane vytvorili
prostredie pre čisto daňovo podmienené cezhraničné nákupy, pašovanie a podvody.
Obchádzanie zákonných povinností má samozrejme následok ten, že štátny
rozpočet nie je napĺňaný dostatočne a výpadky štátnych príjmov potom majú dosah na
všetky oblasti fungovania štátu. Čierny trh zasahuje od všetkých oblastí štátu a má
samozrejme aj nadnárodný rozmer. S opatreniami na potieranie čierneho trhu
prichádzajú samotné štáty, ale i medzinárodné inštitúcie. Jedným z nástrojom, ako
zabrániť alebo znížiť distribúciu nelegálnych tabakových výrobkov je umiestňovanie
ochranných prvkov priamo na výrobok.
Merať alebo vyčísliť objem čierneho trhu nie je možné, pretože vždy sa jedná iba
o odhady. Posledná správa OECD hovorí o viac ako 130 000 zadržaných falošných
produktov ročne, ich pôvod je prevažne v Číne alebo Ázii. [3] Podľa odhadov
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) spôsobuje nezákonný obchod s
cigaretami ročné finančné straty viac ako 10 miliárd eur v rozpočtoch Európskej únie a
jej členských štátov. Tieto straty vyplývajú z nezaplatených ciel, ako aj daní, vrátane
dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebnej dane. Cigarety tvoria najväčší podiel
nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, ale nelegálne sa obchoduje aj s inými
tabakovými výrobkami. Nezákonný obchod s tabakom nie je len ekonomický problém.
Okrem značných škôd pre príjmy členských štátov a EÚ nezákonný obchod podporuje
aj tieňovú ekonomiku. V skutočnosti je to takmer výhradne doména organizovaných
zločineckých skupín s cezhraničným pôsobením. Zo zdravotného hľadiska navyše
nezákonný obchod ohrozuje politické iniciatívy zamerané na znižovanie spotreby
tabakových výrobkov, najmä u zraniteľných skupín, ako sú mladí ľudia a skupiny s
nízkymi príjmami. Nezákonné tabakové výrobky sa väčšinou nevyrábajú v súlade s
požiadavkami právnych predpisov EÚ týkajúcich sa tabakových výrobkov.

1.1

Opatrenia v boji proti čiernemu trhu s tabakovými výrobkami

Európska únia má medzi svojimi prioritami aj obmedzovanie čierneho trhu sa
tabakovými výrobkami. V roku 2013 vydala Európska komisia komplexnú stratégiu
Posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s
tabakovými výrobkami – Komplexná stratégia EÚ. [4] Táto stratégia určila 4 hlavné
oblasti na prijímanie opatrení :
a) oblasť znižovania motivácie k nelegálnym aktivitám
b) oblasť zvyšovania kontroly dodávateľských reťazcov
c) oblasť udeľovania väčších právomocí daňovým či colným orgánom
d) oblasť oblasti prísnejších sankcií
V súvislosti s uvedeným je však podstatný už priamo legislatívny rámec, a to
Smernica o tabakových výrobkoch z apríla 2014. [5] Hlavnými opatreniami v zmysle
uvedení smernice sú:
- obrázkovo-textové varovania na krabičkách cigariet,
- zjednotenie obsahu krabičky cigariet na 20 ks,
- postupný zákaz predaja cigariet s charakteristickými príchuťami a
- zavedenie špeciálnych prvkov a identifikátorov na krabičkách a kartónoch
cigariet.
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2. Vysledovateľnosť tabakových výrobkov (Track and Trace)
V súlade s článkami 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a
správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja
tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa od 20. mája
2019 zavádza v Európskej únii pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie
cigariet systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Systém vysledovateľnosti
tabakových výrobkov je založený na označení každého jednotkového
(spotrebiteľského) balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet
jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom, pričom ich pohyb od výroby až
po prvú maloobchodnú predajňu má byť zaznamenaný tak, aby sa takéto výrobky
mohli v EÚ vyhľadávať a sledovať. [5]
2.1

Pojmy „Track and Trace“

Pre anglické termíny „Track and Trace“ nie je v slovenčine ustálený jednotný
preklad, preto sa často môžeme stretnúť priamo s anglickým výrazom. Najvhodnejšie
voľne môžeme tieto pojmy predložiť ako vysledovateľnosť jednotky. Prvé známe
prípady zisťovania pôvodu výrobkov možno nájsť v 30. rokoch 20 storočia, kedy sa
v Európe snažili obchodníci preukazovať pôvod svojich regionálnych potravín.
Európska únia v roku 2005 vydala niekoľko smerníc a regulácii v oblasti
potravinárskeho priemyslu. Práve z tohto odvetia sa praktiky zisťovania pôvodu
dostávajú aj do iných oblastí. Dôvodmi sú predovšetkým zaisťovanie bezpečnosti
tovarov, znižovanie nákladov či boj proti pašovaniu a falšovaniu. V dnešnej dobe aj
samotní konzumenti majú enormný záujem o informácie o pôvode tovaru, ktorý
spotrebúvajú. Európska únia spája pojem vysledovateľnosť predovšetkým v prípade
potravín. Definícia ISO uvádza sledovanie výrobkov ako schopnosť identifikovať
a sledovať históriu, distribúciu, polohu a použitie produktu. Systém sledovania tak
zaznamenáva celú jeho cestu. [6] Pojem track možno v tejto súvislosti definovať ako
sledovanie cesty produktu od dodávateľa k zákazníkovi a pojem trace, t.j.
vystopovanie, t.j. umožnenie z historických dát určiť pôvod produktu
v dodávateľskom reťazci. Ak jednotka alebo produkt spĺňa obe vlastnosti, potom ju
možno označiť za vysledovateľnú. [7]
2.2

Systém vysledovateľnosti v podmienkach Slovenskej republiky

Dňa 16.04.2019 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č.
92/2019 Z.z. zo dňa 27.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z.z. o
výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. [8] Zákonom č. 92/2019 Z.z. sa preberajú články 15
a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ 3. apríla 2014 o
aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov
týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o
zrušení smernice 2001/37/ES, ktoré sú zamerané na oblasť vysledovateľnosti
tabakových výrobkov (Track and Trace) a stanovenie jedinečného identifikátora.
Európska komisia stanovila technické špecifikácie týkajúce sa vytvorenia
a prevádzky systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov, ktoré upravuje
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 218/574 z 15. decembra 20178 o technických
normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky.
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[9] V predmetnom nariadení sú stanovené technické normy pre bezpečnostné prvky,
ktoré sú upravené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra
2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové
výrobky. [10] Oba uvedené akty sú priamo aplikovateľné v Slovenskej republike.
Každé jednotkové (spotrebiteľské) balenie cigariet alebo tabaku na vlastnoručné
zhotovenie cigariet vyrobené v EÚ alebo vyrobené mimo EÚ, ak je určené na trh EÚ
alebo sa naň uvádza, musí byť od 20. mája 2019 označené jedinečným
identifikátorom. Súčasne sa okrem jedinečného identifikátora na všetkých
jednotkových (spotrebiteľských) baleniach, ktoré sa v EÚ uvádzajú na trh, musí
nachádzať aj bezpečnostný prvok. V súlade s § 12b zákona č. 89/2016 Z. z. v znení
účinnom od 20. mája 2019 sa za bezpečnostný prvok pre jednotkové (spotrebiteľské)
balenie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvádzané na trh v
Slovenskej republike považuje kontrolná známka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Jedinečný identifikátor podľa § 12a ods. 3 zákona č. 89/2016 Z.z. umožňuje
určiť:
- náležitosti podľa osobitného predpisu (napr. miesto výroby, výrobné zariadenie,
opis výrobku..)
- informáciu o dovozcovi tabakového výrobku, ak ide o dovoz tabakového výrobku
do Európskej únie,
- informáciu o skutočnej trase prepravy tabakového výrobku od podniku na výrobu
tabakových výrobkov, ktorý tabakový výrobok vyrobil, po prvého
maloobchodného predajcu vrátane všetkých použitých skladov s uvedením
dátumu prepravy, miesta určenia, miesta odoslania a príjemcu,
- identifikačné údaje odberateľa tabakového výrobku, a to od podniku na výrobu
tabakových výrobkov po prvú maloobchodnú predajňu, a
- údaje o faktúre, čísle objednávky a údaj o platbe od všetkých odberateľov
tabakového výrobku, od podniku na výrobu tabakových výrobkov, ktorý
tabakový výrobok vyrobil, po prvú maloobchodnú predajňu.
V súlade s § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. je v Slovenskej republike organizáciou
zodpovednou za generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov výrobcom a
dovozcom DataCentrum (samostatná rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave,
ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky). V súlade s § 12a
zákona č. 89/2016 Z. z. v znení účinnom od 20. mája 2019 je výrobca a dovozca
cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré sa bude uvádzať na trh
Slovenskej republiky, povinným označiť jednotkové (spotrebiteľské) balenie týchto
tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom vygenerovaným a vydaným
DataCentrom. V kontexte uvedeného teda každý hospodársky subjekt zapojený do
obchodu s tabakovými výrobkami (počnúc výrobcom po posledný hospodársky
subjekt ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni) a prevádzkovateľa prvej
maloobchodnej predajne (zariadenie, kde sa tabakové výrobky po prvý krát uvádzajú
na trh vrátane predajných automatov), ktorý podniká s vybranými tabakovými
výrobkami má od 20.mája 2019 povinnosť:
- mať pridelený kód identifikátora hospodárskeho subjektu
- mať pridelený kód identifikátor zariadenia (prevádzkarne) vydaný DataCentrom.
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Každý výrobca a dovozca, ktorý chce po 19.máji 2019 naďalej vyrábať tabakové
výrobky na území SR a dovážať tabakové výrobky na územie SR, musí mať okrem
kódu identifikátora hospodárskeho subjektu a kódu zariadenia aj kód identifikátora
stroja.
Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je postavený na označovaní
tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom (digitálnym kódom) na obale
výrobku v priebehu jeho výroby. Digitálny kód je unikátny pre každý výrobok a
zabraňuje jeho falšovaniu. Registrácia jednotlivých hospodárskych subjektov
zapojených do obchodu s tabakovými výrobkami a digitálne označenie tabakových
výrobkov umožňuje sledovať pohyb konkrétneho výrobku na ceste od výrobcu k
prvému maloobchodnému predajcovi (tzv. systém vysledovateľnosti).
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 15 zákona č.
89/2016 Z. z. v znení zákona č. 92/2019 Z. z. ustanovilo vyhlášku č. 100/2019 Z.z.
o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný
identifikátor v oblasti tabakových výrobkov. Podľa tejto vyhlášky sa jedinečný
identifikátor na označenie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku sa vyhotovuje
takým spôsobom, aby pozostával z 28 alfanumerických znakov. Jedinečný
identifikátor na označenie súhrnného obalu sa vyhotovuje takým spôsobom, aby
pozostával najviac zo 100 alfanumerických znakov. Výška úhrady za jedinečný
identifikátor je 0,00214 eura. [11]
Zákonom č. 92/2019 Z.z. sa zaviedli pre colné úrady povinnosti vykonávať
kontrolu nad označením tabakového výrobku jedinečným identifikátorom vrátane
kontroly nad plnením ďalších povinnosti dotknutých osôb v systéme vysledovateľnosti
(§ 12a ods. 12 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 92/2019 Z.z.) a kontrolu nad
bezpečnostným prvkom (kontrolnou známkou) v súlade so zákonom č. 106/2004 Z.z.
Za nedodržanie povinností týkajúcich sa systému vysledovateľnosti tabakových
výrobkov podľa citovaného zákona č. 92/2019 Z.z. ukladá pokutu výlučne colný úrad.

Záver
Označovanie tabakových výrobkov v spojení so systémom vysledovateľnosti
zabezpečuje:
- Garanciu pôvodu a kvality výrobkov pre domácich aj zahraničných odberateľov a
výraznú ochranu spotrebiteľov a verejného zdravia,
- Zvýšenie ochrany výrobkov, sťaženie podmienok pre falšovanie,
- Kontrolu pohybu jednotlivých výrobkov na území Európskej únie,
- Obmedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami.
Cieľom je najmä ochrana spotrebiteľa a verejného zdravia, identifikácia pravosti
a pôvodu výrobku a obmedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami. [12]
Sledovaním trasy tabakových výrobkov možno neskôr zistiť jeho prípadné odklonenie
z trasy a zamerať sa tak na miesta a príčiny odklonenia.
Finančnej správe sa vo februári 2021 podaril historický zásah. V rámci akcie
Čierny Panter odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet v Lučenci.
Kriminálny úrad finančnej správy pri zásahu zaistil 24,6 milióna kusov cigariet, vyše
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44 ton tabaku vrátane strojov na výrobu cigariet. Finančná správa tak zabránila
možnému úniku na DPH a SPD vo výške takmer 6 mil. eur. Iba tento jeden záchyt v
Lučenci predstavuje vyše 1/3 zadržaných cigariet za posledné tri roky. Ide pritom o
väčší záchyt ako v roku 2018, keď finančná správa objavila nelegálnu výrobu cigariet
v Revúcej. Aktuálne najväčší záchyt za ostatné roky má historické čísla: cigarety
svetoznámych značiek v celkovom počte až 24.568.400 kusov a tabak o hmotnosti
44.300 kg. Finančná správa zaistila aj technologické zariadenia na výrobu cigariet a
spracovanie tabaku ako aj príslušné komponenty. Zaistené boli aj motorové vozidlá,
listiny a výpočtová technika. Na trestnej činnosti sa podieľalo najmenej 18 osôb, z
toho 16 príslušníkov ukrajinskej národnosti a dvaja Slováci, zadržaní boli všetci
priamo pri čine.
Akcia Čierny Panter pritom nie je jediná, ktorá priniesla pozitívne výsledky. Za
prvé dva mesiace roka 2021 bolo zadržaných 75 % z celkového počtu zadržaných
cigariet v roku 2019. Podľa v tom čase ministra financií Eduarda Hegera výroba,
pašovanie alebo fajčenie nelegálnych cigariet znamená podporu zločineckých skupín a
ochudobňovanie vlastnej krajiny a občanov. Záchytmi sa ochránil štát pred daňovými
únikmi, ale ochránilo sa aj zdravie občanov. [13]
Finančná správa nezverejňuje operatívno-pátracie postupy pri odhaľovaní
podobných záchytov. Možno však predpokladať, že v budúcnosti saj samotný systém
vysledovateľnosti tabakových výrobkov prispeje k odhaľovaniu nelegálneho
obchodovania s tabakovými výrobami a finančná správa bude môcť zasiahnuť skôr,
než sa ilegálny produkt dostane na trh a môže ohroziť nielen záujmy štátu ale i zdravie
obyvateľov. Preto príslušníci finančnej správy majú nezastupiteľnú úlohu v systéme
zaisťovania bezpečnosti SR.
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Abstrakt:
Publikácia sa zaoberá možnosťou výskytu bioterorizmu v leteckej doprave. Medzi ciele, ktorými sa
článok zaoberá patrí identifikácia základných aspektov bioterorizmu, medzi ktoré patrí analýza
problematiky, princípy ochrany a stanovenie možných opatrení. Prvá časť príspevku je tvorená
základnou charakteristikou ohrozenia a opisom Dohovoru o zákaze biologických zbraní (BWC).
Druhá časť štúdie sa zameriava na zobrazenie možného šírenia biologickej látky v areáli letiska
a zraniteľné body leteckej dopravy. Výstupy štúdie spočívajú v ozrejmení, informovaní a návrhu
možných stanovísk na zvýšenie bezpečnosti leteckého priemyslu. Zároveň približujú možnosti
zlepšenia a inovovania používaných metód a stanovujú princípy, ktoré môžu pomôcť v budúcnosti
predvídať, zastaviť alebo minimalizovať pokus o teroristický útok.
Kľúčové slová: bioterorizmus, letecká doprava, terorizmus, biologické látky.
Abstract:
The publication deals with the possibility of the occurrence of bioterrorism in air transport.
Objectives by which the article deals with the identification of basic aspects of bioterrorism,
including the analysis of the issues, the principles of protection and determination of possible
measures. The first part of the contribution is made up of a fundamental characteristics of the
threat and the description of The Biological Weapons Convention (BWC). The second part of the
study focuses on the display of possible dissemination of the biological substance in the airport
and vulnerable air transport points. Study outputs consist in clarification, informing and proposal
for possible opinions to increase the security of the aviation industry. At the same time approach
the possibilities of improving and innovating the methods used and sets the principles that can
help in the future anticipate, stop or minimize the attempt at the terrorist attack.
Keywords: bioterrorism, air transport, terrorism, biological substances.

Úvod
Bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky ako štátu ale aj celého sveta je pod
tlakom neustáleho formovania štátov a štátnych zriadení, inovovania technických
prostriedkov a elektroniky a zmien v sociálnych a prírodných pomeroch. Kvôli týmto
skutočnostiam je najdôležitejšou úlohou poznať bezpečnostné prostredie,
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prostredníctvom ktorého je následne možná identifikácia a analýza bezpečnostných
hrozieb a rizík.
Globalizácia ako proces, ktorý dokázal prepojiť všetky odvetvia svetovej
ekonomiky, výrazne dopomohol ovplyvňovať verejnú mienku, kultúru, náboženstvo
a tým prispel aj k intenzívnejšiemu porozumeniu a vývoju slova bezpečnosť.
Bezpečnosť na globálnej úrovni si vyžaduje hlbšiu analýzu a porozumenie,
pretože situácia má zhoršujúci sa charakter a dopad tohto trendu môžeme pociťovať
v každej oblasti života. Zachovanie a udržiavanie pocitu bezpečia, je jednou zo
základných úloh pri zachovávaní mieru.
Svetové krízy menia charakter a zmýšľanie ľudí, prehlbujú rozdiely medzi
krajinami ale aj jednotlivými regiónmi a zviditeľňujú problémy dnešnej doby.
Migrácia, voľný pohyb osôb, cestovanie ale aj vplyv médií a sociálnych sietí
spôsobujú premiešavanie a vývoj kultúr. Mení a modernizuje sa aj trh výroby nie len
bežných tovarov a služieb ale aj nebezpečných zbraní, chemických a biologických
látok a prostriedkov hromadného ničenia, ktoré môžu spôsobiť ďalšie mimoriadne
situácie a ohroziť život ľudskej populácie. [1]
Pandémia COVIDU-19, ktorá zasiahla celý svet je príkladom mimoriadnej
udalosti, ktorá zmenila a ovplyvnila ekonomickú, zdravotnú, sociálnu,
environmentálnu, technickú, dopravnú a taktiež bezpečnostnú stránku života každého
jedinca.
Táto udalosť nás doviedla k myšlienke bioteroristických útokov, ku ktorým môže
kedykoľvek dôjsť. Práve z tohto dôvodu je cieľom príspevku charakterizovať
bioterorizmus, vytýčiť zraniteľné miesta a podať návrhy na zlepšenie súčasnej
situácie.

1. Charakteristika bioterorizmu
Ľudstvo čelí úmyselným ale aj neúmyselným hrozbám, ktoré môžu podnecovať
vznik rôznych ohrození medzi ktoré patria napríklad aj biologické ohrozenia, pričom
pravdepodobnosť vypuknutia takýchto udalosti narastá.
Úrady zaoberajúce sa verejným zdravotníctvom by mali vedieť analyzovať
mimoriadne situácie a byť pripravený čeliť otázkam biologických hrozieb, ktoré môžu
byť rizikom pre bezpečnosť národov.
Poznanie nebezpečných a prenosných biologických látok tvorí dôležitú úlohu pri
ochrane obyvateľstva. Včasná reakcia a odhalenie ich šírenia je jedným zo základných
aspektov pri zabezpečovaní zdravia, ktoré je dôležité pre národnú, ekonomickú
a humanitárnu bezpečnosť každého štátu.
Biologické hrozby patria medzi tzv. odvrátenú stranu verejného zdravotníctva.
Môžu pozostávať z vírusov, baktérii, toxínov, parazitov, húb a ľahko sa môžu stáť
súčasťou nežiadúcich vojenských alebo aj civilných plánov a vyvolať bioteroristický
útok.
Bioterorizmus je úmyselné využitie mikroorganizmov, ktoré majú spôsobiť
škodlivý efekt spôsobujúci rôzne zdravotné ťažkosti alebo smrť ľuďom, hospodárskym
zvieratám alebo poľnohospodárskym plodinám. Tieto hrozby predstavujú pre verejné
zdravotníctvo a zdravotnícke organizácie čím ďalej tým väčší problém. [2]
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2. Dohovor o zákaze biologických zbraní
Už v minulosti mysleli ľudia na to ako zabezpečiť bezpečný a plynulý let
lietadlom. S prvými útokmi, nepriaznivými a mimoriadnymi udalosťami na palube
museli riešiť problematiku kontrol cestujúcich pred ich nástupom do lietadiel.
Neustála prítomnosť rizík, meniacich sa druhov útokov, rozvoj zbraní, chemických
a biologických prostriedkov a sofistikovanejšie myslenie páchateľov prinútilo štáty
zamyslieť sa nad budúcim vývojom tejto oblasti.
Dňa 10. apríla 1972 bol v Londýne, Moskve a Washingtone podpísaný Dohovor
o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a
toxínových zbraní a o ich ničení. Tento dokument bol ratifikovaný a prijatý aj na
našom území, pričom platnosť nadobudol v roku 1975 a platí dodnes.
S dohovorom súhlasili štáty po celom svete. Ich cieľom bolo zabezpečiť
odzbrojenie a zákaz vývoja, výroby a hromadenia chemických a bakteriologických
(biologických) zbraní.
Dohovor pozostáva z pätnástich článkov, ktoré hovoria o:
čl. 1- všetky štáty dohovoru sa zaväzujú, že za žiadnych okolností nebudú
zbierať, vyrábať alebo získavať biologické látky, nosiče a toxíny, okrem
preventívnych, mierových alebo ochranných zámerov a používať podobné
látky, zbrane a zariadenia pri nepriateľských alebo ozbrojených konfliktoch,
čl. 2- každý účastník Dohovoru je povinný odovzdať na mierové účely alebo
zneškodniť spomenuté škodlivé toxíny, látky a zariadenia, ktoré sa
nachádzajú na jeho území,
čl. 3- žiadny účastník nebude nikomu vydávať nijaké škodlivé zariadenia
uvedené v čl. 1 a takisto nebude nabádať iný štát alebo štátne zriadenie na ich
produkciu a výrobu,
čl. 4- poslaním štátov je zakázať
zbraní na svojom území,

a obmedziť výrobu a produkciu toxických

čl. 5- povinnosť štátov medzi sebou konzultovať a spolupracovať v otázkach
medzinárodnej bezpečnosti podľa ustanovení Dohovoru a Charty OSN,
čl. 6- pri podozrení a náležitých dôkazoch ktoréhokoľvek štátu, že niektorý
z ostatných členských štátov porušuje nariadenia Dohovoru, má možnosť
nahlásiť takúto skutočnosť Rade bezpečnosti OSN, ktorá prostredníctvom
spolupráce členských štátov, takýto podnet vyšetrí a s výsledkami oboznámi
zmluvné krajiny,
čl. 7- všetky krajiny sa zaväzujú poskytnúť pomoc štátu, ktorý o to požiada,
v prípade že rada bezpečnosti rozhodne, že takýto štát bol kvôli dôsledku
porušenia tohto Dohovoru vystavený nebezpečenstvu,
čl. 8- výklad tejto dohody nesmie poškodzovať záväzky prevzaté ktorýmkoľvek
štátom na základe Protokolu o zákaze používať vo vojne dusivé alebo otravné
plyny a bakteriologické prostriedky, podpísaného v Ženeve 17. júna 1925,
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čl. 9- všetky štáty sa zaväzujú pokračovať v šírení a dodržiavaní nariadení
Dohovoru a takisto v rokovaniach o zachovaní a neporušení stanovených
pravidiel týkajúcich sa napríklad zákazu výroby a hromadenia,
čl. 10- krajiny sa zaväzujú svojimi činnosťami v oblasti výmeny zariadení,
materiálu a technologických postupov k vytváraniu lepšej pripravenosti krajín
pri predchádzaní výskytu chorôb a spolupracujú pri výmene informácii
s dôrazom na mierové účely bez narušenia hospodárskych alebo technických
záujmov iných krajín,
čl. 11- každý štát má možnosť podať návrh na zmeny tejto dohody; zmeny budú
platné pre každý zmluvný štát, ktorý tieto zmeny prijme,
čl. 12- po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru alebo skôr,
na základe požiadavky väčšiny štátov, sa usporiada v Ženeve (Švajčiarsko)
konferencia na základe ktorej sa zhodnotí plnenie stanovených cieľov
Dohovoru,
čl. 13- vypršanie platnosti tohto Dohovoru nie je stanovené, avšak každá krajina
má právo, na základe vyhlásenia, zmluvu k Dohovor vypovedať, ak rozhodne,
že mimoriadne okolnosti týkajúce sa Dohovoru ohrozili jeho najvyššie
záujmy.
čl. 14- tento konsenzus podlieha ratifikácii štátmi, ktoré ho podpísali; listiny
Dohovoru budú uložené u vlád,
čl. 15- Dohovor, ktorého anglický, ruský, francúzsky, španielsky a čínsky text
majú rovnakú platnosť, bude uložený v archívoch depozitárnych vlád; dané v
troch vyhotoveniach v mestách Londýne, Moskve a Washingtone desiateho
apríla tisíc deväťsto sedemdesiateho druhého roku.
Tento Dohovor vytvára dôležité poslanie pre zachovanie mieru a dôvery medzi
krajinami, ktoré túto dohodu prijali. Na základe spolupráce a dodržiavania dohody
medzi zúčastnenými krajinami je možné efektívne predchádzať nepriaznivým
vplyvom, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí a dosiahnuť pokrok na ceste k všeobecnému
zachovaniu bezpečnosti. [3]

3. Možnosti ochrany
Letecká doprava je pre teroristické skupiny významným cieľom, prostredníctvom
ktorého môžu ľahko oslabiť nie len dopravný systém ale aj ekonomické a hospodárske
odvetvie, no predovšetkým ohroziť ľudské životy a vyvolať pocit strachu.
Letecký systém je veľmi zraniteľný a poslanie poskytovať služby pasažierom
s minimálnym narušením súkromia býva pri bezpečnostných kontrolách veľmi zložitý.
Každý úrad zaoberajúci sa bezpečnosťou v letectve by sa mal zamerať na:
-

identifikáciu a analýzu bezpečnostného prostredia so zameraním na vznik
a predpovedanie potencionálnych hrozieb, vývoj bezpečnostného systému
a jeho adaptácia na meniace sa prostredie,
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-

posúdenie technologických postupov pri odhaľovaní hrozieb, minimalizácii
účinkov a následkov, ale aj zavádzanie modernejších
technológií
a prepracovanejších a účinnejších bezpečnostných systémov,

-

neustály výskum, vývoj a aplikovanie nových bezpečnostných zariadení,
hodnotenie pôsobenia a prínosu súčasných a pokročilejších detekčných
zariadení zameraných na skenovanie, snímanie a vyhodnocovanie stavu
prostredia.

Medzi možnosti ako zefektívniť detekciu a kontrolu osôb a tovaru v letectve je
zamerať sa na systémy detekčnej kontroly, medzi ktoré patria:
- hmotnostná spektrometria vylepšená na stopovú chemickú detekciu,
- chemické/biologické senzory a zmierňovanie hrozieb,
- zobrazovanie pomocou milimetrových vĺn na detekciu výbušnín,
- fúzia a integrácia údajov pre letiskové terminály.
3.1. Šírenie
Bioteroristický útok môže byť vykonaný prostredníctvom:
-

uvoľňovania látok do vzduchu- je dôležité rozumieť systému prúdenia vzduchu
v letiskových termináloch, skúmať a vytvárať modely možného smeru rozptylu
látok v prípade bioterorizmu; rovnaká povinnosť platí aj v samotných
lietadlách, je dôležité dbať na kontrolu vzduchu pri kontrolách lietadla
vykonávaných na zemi; počas letu dopravnými linkami sa 50 percent
vonkajšieho vzduchu zmieša s 50 percentami filtrovaného recirkulovaného
vzduchu s úplnou výmenou objemu vzduchu v kabíne každé 2 až 3 minúty;
osobitná pozornosť sa venuje vzduchu privádzanému do kokpitu, [4]

-

infikovaného návštevníka alebo pasažiera- pri nedostatočných kontrolách
a schopnostiach detekčných systémov odhaliť infikovaného cestujúceho sa
môže zámerne infikovaný cestujúci stať prostriedkom na infikovanie ďalších
cestujúcich; v podobných situáciách je dôležitá spolupráca zamestnancov letísk
a palubných sprievodcov pri profilácii cestujúceho, či už pred nástupom do
lietadla alebo po vystúpení a následná schopnosť rýchlo a správne reagovať
a zaviesť primerané opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia,

-

transportu tovaru- biologická látka môže byť prenášaná aj prostredníctvom
tovaru alebo batožín, správna reakcia zamestnancov a detekčných zariadení
môžu zaručiť odhalenie takejto látky; na palube lietadla sa môže ocitnúť aj vo
forme bombovej biologickej hrozby, ktorej iniciáciu môže vyvolať zmena
nadmorskej výšky alebo tlaku.
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Obr.č.1 Všeobecný letiskový diagram zobrazujúci rôzne letiskové priestory a niektoré
pravdepodobné miesta chemických / biologických útokov [4].
Biologické zbrane sú súčasťou skupiny zbraní označovaných ako zbrane
hromadného ničenia. Útok spôsobený ich aplikáciou môže vyvolať reťazovú reakciu,
ktorá môže vyústiť až do epidémie alebo pandémie.
Sú obvykle zložené z činidla alebo toxínu, prídavných látok pre zjednodušenie
šírenia, stability a systému podávania. Účinok na zdravie je podmienený typom látky
jeho výrobou, spôsobom dodania ale aj meteorologickými podmienkami, pričom
medzi spôsoby šírenia najčastejšie patrí šírenie prostredníctvom potravy alebo vody,
aerosólom alebo injekciou.
Okrem šírenia zameraného na plodiny a zvieratá, môžeme šírenie mierené na ľudí
rozdeliť na tri kategórie:
Tab. 1 Príklady biologických látok [5]
o najvyššia priorita

o antrax
o botulizmus
o mor
o tularémia
o kiahne
o vírusové hemoragické
horúčky
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o môžu byť ľahko šírené alebo
šírené medzi ľuďmi
o môže byť vysoko smrteľná
o majú potenciál vážneho vplyvu
na verejné zdravie
o môže potenciálne spôsobiť
paniku verejnosti a viesť k
sociálnemu rozvratu
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o druhá najvyššia priorita

o tretia najvyššia priorita

o brucelóza
o Q horúčka
o ricínový toxín
o cholera
o Vírus Nipah
o hantavírus

o sa rozširujú mierne ľahko
o zvyčajne vedú k strednej
chorobnosti
o sú spravidla menej smrteľné
o zahŕňajú objavujúce sa
patogény, ktoré by sa mohli
potenciálne pripraviť pre
budúce masové šírenie.

3.2. Areál letiska
Pri ochrane chráneného záujmu, do ktorého zahŕňame ľudské životy a zdravie,
materiály, technické zariadenia a priestory letiska je dôležité poznať a rozumieť
aspektom a charakteristikám jednotlivých priestorov, toku a lokalizácii cestujúcich
a zamestnancov a vedieť rozlíšiť a identifikovať hrozby týkajúce sa letiskových
terminálov ale aj samotného lietadla. Na základe týchto hľadísk je možné stanoviť
hodnotu zraniteľnosti a potencionálny terč útoku.
Terminály- pozostávajú z rozsiahlych a otvorených priestorov, ktorých súčasťou
sú okrem reštaurácii, kaviarní a rôznych obchodov aj priestory odbavovania
cestujúcich. Niektoré častí letiska sú prístupné širokej verejnosti a iné sú vyhradené
pre bezpečnostných pracovníkov a zamestnancov letiska. Vchody do služobných
priestorov sú regulované a kontrolované na základe biometrických údajov alebo
vstupných kariet. Verejné časti terminálov nepodliehajú až takému prísnemu režimu
a kontrolám, patria medzi ne napríklad aj autobusové, železničné a lodné vstupy a časti
terminálov.
Medzi rizikové body, na ktoré je potrebné sa zamerať je lepšia regulácia
množstva ľudí, ktorí prichádzajú, odchádzajú alebo prechádzajú terminálmi, pretože
nie všetci patria medzi cestujúcich. Častokrát sú nebezpečnejší návštevníci terminálov,
ktorí prichádzajú odprevadiť svojich známych alebo si len obzrieť lietadlá a procesy
prebiehajúce na letiskách. Okrem toho pracuje na letiskách množstvo ľudí, ktorí nie sú
súčasťou bezpečnostnej sféry ale pracujú v stravovacích zariadeniach, stánkoch
a iných obchodoch, ktoré bývajú súčasťou letiska. Cestujúci majú vo väčšine prípadov
so sebou batožinu, s ktorou sa môžu voľne pohybovať, pretože kontrole podlieha až
pri prechode z verejných častí letiska do neverejných. Neustály tok cestujúcich ale aj
tovaru a nákladu, ich relatívne stále vlastnosti prepravy a presunu môžu naznačovať
logické body útoku a rovnako môžu byť príkladom pre lepšie zaistenie bezpečnosti
a stanovenie krokov dôležitých na predchádzanie a obranu proti útokom
a mimoriadnym situáciám. [4]
Lietadlo- priestor lietadla od priestoru terminálu letiska je v mnohých ohľadoch
rozdielny. Pozostáva z relatívne malej plochy, kde je vysoká hustota cestujúcich,
posádky, batožiny alebo tovaru, ktorý môžu stráviť v takomto uzavretom priestore aj
niekoľko hodín.
Bezpečnosť lietadla je zaistená minimálnym počtom vstupných bodov,
obmedzením vstupu nepovolaným osobám a koordinovaným plánom nástupu a
výstupu skontrolovaných cestujúcich. Prístup k lietadlu má však značné množstvo
zamestnancov, medzi nich patria nakladači batožín, upratovacie a cateringové služby,
personál údržby a tankovania, pričom je lietadlo častokrát pripojené aj k externému
systému HVAC, prostredníctvom ktorého sa koordinuje kúrenie, vetranie
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a klimatizácia v lietadle. Tieto faktory patria medzi rizikové a zraniteľné body, ktoré
sa môžu stať terčom biologických útokov, keď sú lietadlá na zemi.
3.3. Opatrenia
Oblasť leteckej dopravy tvorí systematický a organizovaný komplex rôznych
činností, ktoré slúžia na zabránenie a odhalenie nedovolených činností a látok, ktoré
môžu spôsobiť a viesť k rôznym nebezpečným a mimoriadnym situáciám. Tieto
činnosti je nevyhnutné neustále upravovať, meniť, hodnotiť, modernizovať
a analyzovať.
Medzi navrhované opatrenia a oblasti, na ktoré je potrebné dávať väčší dôraz pri
predchádzaní výskytu biologických útokov patria:
-

vzduchová ventilácia, kúrenie, klimatizácia- aerosólové častice v rozmedzí
veľkostí od 1 do 10 mikrometrov (µm) sa zo vzduchu odstraňujú s pomerne
vysokou účinnosťou (> 50 percent) bežnými vzduchovými filtrami HVAC pre
budovy a s veľmi vysokou účinnosťou (> 99,97 percenta) pomocou vysoko
účinného časticového vzduchu (HEPA) v ECS moderného dopravného lietadla.
Napriek tomu pri útoku veľkým množstvom aerosólového činidla nemusí byť
táto účinnosť odstraňovania dostatočne vysoká, aby sa zabránilo rozsiahlej
expozícii a prejavom, zvlášť pri vysoko infekčných látkach. Chemické činidlá
sú zvyčajne malé organické molekuly (nie spojené s časticami), ktoré by sa
neodstránili bežnými systémami filtrácie vzduchu. Vzduch je možné vyčistiť od
organických chemických kontaminantov prechodom cez vrstvu vysoko
adsorpčného materiálu, ako je aktívne uhlie s vhodnými prísadami a / alebo cez
aktívnu sterilizačnú komoru (napr. Plazmu).

-

kontrola zamestnancov- je dôležité kontrolovať zamestnancov pri každom
prechode z verejných častí do neverejných; vykonávať bezpečnostné prehliadky
a psychologické kontroly zamestnancov pred začiatkov výkonu povolania
a v stanovených intervaloch ich opakovať,

-

pravidelné školenia zamestnancov- pri otázkach bioterorizmu, vykonávať
prípadové štúdie a cvičenia a dbať na vyššiu všímavosť a schopnosť profilácie
cestujúcich,

-

detekčné systémy- pri absencii účinných činidiel a zariadení sa môžu
biologické látky ľahko šíriť verejnosťou aj dlhšie časové obdobie; správne
nastavené detekčné systémy môžu ľahko odhaliť nebezpečenstvo; mali by
obsahovať kontinuálne chemické senzory a diskontinuálne systémy chemickej
detekcie, prostredníctvom ktorých je dôležité správne vyhodnotenie signálu
a plán prijatia opatrení dôležitých na zabránenie útoku alebo jeho
minimalizáciu. [4]
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Záver
Ochorenie koronavírusu, ktoré zasiahlo svet v roku 2019 nás donútilo premýšľať
o teroristických útokoch využívajúcich biologické materiály. Spočiatku bol vznik a
šírenie tejto choroby pokladaný za útok radikalistických skupín, no toto tvrdenie sa
postupom času nepotvrdilo. Ďalšia analýza a skúmanie informačných zdrojov,
hodnotenie vplyvu a dopadu podobných nežiadúcich situácii potvrdilo, že svet musí
byť pripravený aj na prípadné bioteroristické útoky.
Táto publikácia zameraná na hrozbu vyvolanú bioteroristickými látkami
identifikuje pojem bioterorizmus ako jednu z veľmi závažných foriem rizika
s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie národnej bezpečnosti. Pripravenosť, tvorba
plánov, vykonávanie analýz ale aj väčšia všímavosť ľudí môžu pomôcť pri
zabezpečovaní ochrany leteckého priemyslu.
Hoci sú nariadenia a vykonávané detekčné kontroly v súčasnosti na dobrej
úrovni, neustály rozvoj, meniace sa prostredie, rozmach priemyslu a technických
zariadení a zmeny v myslení ľudí vedie k povinnosti prispôsobovať sa meniacim sa
podmienkam a byť vždy o krok vpredu.
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Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá problematikou bezpečnosti v cestnej doprave a rizikovými faktormi
ovplyvňujúcimi bezpečnosť v cestnej premávke. Tieto faktory sú spravidla správanie vodiča,
konštrukcia a stav vozidla a stav dopravnej infraštruktúry. Dopravní analytici sa snažia
identifikovať riziká na jednotlivých faktoroch bezpečnosti cestnej dopravy. Snažia sa ich
analyzovať, hodnotiť ich a aj poučiť sa z predchádzajúcich dopravných nehôd, ktoré tak isto
analyzujú a skúmajú ich príčinu vzniku. Zo získaných informácií sa snažia navrhnúť opatrenia
ktoré znížia riziko vzniku dopravných nehôd. Tieto opatrenia by nemali byť finančne náročné inak
by sa navrhované opatrenia nemuseli zaviesť do praxe z dôvodu súčasnej pandémie COVID - 19.
Kľúčové slová: riziko, cestná doprava, dopravná nehoda.
Abstract:
This article deals with road transport and risk factors influencing road traffic safety. These factors
of the conductor conductor, construction and condition of the vehicle and the condition of
transport infrastructure. Transport analysts are trying to identify risks to individual road transport
factors. They are trying to analyze them, evaluate them and learn from previous road accidents
that analyze them and examine their cause of origin. The information obtained are trying to
propose measures that reduce the risk of transport accidents. These measures should not be
financially challenging otherwise, the proposed measures would not have to be introduced into
practice because of the current Pandemic Covid - 19.
Keywords: Risk, Road Transport, Traffic Accident.
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Úvod
Cestná doprava vytvára problémy pre ľudské zdravie, bezpečnosť a mobilitu. Siete
cestnej dopravy a mestské komunikácie EÚ sú veľmi preplnené a s častými zápchami.
Každý rok je na cestách tisíce obetí. Zásadná infraštruktúra, ako mosty a tunely, je
citlivá na teroristické útoky a vyžaduje si nové myslenie o spôsobe jej ochrany.
Vo všeobecnosti môžeme dopravu označiť za veľmi zraniteľnú, pričom je závislá
od vonkajších a vnútorných podmienkach, v ktorých sa realizuje. Z pohľadu vzniku
krízových javov, doprava vytvára nevyhnutné predpoklady k ich úspešnému riešeniu. Pri
možnosti využitia jednotlivých druhov dopráv na riešenie krízových javov, patria aj
informačné systémy v doprave. Poskytovanie včasných informácií o negatívnych
udalostiach v doprave, hrá veľmi dôležitú úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej
premávky a riadení dopravných tokov.
Bezpečnosť cestnej dopravy predstavuje celospoločenský problém nielen v EÚ
ale taktiež aj v nečlenských štátoch EÚ. Počet usmrtených osôb na 100 000 obyvateľov
predstavuje v závislosti od členského štátu EÚ hodnotu vyššiu ako 2 osoby za rok.
Viacerí analytici sa zhodujú, že bezpečnosť bezpečnosti cestnej dopravy sa
zlepšuje, pretože klesá podiel usmrtených osôb v cestnej premávke. Avšak počet
dopravných nehôd a najmä počet usmrtených osôb predstavuje výrazne vyšší podiel ako
si za cieľ stanovujú strategické materiály EÚ [1]. Z toho dôvodu je nutné hľadať ďalšie
riešenia na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Z uvedeného dôvodu cieľom tohto
príspevku je analyzovať faktory, ovplyvňujúce bezpečnosť cestnej dopravy a
identifikovať ďalšie možnosti zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy.

1. Riziko
Riziko – predstavuje významný prvok, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť systémov.
Je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, stupeň miera ohrozenia. Je to
pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu a jeho dôsledok.
-

Riziko je možné znižovať vykonaním preventívnych opatrení, či už je to
znižovanie povolenej rýchlosti, výstavba a obnova ciest alebo policajné
hliadky na cestách.

-

Riziko nemôže byť nulové a hlavne v doprave. V podstate každá jazda so
sebou prináša určitú mieru rizika. Aj keď vodič urobí všetko preto, aby
zabránil nehode a svojmu zlyhaniu, nedokáže ovplyvniť chovanie
druhého vodiča, ktorý môže ohroziť aj jeho.

Bezpečnosť v cestnej doprave ovplyvňuje celý rad faktorov, ktoré sa navzájom
ovplyvňujú. Z hľadiska vzniku dopravných nehôd sú to hlavne tieto faktory
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2. Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť cestnej dopravy
Na bezpečnosť cestnej dopravy vplýva množstvo faktorov. Medzi najdôležitejšie
faktory patrí správanie vodiča, konštrukcia a stav vozidla a stav dopravnej
infraštruktúry. Na základe rozsiahlej analýzy Evans [2] uvádza, že všetky faktory sú
dôležité, ale s postupným budovaní diaľnic a rýchlostných ciest sa v súčasnosti javí
ako najvýznamnejší faktor správanie vodiča. Evans [2] ďalej analyzuje vzťah vplyvu
konštrukcie vozidla a kvality dopravnej infraštruktúry. Pri ich porovnaní zvyšovanie
kvality dopravnej infraštruktúry je všeobecne chápané ako producent väčších výhod z
hľadiska zníženia rizika než uskutočňovanie zmien vo vozidlách [2].

2.1. Ľudský faktor
Má najväčší podiel na vzniku DN. Do tohto faktora patrí aj správanie chodcov
a cyklistov nielen vodičov motorových vozidiel. Človeka pri vedení motorového
vozidla výrazne ovplyvňujú jeho psychologické možnosti. Najdôležitejšie
sú: vnímanie, rozhodovanie a reagovanie.
Monotónnosť
Diaľnice boli postavené za zámerom umožnenia rýchleho spojenia na veľké
vzdialenosti. Na rozdiel od bežných ciest, nekladú na vodiča tak vysoké nároky
a umožňujú viesť vozidlo vyššou rýchlosťou. Diaľnica je však typickým
predstaviteľom monotónneho prostredia s nedostatočným počtom podnetov. Práve
nedostatok podnetov tvorí ich riziko, ktoré vedú vodiča k zníženej psychickej aktivite.
Prejavuje sa to zvýšeným pocitom únavy, ospalosti, zníženou schopnosťou
koncentrácie pozornosti, nižšou presnosťou a rýchlosťou reakcií. Vodič je uspávaný
pravidelnosťou a stereotypom prostredia.
Jedlo za volantom
Spánkové naladenie organizmu spôsobuje aj trávenie obeda, to znamená
výkonnosť vodiča klesá medzi 12,00 a 15,00 hodinou. proti týmto nebezpečným
stavom existuje účinná prevencia. Jesť iba malé množstva, ktoré sú ľahko stráviteľné.
To platí aj v prípade veľkého pocitu hladu. Prípadne po 2 až 3 hodinách malú dávku
jedla opakovať. Deštruktívny vplyv na pozornosť počas jazdy má alkohol a niektoré
druhy liekov. Kofeín dokáže únavu krátkodobo oddialiť, avšak únava sa potom vracia
vo výraznejšej miere. Pre zabezpečenie prekrvenia mozgu počas vedenia vozidla a tým
predchádzaniu únavových stavov, je pohyb čeľustí. To znamená, predchádzaniu únavy
napomáha žuvanie žuvačiek alebo jedenie sušeného ovocia.
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Rýchlosť
Pri vzniku dopravných nehôd má významnú úlohu rýchlosť. Rýchlosť sa vníma
ako vzťah vodiča a vozidla. Pri rýchlosti si treba uvedomiť nielen ako rýchlo dokáže
vodič zastaviť vozidlo pred prekážkou, ale aké nebezpečenstvo hrozí pre iných
účastníkov cestnej premávky. Rýchlo pohybujúce sa vozidlo však nemusia zbadať
v čas ďalší účastníci cestnej premávky a nedokážu zareagovať a vyhnúť sa nehode.
Závažnosť dopravnej nehody ovplyvňuje rýchlosť a veľa ráz sa rozhoduje, čí účastníci
kolízií vôbec prežijú. S narastajúcou rýchlosťou sa zväčšuje aj brzdná dráha. Brzdná
dráha predstavuje vzdialenosť, ktorú brzdiace vozidlo idúce presnou rýchlosťou prejde
až do zastavenia vozidla. Vodič nemusí presne odhadnúť bezpečnú vzdialenosť od
prekážky a tak neubrzdí. S brzdnou dráhou rastie i reakčná doba. Stane sa, že musíme
hneď zareagovať na nejakú neočakávanú situáciu, ktorá nastane z aktuálnej dopravnej
situácie. Do nášho mozgu sa dostanú podnety, ktoré sa spracujú a vyšle sa ďalší
impulz aby sa duplo na brzdu. To však prejde určitý čas kým to mozog spracuje. Tento
impulz nie je úplne krátky, ide o niekoľko desatín sekúnd. Záleží to od schopnosti
vodiča. Reakčná doba je najkratší čas, ktorý uplynie od podnetu do našich zmyslových
orgánov. Závislosť od brzdnej dráhy je aj o hmotnosti vozidla, kvalite vozovky
a počasia, či má vozidlo bezpečnostné prvky, ktoré zosilňujú brzdný účinok ako je
ABS. Ovplyvniť brzdnú dráhu môže aj technický stav vozidla. Menšia možnosť
vyhnúť sa dopravnej nehode je vtedy ak je veľmi vysoká rýchlosť. Vodič prejde pri
rýchlosti 80 km/h behom reakčného čašu 22 metrov a celkom 57 metrov pokiaľ úplne
zastaví vozidlo. Ak vodič pôjde rýchlosťou 70 km/h a 36 metrov pred autom mu
prebehne chodec je veľká pravdepodobnosť, že ho usmrtí. Ak pôjde rýchlosťou 60
km/, vážne ho zraní, a pri rýchlosti 50 km/h sa zrážke najskôr vyhne[3].
Dopravné značenie
Je podstatnou súčasťou cestnej infraštruktúry, nielen preto, že vyznačuje
dopravnú situáciu, ale aj vedie a usmerňuje dopravu tak, aby bola rýchlejšia,
plynulejšia, bezpečnejšia a aj úspornejšia. Negatívne vlastnosti dopravného značenia
môžu ovplyvniť a ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Môžeme
pomýšľať príčiny vzniku dopravných nehôd spôsobili nedostatky v dopravnom
značení. V evidencii dopravnej polície nikde nefiguruje dopravné značenie ako dôvod
nehody, ale vo viacerých prípadoch sú za dopravnú nehodu zodpovedné. V štatistikách
dopravnej polície ich vyhľadáme v stĺpcoch ako nesprávny spôsob jazdy, nedanie
prednosti v jazde, porušenie základných povinností a aj nesprávne predbiehanie sa.
Chyby a nedostatky v dopravnom značení: chýbajúce vodiace pruhy, ako aj stop čiary,
alebo iné vodorovné dopravné značky, nesúlad medzi vodorovným a zvislým
značením, nefunkčnosť svetelnej signalizácie, zlé informácie pre vodiča pred
križovatkou, nesprávne osadenie dopravných značiek, oneskorená viditeľnosť
dopravných značiek.
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Stres za volantom
Pre bezpečnú jazdu je nutné, aby bol vodič vyrovnaný psychicky. V živote
človeka každá zmena znamená psychickú záťaž, ale nemusí ísť len o negatívny
zážitok. Podstatné nie je čo sa prihodí, ale ako reaguje na túto príhodu ľudská
psychosomatika. Rozlišuje sa záťaž senzorická, emočná, psychosomatická a sociálna.
Pre vodičov môžu byť stresové a zaťažujúce situácie ako:

-

uvedomenie, že môže nastať potenciálne riziko a havária,

-

konflikty v doprave,

-

zhoršenie klimatických zmien,

-

nedostatočný oddych a spánok,

-

nepravidelný životný štýl,

-

nesúladný rodinný život.

-

pandémia COVID - 19

2.2. Faktor technického stavu dopravného prostriedku
Aj vďaka tzv. šrotovnému prešiel vozidlový park v SR výraznou obmenou
a technický stav vozidiel sa zlepšil. Zlý technický stav však nemá až tak veľký vplyv
na nehodovosť, ako je to napríklad u ľudského faktora.
Pod zlý technický stav vozidla, ktorý má vplyv na nehodovosť by sa dali zaradiť tieto
skutočnosti:
-

nedostatočná funkčnosť bŕzd,

-

nedostatočné osvetlenie vozidla,

-

výrazné opotrebovanie pneumatík,

-

zlý výhľad z vozidla,

-

poškodenie elektroinštalácie, hlavne u starších vozidiel môže dôjsť ku skratu
a k vzplanutiu vozidla.
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DN zavinené zlým technickým stavom by sa dali aj znížiť, ak by majitelia svoje
automobily pravidelne kontrolovali a všímali si zmeny v správaní vozidla. Takisto
dosť závažné je aj preťažovanie nákladných automobilov. Cestná sieť je preťažená
a veľa hlavných úsekov vedie cez obce, pričom dochádza aj k poškodzovaniu majetku
ľudí. Kvôli preťaženiu nákladných automobilov sa na cestách tvoria trhliny neskôr
jamy a diery, ktoré už môžu byť potenciálnym rizikom pre účastníkov cestnej sieti.

2.3. Faktor prostredia
Do faktora prostredia patria – prírodné podmienky - hmla, dážď, sneh, blato,
teplota vozovky, ročné obdobie a technologické podmienky – viditeľnosť a
rozhľadnosť vodiča na cestnom úseku, drsnosť vozovky a iné faktory, ktoré môžu mať
vplyv na DN. Samotným spúšťačom DN je často aj nepozornosť vodiča alebo
neprispôsobenie jazdy podmienkam okolia. Ľudia nedokážu odhadnúť svoje
schopnosti pri vedení vozidla v takýchto podmienkach a často krát zbytočne riskujú.
Nepredvídateľné udalosti
DN je niekedy zhoda náhodných udalostí alebo neočakávaných situácií a reakcií. Medzi
takéto udalosti by som zaradil napríklad:
-

vbehnutie zvieraťa do cestnej dráhy,

-

zosuv pôdy (prepadnutie vozovky),

-

padajúce skaly na vozovku,

-

teroristický útok,

-

náhle záplavy.

Záver
Cestné dopravné nehody sú neoddeliteľnou súčasťou premávky a aj napriek
napredovaniu bezpečnostných opatrení v rámci dopravy budú stále jej súčasťou. Na
vzniku cestných dopravných nehôd sa v najväčšej miere podieľa ľudský faktor. Každá
dopravná nehoda má svoje špecifické vlastnosti, ktoré je potrebné identifikovať, aby
bol zistený vinník nehody. Na objasňovanie dopravných nehôd slúžia rôzne postupy,
ktoré by mali vykonávatelia obhliadok miest vzniku dopravných nehôd ovládať.
Objasňovanie je zložitý proces, no nevyhnutný pre stanovenie vinníka nehody.
V podstate môžeme povedať, že k dopravným nehodám dochádza každodenne, a preto
je dôležité venovať sa tejto téme.
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Abstrakt:
V úvodnej časti článku je popísaná aktuálna situácia spojená s pandémiou, vrátane štatistík a
aktuálnych opatrení. Jadro práce tvorí hraničný režim na Slovensku a v iných štátoch západnej
Európy. Záver článku je zameraný na dostatočnosť opatrení aplikujúcich sa na hraniciach a návrh
na efektívnejšie zabezpečenie dohľadu pri prechode cez hranice. Práve pri cezhraničnom styku sú
obchádzané opatrenia na zabránenie pandémií. Obmedzenia v rámci jednotlivých cezhraničných
prechodov sú tak často obchádzané a dochádza k skresľovaniu jednotlivých údajov čo následne
vedie k ďalším neefektívnym opatreniam. Zvýšená pozornosť sa venuje práve falošným
negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Práve tu sa ukazuje aj nedostatočná spolupráca v
rámci krajín EÚ. Neexistuje žiadne univerzálne potvrdenie o absolvovaní testu čo tiež neprospieva
kontrolingu na hraniciach. Každá anbulancia resp. každé laboratórium vydáva vlastné potvrdenie
o teste čo len prospieva falšovateľom pri ich činnosti. Práve tu je dôležité zmeniť aktuálne
nastavenie cezhraničného prechodu a tým zvýšiť bezpečnosť ľudí žijúcich v rámci jednotlivých
krajín .
Kľúčové slová: pandémia, covid-19, opatrenia.
Abstract:
In the first part of this document, current statur of pandemic is depicted using statistical models as
well as recently placed precautions are further discussed in connection. Main part includes
relevant measures undertaken during border controls in Slovakia ads well as in other Western
European countries. Final part of this study is further directed to highlight what should be
regarded as acceptable level od controlls at borders with suggestions on implementations of more
effective ways. It is in cross-border traffic that measures to prevent pandemics are being
circumvented. Restrictions within individual cross-border crossings are thus often circumvented
and individual data are distorted, which in turn leads to further inefficient measures. Focus here
is mainly tackle fake negative tests of COVID -19. This is also where the lack of cooperation
within the EU shows. There is no universal confirmation of passing the test, which also does not
benefit from border control. Each ambulance reps. each laboratory issues its own test certificate
as much as possible to benefit counterfeiters in their activities. It is here that it is important to
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change the current setting of the cross-border crossing and thus increase the security of people
living within individual countries.

Keywords: pandemic, covid-19, measures.

Úvod
Koronavírus je infekčné ochorenie, ktoré je vyvolané vírusom SARS-CoV 2, čo
spôsobuje závažné respiračné ťažkosti. Pôvodca tohto ochorenia je malé mesto v Číne,
no postupne sa vírus rozšíril aj do ostatných krajín sveta, vrátane Európskej Únie.
Od začiatku pandémie prijali členské štáty Európskej Únie niekoľko opatrení na
ochranu verejného zdravia a niektoré z nich výrazne ovplyvnili slobodu pohybu osôb.
Medzi opatrenia ovplyvňujúce slobodu pohybu môžeme zaradiť zavedenie kontrol na
vnútorných hraniciach alebo iné cestovné obmedzenia v rámci Európskej Únie.
V druhej polovici práce sa budeme venovať opatreniam a kontrolám na
hraniciach a zároveň preskúmame či je situácia na hraniciach riadne strážená a teda či
za hranice sa dostane naozaj len osoba s potrebným negatívnym testom.

1. Pandémia ochorenia COVID 19 na Slovensku
Pandémia ohorenia COVID – 19 na Slovensku je súčasťou celosvetovej
pandémie infekčného ochorenia COVID – 19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2.
Covid – 19 bol po prvý krát identifikovaný u pacientov so závažným respiračným
ochorením v decembri 2019 v čínskom mesta Wu-chan. Tento vírus sa postupne
rozšíril aj do Európy. Rýchle šírenie ochorenia po celom svete malo za následok
kritický nedostatok ochranných pomôcok a testovacích súprav, ktoré chýbali aj na
Slovensku. Na Slovensku sa prvý prípad potvrdil 6.3.2020. Prvé preventívne opatrenia
na Slovensku boli prijaté už vo Februári 2020, keď po prvýkrát zasadal na
Ministerstve zdravotníctva ústredný krízový štáb. Prvé opatrenia proti pandémií boli
prijaté v ten deň, kedy sa na Slovensku objavil prvý pozitívny a to 6.3.2020 a od
12.3.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia. Prvou zásadnou zmenou bolo zavretie
škôl a súčasne začal platiť núdzový stav, ktorý trval až do 14.6.2020. V lete sa situácia
miestami upokojila a počet nakazených sa pohyboval v akceptovateľných číslach.
Netrvalo dlho a po lete prišla druhá vlna koronavírusu. 1.10.2020 bol vládou
opakovane vyhlásený núdzový stav , ktorý mal pôvodne platiť 45 dní – teda do
14.11.20020. Zlá epidemiologická situácia na Slovensku si vyžiadala opätovne
predlžovanie núdzového stavu a ten bol zatiaľ predĺžený 4x. Aktuálne ku dňu
21.4.2021 je núdzový stav predĺžený do 28. apríla 2021. Školské vyučovanie
v školskom roku 2020/2021 je prerušené od 12.10.2020 s výnimkou materských škôl
a neskôr prvého stupňa základných škôl a končiacich stredných škôl, ktoré sa podľa
COVID automatu, mohli vrátiť do škôl.[1]
1.1. Situácia na Slovensku od 1.1.2021
Od Januára začali na Slovensku platiť prísnejšie opatrenia. Sprísnil sa zákaz
vychádzania a zrušili sa viaceré výnimky, ktoré platili počas vianočných sviatkov.
Zakázane boli návštevy iných domácnosti, konzumácia jedla v exteriéri prevádzok,
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zatvorili sa kostoly, lyžiarske strediská a hotely nemohli prijať nových hostí a hostia,
ktorí už boli ubytovaní, si svoj pobyt nemohli predĺžiť. Pobyt v prírode sa obmedzil
len v rámci okresu a vláda nariadila home office pre všetkých, ktorí svoju prácu môžu
vykonávať aj z domu.

Graf 1 Prehľad počtu pozitívnych prípadov na Slovensku od 1.1.2021 do
19.4.2021 [2].
Začiatkom januára bol na Slovensku potvrdený nový variant koronavírusu, ktorý
sa rozšíril z južného Anglicka a mal o 70% vyššiu schopnosť šírenia. V druhej
polovici januára sa konalo skríningové plošné testovanie na ochorenie COVID – 19 na
celom území Slovenskej republiky. Výsledkom tohto testovania bola pozitivita 1,24%.
Testovanie sa zopakovalo v okresoch, kde bola pozitivita vyššia ako 1,01%. [3]
Dňa 2.2.2021 vláda schválila sprísnenie covidového automatu, čo malo za
následok, že celé Slovensko bolo zaradené do najprísnejšej čiernej fázy, ktorá
znamenala najhoršiu epidemiologickú situáciu. Ku dňu 15.2.2021 bolo podľa
regionálneho rozdelenia 15 okresov v čiernej fáze (IV. Stupeň varovania), 51 okresov
bordových (III. Stupeň varovania a 13 okresov v červenej fáze ( II. Stupeň varovania).
Po týždni sa situácia zhoršila a do čiernej fázy bolo zaradených až 19 okresov do
bordovej 50 okresov a v červenej fáze ostalo okresov 10. [4,5]
Prvého marca sa rozdelenie okresov podľa Covid automatu znova zhoršilo a celé
územie Slovenskej republiky zostalo naďalej v najprísnejšej čiernej farbe na základe
splnených národných kritérií. [6]
V druhej polovici apríla sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepšuje a od
19.4.2021 je celé Slovensko podľa covidového automatu v bordovej farbe a teda v 3.
stupni varovania. Začínajú sa uvoľňovať viaceré opatrenia, ako napríklad otvorenie
niektorých prevádzok a služieb, kde bude povolený vstup s negatívnym testom, od
tohto dátumu je povolené cestovať do prírody aj mimo okres. [7]
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Tabuľka 1 Prehľad pozitivity na Slovensku od 1.1.2021 do 19.4.2021 [2].
Mesiac

Počet vykonaných
testov

Počet pozitívnych
osôb

Percento pozitivity

Január 2021

321 257

65 849

20,4973%

Február 2021

283 393

58 568

20,6667%

Marec 2021

310 458

53 564

17,2532%

Apríl do 19.4.2021

152 547

14 220

9,32%

1.2. Aktuálne opatrenia ku dňu 21.4.2021
V pondelok 19.4.2021 sa Slovensko zaradilo do tretieho stupňa varovania
a vďaka zlepšeniu pandemickej situácie sa začali uvoľňovať niektoré opatrenia, no
naďalej platí zákaz vychádzania.
Aktuálnymi opatreniami sú:
1)

Povinnosť nosiť rúško alebo respirátor v interiéri aj v exteriéri, s výnimkou
ak je daná osoba vzdialená s osobami z inej domácnosti na viac ako 5 metrov

2)

Pobyt v prírode mimo svoj okres je povolený len s negatívnym testom,
prípadne s inou výnimkou. Základné potreby si treba zabezpečiť v rámci
svojho okresu

3)

Materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky ZŠ, SŠ a
OU sa začínajú zúčastňovať vyučovania prezenčnou formou, vysokoškoláci
zostávajú pri dištančnej výučbe

4)

Pri hromadných podujatiach – Bohoslužbách platí podmienka 1 osoba na
15 m2 s negatívnym testom podľa platného covid automatu

5)
6)

Oslavy, večierky, kary sú naďalej zakázané
Sobáš, krst, pohreb, alebo iný obrad je povolený maximálne so 6 osobami,
výnimkou je pohreb

7)

Návšteva do väzníc je povolená s 24 hodinovým negatívnym testom

8)

Profesionálny šport je povolený bez divákov

9)

Fitnes ostáva zatvorené

10)

Wellnes, aquaparky a kúpele nie zo zdravotnej indikácie sú zakázanie

11)

V bazénoch a plavárňach môže byť maximálne 6 osôb a všetci musia mať
negatívny test s platnosťou podľa covid automatu

12)

V obchodoch, službách a nákupných centrách platí pravidlo 1 zákazník na
15m2, zákazník musí mať negatívny test s platnosťou podľa covid automatu

13)

V reštauráciách zostáva len okienkový predaj vrátane rozvozu jedál
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14)
15)

Spoločné čítanie v knižniciach je povolené do maximálne 6 ľudí
s negatívnym testom. Výdaj a príjem kníh je možný cez okienko
Vo firmách a podnikoch je odporúčaný home office – práca z domu

16)

Ubytovacie zariadenia môžu fungovať bez reštaurácií a využívania
spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé
osoby v jednej izbe alebo členovia jednej domácnosti v jednej izbe so
sociálnym zariadením. Pri nástupe do ubytovania je povinný negatívny test
a rovnako aj zamestnanci musia byť pravidelne testovaní

17)

V taxíku môžu byť maximálne 2 osoby v jednom rade, je povinné rúško,
pravidelné vetranie a dezinfekcia po každom klientovi [8]

2. Cestovanie a situácia na hraniciach v EÚ
Spolu s uvoľnovaním opatrení na území Slovenskej republiky, prichádzajú aj
zmeny súvisiace s cestovaním za hranice.
2.1. Režim na hraniciach na Slovensku
Osoby, ktoré na Slovensko vstúpia od 19.4.2021 a počas predošlých 14 dní
navštívili krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajsko, Švajčiarsko alebo
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do
karantený v prípade ak:


Boli očkovaní proti COVID-19 mRNA vakcínou a uplynulo viac jako
14 dní od podania druhej dávky alevo vektorovou vakcínou a
uplynuli aspoň 4 týždne od podania prvej dávky [9]



Ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 a bola zaočkovaná do 180
dní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní
od podania prvej dávky [9]



Ak osoba pred menej jako 180 dňami prekonala ochorenie COVID19 [9]



Ak osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a súčasne
má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný vzťah alebo miesto
výkonu práce na území susedného štátu majú potvrdenie od
zamestnávateľa o takomto výkone práce [10]



Ak má osoba prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného
štátu do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na
územie SR a súčasne má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný
pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vzdialeného
cestnou komunikáciou 30 kilometrov od otvoreného hraničného
priechodu na územie SR a je držiteľom potvrdenia od
zamestnávateľa o takomto výkone práce [10]
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Ak je občanom SR a má trvalý alebo prechodný pobyt
v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 kilometrov od
otvoreného hraničného priechodu na územie SR [10]

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky sú povinné:


Najneskôr pri vstupe na Slovensko sa zaregistrovať na webe
http://korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať
potvrdením o registrácií



Mať negatívny vysledok z antigénového testu, nie starším ako 48
hodín, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu, nie starším jako
72 hodín



Podrobiť sa izolácií v domácom prostredí alebo karenténnom
ubytovaní, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie
dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RTPCR testu na ochorenie COVID-19. Tento test je môžné vykonať
kedykoľvek a teda netreba čakať 8 dní od návratu.



U detí pod 10 rokov sa při bezpríznakovom priebehu karanténa
ukončuje zároveň so skončením povinnosti karantény pre osoby
žijúce v spoločnej domácnosti [9]

 ruší sa možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe
žiadosti člena vlády; namiesto toho sú vo vyhláške definované najčastejšie
prípady, kedy ministerstvá o výnimky žiadali; vo vybraných prípadoch budú
musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na COVID-19 nie
starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín; individuálne
výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím
16. mája.


automatickú výnimku z karantény budú mať ľudia, ktorí vstupujú na územie
Slovenskej republiky za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej
osoby – túto skutočnosť budú musieť vedieť preukázať; výnimku bude mať aj
jedna sprevádzajúca osoba, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom
testu (antigénový test nie starší ako 48 hodín a RT-PCR nie starší ako 72
hodín).



povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v SR, ktorí prekračujú hranice pre návštevu
zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre SR, ktorý sa
nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky,
táto návšteva nesmie prekročiť 12 hodín, v tomto prípade sa nevyžaduje
negatívny test na COVID-19



zjednodušujú sa podmienky tranzitu cez územie SR, budú jednotné pre
osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny, v ktorej majú
udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť
povoliť tranzit ministerstvo vnútra [9]
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2.2. Režim na hraniciach v západnej Európe – Rakúsko/Nemecko
Hraničný režim v roku 2015 v rámci migračnej krízy de facto ukončil Schengen
ako sme ho poznali predtým. Nemecko zaviedlo “ dočasné “ hraničné kontroly ktoré
pretrvávajú dodnes. Počiatočné predlžovanie kontrol s odôvodňovaním migračnej
krízy plynule prešlo ku kontrolám zameraným na obmedzovanie pohybu osôb
z dôvodu pandémie COVID 19.
V roku 2020 v rámci prvej vlny krajiny EU začali jednotlivé krajiny zatvárať
hranice so susednými krajinami z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie. Aj napriek
zavedeným opatrenia sa nepodarilo zamedziť prenosu ochorenia do iných krajín o čom
svedčí prítomnosť jednotlivých mutácií koronavírusu v rámci jednotlivých krajín
eurozóny.
Dôležitou skupinou v rámci hraničného prechodu sú tzv. pendleri ako aj vodiči
medzinárodnej prepravy. V rámci týchto dvoch skupín sa postupne kreovali
podmienky vstupu do jednotlivých krajín s prihliadnutím na aktuálnu pandemickú
situáciu v tej danej krajine. V prvopočiatkoch to bolo nutnosť PCR testu ktorá neskôr
prešla aj na registráciu pohybu osôb.
Kým pri zamestnancoch špedičných firiem boli stanovené pevné podmienky ako
napríklad zákaz vystupovania pri jednotlivých prekládkach a nakládkach pri
pendleroch sa podmienky menia pravidelne. Treba však pripomenúť aj to, že
neexistuje kontrolný mechanizmus ktorý by kontroloval každého prepravcu
a dodržiavanie zákazu neopúšťania kabíny vodiča.
V rámci hraničného Rakúsko-Nemeckého prechodu bol v období december 2020/
apríl 2021 úplný zákaz prechodu osôb okrem výnimok. Dané obmedzenia ale
z momentálneho pohľadu plne nekorešpondovali s vývojom pandemickej situácie
v daných regiónoch čo vidíme na grafoch č.1 a č.2. Keďže Nemecko momentálne
nepodmieňuje vstup do krajiny s negatívnym PCR testom čo je absolútne
nepochopiteľné z pohľadu opäť stúpajúcej krivky počtu novo infikovaných
v poslednom období.

Graf 2 Vývoj Covid-19 v Rakúsku [11].
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Graf 2 Vývoj Covid-19 v Nemecku [12].
Na základe analýz a získaných informácií k aktuálnemu stavu by sme mali
prijímať expresne rozhodnutia a aplikovať rozhodnutia ktoré by mali byť súčasťou
každého plánu riadenia rizík.

3. Návrh opatrení na riešenie súčasného stavu
Vypracovaním návrhu opatrení a ich následným aplikovaním do praxe by nemal
byť tento proces ukončený. Analýza funkčnosti a efektívnosti opatrení či už použitím
PDCA metódy by mala byť neodmysliteľnou súčasťou každého kontrolného
mechanizmu. Bohužiaľ práve tu je možné sa stretávať len so zberom údajov v rámci
pohybu osôb. Systém ktorý je momentálne navrhnutý pracuje neefektívne a získavané
dáta poskytujú len minimálne informácie. Spolupráca krajín v rámci europriestoru je
len na úrovni čísel o počtoch nakazených, mŕtvych resp. zaočkovaných. Všetky
momentálne nastavené opatrenia sa dajú s ľahkosťou obísť práve kvôli nečinnosti
a nedostatočnej spolupráci krajín EU.
Ako sa dá vidieť na obrázku č. 1 výsledok testu Spolkovej krajiny Bavorsko
nenesie žiadne ochranné prvky a preto je možnosť falšovania prakticky neobmedzená.
Kontrolný mechanizmus funguje na hraniciach iba optickým kontrolovaním výsledku
čo ako vidíme nemusí byť vôbec efektívne. Pri prechodoch hraníc z jednej krajiny do
druhej tak absolútne nefunguje spolupráca ohľadom skutočného testovania nakoľko si
krajiny v rámci eurozóny tieto údaje nevymieňajú. Ak má teda niekto test z dvoch
krajín nie je možné odsledovať či sa zúčastňuje povinných testovaní a následne
skresľuje dáta o pohybe resp. prenášaní nákazy.
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Pre návrh riešenia tohto problému sa môže ako základ použiť register
hraničných kontrol, kde policajti na hraniciach skenujú občianske preukazy a vidia či
sa jedná o hľadanú osobu. Práve tu sa dá vidieť miesto pre vytvorenie úradu resp.
tvorbu programu na zber dát, kde by jednotlivé laboratória v rámci celej eurozóny mali
povinnosť zasielať dáta o testovaných s prihliadnutím na dodržiavanie GDPR. Na
hraniciach by sa pri skenovaní či už výsledku testov doplneným QR kódom alebo
občianskeho preukazu ukázala informácia o poslednom testovaní resp. upozornením
v prípade pozitívneho testu. Týmto spôsobom by sa efektívne dokázalo eliminovať
falšovanie testov a poskytnúť tak správne dáta ohľadom cezhraničného pohybu
a postupu ochorenia v rámci eurozóny. Rovnako je dôležitá tvorba jednotného
výsledku o testovaní nakoľko aktuálny stav ukazuje rôznorodosť výsledkov čo
nenapomáha pri jednotlivých kontrolách. Už samotné univerzálne tlačivo by
eliminovalo počet falzifikátov .
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Obrázok 1 Vzor testu v Bavorsku
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Obrázok 2 Falzifikát negatívneho testu v Bavorsku
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Záver
Keďže európska únia sa dlhodobo snaží o bližšiu spoluprácu a zlepšenie
kontrolných mechanizmov tak práve nami navrhované opatrenie by dokázalo zlepšiť
celkový kontrolný mechanizmus a možno aj spomaliť prenos nie len COVID 19 ale aj
v prípade budúcich pandémií.
S prihliadnutím na ochranu osobných údajov, vieme presne nastaviť
poskytované informácie pri kontrole tak, aby dotknuté osoby neboli vystavené ujme na
svojich právach. Rovnako je dôležité jednotné nastavenie v rámci legislatívy
jednotlivých krajín v prípade záchytu pozitívne testovaných.
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Abstrakt:
Problémy české justice
V cardassiánském právu, je verdikt vždy znám před zahájením soudu, a je vždy stejný pro
pachatele. Velká Británie, která má anglosaské právo a také laický porotní systém, je na 100 000
obyvatel kolem 3 soudců. ČR má zhruba kolem 30 soudců na 100 000 obyvatel. Na
angloamerickém systému je zásadní rozdělení zodpovědnosti mezi soudce, který rozhoduje otázky
právní, a laickou porotu, která posuzuje jen otázky o vině nevině. U trestních věcí by na
prvoinstančních soudech ve věci trestu odnětí svobody do 5 let, místo senátu s přísedícími
rozhodoval samosoudce a zrušil by se tak institut přísedícího. Ministerstvo spravedlnosti by mělo
vytvářet taková pravidla, hodnocení soudců, ve kterých by se uplatnili jen ti soudci se schopností
se rychle, nestranně a správně rozhodovat. Soudy první instance musí rozhodnout věc nejpozději
do 6 měsíců od předání spisu k soudu. Soudce první instance, kterému vrátí odvolací soud 40 % a
víc případů za rok, by neměl dále soudit.
Klíčová slova: Cardassiánské právo, přísedící, soudce, porotní systém.
Abstract:
Main issues of Czech justice system
In Cardassian law, the verdict is always known before the trial, and it is always the same for the
offender – the capital punishment. The United Kingdom, which has Anglo-Saxon law and a jury
system, has around 3 judges per 100,000 inhabitants. The Czech Republic has about 30 judges per
100,000 inhabitants. In the Anglo-American system, there is a fundamental division of
responsibilities between a judge who decides legal issues and a jury that considers only questions
of guilt. In criminal cases, a single judge would decide on first-instance courts in the matter of
imprisonment for up to 5 years, instead of a senate with jurors, and the institution of jurors would
be abolished. The Ministry of Justice should create rules, evaluation of judges, in which only those
judges with the ability to make quick, impartial and correct decisions would be active. The courts
of first instance must decide the case no later than 6 months after the file has been submitted to the
court. A judge of first instance, to whom the Court of Appeal returns 40% or more of the cases per
year, should not continue to judge.
Keywords: Cardassian law, juror, judge, jury system.
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Úvod
Také máte někdy pocit, že jste se ocitli v sci-fi a ne v běžném právním státě?
Pohybuji se léta v oblasti justice a začínám mít podezření, že to, co je součástí našeho
života je „cardassiánské právo”.
Kdo se zabývá zákonem a aplikuje právo, ten, neúmyslně, vědomě nebo
nevědomě jedná mezi dobrem a zlem. Zákon se ale vztahuje také k těm, jejichž
předpokládaná práva jsou určena. Z toho vyplývá, že jsou záležitostí nejen účelnosti,
ale i morálky, dobra a zla.
Použití a zejména uplatňování zákona lze hodnotit podle kritérií morálky a
spravedlnosti. Například Radbruchova 1 dikce konstatuje: "zákon je fakt, jehož
účelem je sloužit spravedlnosti." Propojení práva s institucemi a vědomí, že
spravedlnost je rysem sociálních institucí a lidí, kteří jsou adresáty právních norem,
nám také připomíná, že právo má hodnotu a morální význam. 2
O významu Radbruchových myšlenek svědčí fakt, že Ústavní soud České
republiky ve svém rozhodování cituje Radbruchovu formuli: „Konflikt mezi
spravedlností a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované
předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné,
vyjma toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak
nesnesitelné míry, že zákon musí jako, nenáležité právo’ spravedlnosti ustoupit.“ 3
V cardassiánském právu, je verdikt vždy znám před zahájením soudu. A je vždy
stejný pro pachatele, a to trest smrti, výjimečně jiný, doživotní trest, který bude
vykonán v pracovním táboře. V takovém případě, proč se vůbec obtěžovat soudem?
Protože to lidé požadují, a jsou uspokojeni, jak spravedlnost vítězí nad zlem. Toto
uspokojení, ale trvá jenom do doby, než mají vlastní zkušenosti s tímto justičním
systémem.
Cardassijská jurisprudence vycházela z „rychlé spravedlnosti“, kde byly vyřešeny
všechny trestné činy a byli potrestáni všichni zločinci. Cardassianský systém trestního
soudnictví byl post-inkviziční inkviziční systém.
Inkviziční řízení je právní systém, v němž je soudní řízení, kde na straně
žalobce, prokurátora a soudce často vystupuje jedna osoba a je aktivně zapojena do
vyhledávání důkazů případu. Mění obžalobu tak, že obžalovaný nemá potuchu z čeho
je a z čeho už není obviněn. Když se případ výpovědí obžalovaného, který udává další
osoby rozrůstá, jsou tyto osoby zapojovány a obžalovávány v zájmech ekonomických,
politických nebo i náboženských. Inkvizitor někdy získává část majetku těchto osob.
Rozrůstání obžalovaných se děje do doby, než narazí na osoby se zvláštním vlivem,
nebo proces překračuje hranice a smysl trestního řízení. V inkvizičním procesu muselo
být doznání učiněné na mučidlech zopakováno bez použití násilí příští den, jinak bylo
1

Gustav Radbruch (1878–1949) byl německý právník, právní vědec a politik. Dvakrát jako německý
ministr spravedlnosti (1921-1923) a letech 1920–1924 byl poslancem Reichstagu Výmarské republiky za
sociální demokracii. Je považován za jednoho z nejvlivnějších právních myslitelů 20. století. Právo je podle
Radbrucha realitou a vztahuje se k hodnotám a musí se měřit ideou spravedlnosti.
2 Barány Eduard, Pojmy dobrého práva, Bratislava: 2007, 176 str. ISBN:978-80-88931-75-1. s. 9-11.
3 Nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. Pl. ÚS 38/06, ze dne 6. 2. 2007.
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považováno za neplatné, ale získané informace ůstaly součástí procesu. Obviněný
mohl mít sice svého advokáta, avšak pokud byl usvědčen, advokátovi bývalo
znemožněno nadále vykonávat svou praxi.
Mezinárodní tribunály založené k souzení zločinu proti lidskosti jako
Norimberský tribunál a Mezinárodní soudní dvůr jsou příkladem užití spíše
inkvizičního než kontradiktorního modelu řízení.
Toto je v kontrastu s kontradiktorním systémem, kde prokurátor, státní
zástupce zastupuje stát a obhájci zastupují obžalovaného a postavení obou stran je
před zákonem rovné. Soudní řízení probíhá před nestranným a nepodjatým soudcem.
Podle cardassijského práva byl pachatel vinen, ještě než se objevil před soudem.
Trest, obvykle, byl také předem stanoven. Bylo na pachateli, aby prokázal svou
nevinu, ale po vynesení rozsudku nebylo povoleno předložit žádný důkaz.
Obyvatelstvo vidělo a slyšelo, jak se kriminálníci přiznávají a spravedlnosti je
učiněno za dost. A lidé, co se jich to netýká, se cítili lépe a jejich život byl
snesitelnější. Lidé jsou vystaveni kampani masmédií a řada podlehne jejich masáži a je
rozhořčená, když soud nedopadne podle jejich pravdy a proklamovaných „jasných
důkazů“. Pojem veřejné podívané byl ústředním bodem existence cardassijského
trestního řízení a měl za úkol demonstrovat lidu marnost chování v rozporu s dobrým
řádem. Hlavním účelem soudu bylo odhalit, že byla prokázána vina pachatele, klíčem
k produktivnímu fungování tohoto systému bylo, aby rádci pomohli pachateli správně
přiznat trestný čin.

Pravidla trestního řízení cardassianského práva
Po zatčení byl pachatel informován o svém právu odmítnout odpovídat na
otázky, ale toto odmítnutí by mohlo být vykládáno jako známka viny. Po zatčení byl
pachatel zbaven veškerých lidských práv náležitých nezatčenému občanu. Obhájce
neměl žádné vyšetřovací možnosti, ani nemohl něco dokázat a předložit důkaz.
Pachatele zastupoval jejich obhájce, ale spíše konzervátor a radil jim jejich nestor
(poučovatel, mravokárce). Právní tým pachatele musel být certifikován jako úředník
soudu a obvykle mu byl přidělen soudem, dalo by se říct ex offo. Nestorovi nebylo
dovoleno obracet se na soud, směl pouze poradit pachateli. Dnešní obhájci se také
dostávají do pozice, že si pečlivě zaznamenávají čas strávený u soudu a cestovní
výdaje, ale pro obhajovaného nemusí dělat nic.

Postup před tribunálem:
Na začátku soudu oznámil hlavní prokurátor obvinění proti pachateli, rozsudek o
vině a rozsudek. Po tomto oznámení hlavní prokurátor vyzval pachatele, aby se
přiznal. Dále byla manželovi, či manželce pachatele nabídnuta příležitost distancovat
se od jeho jednání svědectvím proti němu.
Další svědci – kteří musí mít osvědčení jako úředníci soudu – byli vyslechnuti a
podrobeni křížovému výslechu hlavním prokurátorem a obhájcem. Svědectví svědků
je přijato, i když zdroj informací nemusí být odhalen z důvodu národní bezpečnosti.
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Posledním svědkem, který svědčil, byl pachatel, který nesměl odmítnout
odpovídat na otázky. Bylo povoleno, aby svědectví a výslech byly rozsáhlé a
neomezovaly se pouze na obvinění. Linie vyšetřování mohly prozkoumat přitěžující a
polehčující faktory. Po svědectví pachatele se očekávalo, že obhájce (konzervátor)
rozsudek uzná.
Něco podobného se již historii opakovalo několikrát, takže cardassiánské právo
není jenom fikce, která vychází z amerického filmu Star Trek. Kupodivu i v dnešní
době některé soudy inklinují svým chováním ke cardassianskému právu. Dalo by se
říct, že k němu inspirativně vzhlíží. Někdy už vzniká dojem, že cardassiánské právo se
pozvolna zakotvuje u prvoinstančních soudů.

PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU 4
Čl. 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a
nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy,
může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li
zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí
týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu,
jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
Čl. 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního
stíhání sobě nebo osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či
orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
Čl. 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce
stanoví zákon.
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v
jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost
může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.
Čl. 39
4

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod č. 2/1993 Sb. - HLAVA PÁTÁ – Právo na soudní a jinou právní ochranu,
(výběr ustanovení).
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Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy
na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.
Čl. 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a
aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí,
ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v
kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem
zbaven.
(5) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl
čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.
Z Ústavy5 a dalších zákonů, které jsou přijaty našimi demokratickými instituty,
vyplývají a jsou definovány tyto základní pilíře demokracie, a to:





Parlament,
vláda,
soudy,
samospráva, zastupitelské orgány kraje, města a obce,

V naší zemi existuje sekularismus, což je oddělení státu od církve. Přijali jsme
systém, který nepodporuje hermetické ideologie a různé kulty osobnosti, statní moc je
od lidu a každý definovaný časový úsek (obvykle každé 4 roky) jsou volby, které
nastavují nové parametry v souladu s Ústavou.
Platí princip rovný před zákonem a právem, ať je někdo mocný, chudý, jeho
volební právo má stejný hlas. Máme občanskou společnost, nerozlišujeme víru.
Tolerujeme víru, která není v rozporu s naší Ústavou. Náš systém jistě není dokonalý,
ale je oproštěn od středověkých bludů, a zabydluje se princip, tzv. zlaté pravidlo, které
se promítá do požadavku odmítání násilí, jakékoliv manipulace s lidmi a do požadavku
minimálního projevu solidarity. Ve své negativní formulaci tento princip zní: "Co
nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim."
Přijetím kodifikovaného zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
je stanoveno hned v §1, odst. 2, že jsou zakázána ujednání:
 porušující dobré mravy,
 veřejný pořádek nebo
 právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

5

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
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Jsou deklarována svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech.
Ale taktéž v §2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:
výklad práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo
bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
Řada indicií nasvědčuje, že největší hrozbou demokracie je ten pilíř soudnictví,
kdy z Ústavy České republiky vyplývá: Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí.
Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je jmenován do funkce
prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.
Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí
právního řádu.6
Pilíř demokracie vytváří sektu lidí, u kterých přestávají fungovat kontrolní
mechanismy brzd druhých pilířů, a to voleb a časových úseků. Tito lidé po určité době
jako důkaz své neomylnosti se podvědomě, nebo záměrně přibližují prvkům
cardassianského práva. Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních kamenů
právních jistot ve zdravé společnosti a je jedním ze čtyř pilířů moci demokracie a tím
zdravého státu.

Když tato moc kulhá, je na tom špatně celý stát.
Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech. Ústavní
soud České republiky říká:
Soudce při stanovení viny a neviny vychází z důkazů metodou volného hodnocení
důkazů, kdy ani jeden z nich nemusí brát jako rozhodující, ale s případnými námitkami
obžalovaného se musí řádně vypořádat. 7
Soud postupuje dle zásady obžalovací dle par. 220 zákona č. 141/1961 Sb., trestního
řádu, podle které je oprávněn rozhodovat pouze o skutku, který je uveden v žalobním
návrhu. Uvedené, tedy znamená, že pachatele lze u soudu stíhat pro určitý skutek
pouze na základě obžaloby, jinak to zakládá vážnou vadu rozsudku.8
Zákon o soudech a soudcích mimo jiné říká:
Každý má právo, aby jeho věc byla soudem projednána a rozhodnuta bez zbytečných
průtahů.
Zde je ten hlavní problém!

6

Nedbálek Karel, QUAE LEX NON PROHIBET, DEBENT PERMISSA VIDERI.
(Co zákon nezakazuje), Parlamentní listy, 2015, [online] [cit. 2020-11-14], Dostupný
na internetu:
< https://www.parlamentnilisty.cz/profily/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhDMBA-47562/clanek/QUAE-LEX-NON-PROHIBET-DEBENT-PERMISSA-VIDERICo-zakon-nezakazuje-64651>.
7
Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1589/07, ze dne 9.4.2008.
8
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. Tzn 12/94, ze dne 16. 2. 1995.

333

Rychlost řízení soudů v první instanci
Vladislav ŠTEFKA, Karel NEDBÁLEK
Soudci mají pocit, že si svůj úřad zaslouží a mají něj napořád nárok. Formulace “bez
zbytečných průtahů,” neříká vůbec nic. Soudci nenesou za lhůty a jejich nedodržení,
žádné osobní sankce. Když už je nedodržování lhůt do nebe volající, tak vnitřní orgán
soudu rozhodne o napomenutí, či směšné snížení platu nebo dokonce pouze snížení
prémií soudce!
Stejně tak nám neřekne nic údaj, že máme České republice víc než 3000
soudců. V porovnání, s údajem, kolik je soudců v jiných zemí Evropy, už vypovídající
hodnotu má. V ČR je v poměru na 100 000 obyvatel dvakrát až třikrát více soudců.
Velmi zvláštní je že ve Velké Británii, která má anglosaské právo a také laický porotní
systém, je tento poměr zhruba desetinásobně nižší. V poměru s ČR má Velká Británie
na 100 000 obyvatel kolem 3 soudců. ČR má zhruba kolem 30 soudců na 100 000
obyvatel, což vysoce převyšuje ostatní státy, kdy jenom Švýcarsko má asi 15 soudců
na 100 000 obyvatel a ostatní jako například Francie, Itálie, Norsko, Švédsko, mají
kolem 10 soudců na 100 000 obyvatel. 9

Graf č. 3 Počet soudců na 100 000 obyvatel, data CEPEJ-STAT za rok 2018

9

Počty soudců na 100 tisíc obyvatel ve vybraných zemí Evropy (data CEPEJ-STAT za
rok 2018).

334

Rychlost řízení soudů v první instanci
Vladislav ŠTEFKA, Karel NEDBÁLEK

Volby soudců v USA
Unijní státy USA jsou členy americké federace se značnou mírou autonomie.
Spojené státy americké tvoří celkem 50 jednotlivých států a federální distrikt
Washington D.C. (District of Columbia). Pod suverenitu USA patří dále Portoriko,
Americké panenské ostrovy, Guam, Severní Mariany, Americká Samoa a další menší
odlehlé ostrovy USA, kteří ale nemají zastoupení v senátu.
Spojené státy mají v jednotlivých státech vesměs tři druhy soudů.
Prvoinstanční, který můžeme dokonce volným překladem nazvat zkušební, dále
odvolací a nejvyšší soud. Metody výběru soudců ve spojených státech jsou v každém
státu jiné, protože každý stát má rozdílné zákony, jako výraz určité autonomie.
Existuje v podstatě pět metod volby soudců, využívá se i kombinací. Celkově o něco
více států používá metody jmenování než volitelné metody

Obrázek č. 1 Způsoby výběru soudců pro soud podle státu

1. Stranícké volby (PE): Soudce volí lidé a kandidáti jsou uvedeni na hlasovacím
lístku kde je označena příslušnost k politické straně.
2. Volby mimo stranu (NPE): Soudce volí lidé a kandidáti jsou uvedeni na
hlasovacím lístku bez příslušnosti strany.
3. Legislatívní volby (LE): Soudce vybírá státní zákonodárce.
4. Gubernátorní jmenování (GA): Soudce jmenuje guvernér. V některých
případech je nutný souhlas zákonodárného orgánu.
5. Asistované jmenování (AA): Nominační komise prověří kvalifikaci soudních
kandidátů a předloží seznam jmen guvernérovi, který ze seznamu jmenuje
soudce.
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Po vykonání počátečního funkčního období musí být soudce potvrzen lidmi
v retenční volbě10 formou ano-ne, aby zůstal u soudu na další funkční období. 11 Tento
model ukazuje, že i třetí pilíř demokracie soudnictví má časový limit, kdy soudce
skládá účty za svou práci a musí post soudce obhajovat. U nás se vytváří ze soudců
sekta lidí, kteří výkon soudce mají do konce aktívního života a žádné účty neskládají.
Kritéria nejsou jenom spravedlnost, ale i efektivita a rychlost rozhodování.

Přísedící – soudce z lidu
Pro soudy jsou vedle soudců profesionálů, jmenováni také přísedící, kteří ze
zákona s plnou odpovědností hlasují v senátu soudu o vině a nevině, i když nemají ve
většině případů žádné právní vzdělání. Před rokem 1948 se dlouho uvažovalo o
zavedení porotních soudů. Po zlidovění soudnictví v roce 1948 tak vešel v praxi
koncept "soudce z lidu." Od roku 1991 pak jsou soudci z lidu v zákoně definováni jako
přísedící. Přísedící spolurozhodují v senátech složených ze dvou přísedících a
profesionálního soudce jako předsedy. Přísedící tak rozhodují jen v prvoinstančních,
nikoliv v odvolacích řízeních. Funkci přísedících u soudu vykonávají většinou
důchodci, o institut není zájem a úroveň jeho prestiže je pochybná a ve své roli jsou
pasivní. Zde bych dodal, že o přísedící májí zájem lidé, kteří určitým způsobem řeší
frustraci ze svého života a mají velké uspokojení, že sedí v čele senátu po stranách
soudce v taláru. V mnoha případech ani neví, co se projednává a jaká je podstata
trestného činu. Ve výjimečných případech se pak stává, že přísedící přehlasují
profesionálního soudce.
V současnosti funkci přísedících dle údajů z níže uvedeného zdroje vykonává
5671 osob, z toho 931 působí u krajských soudů. Z uvedeného počtu je 2014
přísedících ve věku 60 až 70 let a 1461 přísedících ve věku nad 70 let. Více než 61
procent přísedících tak je v důchodovém věku. Zhruba čtvrtina jich je za hranicí
důchodového věku pro soudce.
Náklady na přísedící nejsou vysoké; lehce nad patnáct milionů korun českých,
ale škody tohoto systému mohou dosahovat řádově i miliard.12

10

Retenční volby jsou periodickým procesem, při kterém jsou voliči dotázáni, zda by
úřadující soudce měl zůstat ve funkci po další funkční období. Soudce, je z funkce
odvolán, pokud procento voličů (často 50%) naznačuje, že by neměl být ve funkci
soudce.
11

Judicial selection in the states, [online] [cit. 2020-11-28], Dostupný na internetu:
< https://ballotpedia.org/judicial selection in the states>.
12
Eva Paseková, Pelikán v Bílém knize se vymyká situaci. Na okresních soudech by
je zrušil, Česká justice, 2016, [online] [cit. 2020-11-14], Dostupný na internetu:<
https://www.ceska-justice.cz/2016/06/pelikan-v-bile-knize-navrhuje-zprisnit-kriteriapro-prisedici-na-okresnich-soudech-by-je-zrusil/>.
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Porotní systém v anglosaském právu
V Anglii dnes poroty složené z 12 vylosovaných občanů rozhodují především v
trestních procesech o těžkých zločinech u Korunních soudů. Jejich úkolem je na
základě důkazů, které provede prokurátor a obhájce, posoudit fakta případu a
jednohlasně vynést verdikt vinen nebo nevinen. Porotu doplňuje profesionální soudce,
který řídí soudní jednání a usměrňuje ho z právního hlediska, vyjasňuje, na základě,
jakých zákonů porotci vlastně rozhodují, a nakonec stanovuje trest.

Poněkud jiný systém je ve Spojených státech.
Malá porota – rozhoduje i mnohé civilní případy,
velká porota – ta je svolána u závažných trestných činů, aby rozhodla, zda je
dost důkazů k formální obžalobě, nebo zda bude trestní stíhání zastaveno. V jiných
zemích je toto rozhodnutí obvykle v kompetenci státního zástupce nebo vyšetřujícího
soudce.
V revolučním roce 1791 přijala anglický systém poroty Francie a po revoluci v
roce 1848 byl zaveden i v Německu. Dnes tedy hraje porota nějakou roli i v mnoha
zemích kontinentálního práva, přestože jinak vycházejí z římských tradic. Na
angloamerickém systému je zásadní rozdělení zodpovědnosti mezi soudce, který
rozhoduje otázky právní, a laickou porotu, která posuzuje jen otázky skutkové a
rozhodování o vině a nevině.
Porotní systém obecně má ještě jednu významnou funkci; je tvořitelem morálky
v daném prostoru a čase. Rozhodnutí poroty je oproštěno od právních judikátů a
pokroucených nejasných paragrafů. Ve formulacích těchto paragrafů, které jsou
mnohdy ovlivněny intonační prezentací a obsahují několik souvětí s mnoha negacemi
je těžké se orientovat, čemuž obyčejní lidé obtížně rozumějí, neboť je to vzdáleno
jejich mluvě a chápaní.

Právo de lege ferenda
Soudy soudí extrémně pomalu a nekvalitně. Dosažitelnost spravedlnosti za
dlouhé roky je dnes téměř nulová!


U trestních věcí by na prvoinstančních soudech ve věci do trestu odnětí svobody
do 5 let, místo senátu s přísedícími rozhodoval samosoudce a zrušil by se tak
institut přísedícího. Zrušení přísedících by zkrátilo délku řízení. Přísedící nejsou
v soudním systému v rámci Evropy například ve Španělsku nebo Itálii.



Ne každý se může stát dobrým soudcem, a proto musí existovat mechanismus,
jak neschopné, liknavé, nedůsledné soudce odhalit a případně vyřadit.



U soudce, když se nevyřešený případ vrací potřetí, je podjatý“
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Pokud není dosaženo rozsudku v krátké době do jednoho roku, pak je již hledání
spravedlnosti obtížné a mnohdy se míjí účinkem.



Osoba je odsouzená k “čekání na spravedlnost“, což není žádný trest podle
práva, ale přitom je to nejkrutější psychologické trestání!



Postižený je zpravidla paralyzován, protože je vystaven nejistotě a
neschopnosti mašinerie rozhodnout, mnohdy přijde o práci, společenské
postavení, o peníze nebo i o rodinu, aniž by bylo jasné, zda skutek spáchal či
nikoliv.

Závěr
Soudy po mnoha letech soudního řízení jsou zavaleny kilogramy papírů, které
zpravidla omílají stále dokola skutečnosti známé již v době zahájení soudního řízení.
Jediný rozdíl je v tom, že svědci ztrácí paměť a soudci to přestávají číst a řádně se
nepřipravují na jednání. Obviněný a posléze obžalovaný se v tom absolutně nevyzná,
ani mu není jasný skutek, z kterého je obžalován. To už nehovoříme o úmyslu
vědomém či nevědomém, případně nedbalostním činu obžalovaného, a při posouzení
těchto atributů by měl následovat trest dle zákona.13
Co bylo dříve jasné, se stává nepřesným a v mnoha případech se výpovědi začnou
rozcházet a důkazy tak ztrácí na věrohodnosti. Soudní spis se zapleveluje spoustou
nadbytečných a balastických informací a stává se obtížným k rozhodování.
K moci se pak dostávají negativní síly, bují korupce apod.
Jak věci napravit?
Ministerstvo spravedlnosti by mělo vytvářet taková pravidla, ve kterých by se uplatnili
jen ti nejtalentovanější soudci se schopností se rychle, nestranně a správně rozhodovat.
Tato změna v žádném případě nebude vyžadovat zásah do ústavy České republiky, ale
bude stačit drobná úprava zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 sb. 14
Jako příklad uvedu tyto změny:
1. Soudy první instance musí rozhodnout věc nejpozději do 6 měsíců od předání
spisu k soudu.
2. Případný odvolací soud pak rozhodne ve stejné lhůtě.
3. Soudce první instance, kterému vrátí odvolací soud 40 % a víc případů za rok,
by neměl dále soudit.
4. Naopak soudce s 90 % a více potvrzeními odvolacího soudu za rok má právo
na vyšší plat proti současnému platu.

13

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
14
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5. Soudce, který nebude soudit dostane poloviční plat proti dnešnímu stavu.
Zvýšení platů aktivních soudců nebude mít vliv na celkové mzdové náklady soudců,
protože bude plně postačovat méně než polovina současného počtu soudců.
Jedno vojenské heslo bylo velmi výstižné: „Důležité rozhodnutí je rychlé
rozhodnutí.“
Tím, že soudy soudí pomalu, bere si zákon do svých rukou policie a státní zástupci,
kteří z vlastního uvážení „odsoudí“ podezřelého k vazbě nebo ho nechají
paralyzovaného v právní nejistotě, která může trvat i několik let, a to stále bez řádného
soudu. Podezřelý je tak morálně a společensky znemožněn, třebaže po nějakém čase je
stíhání z nejrůznějších důvodů zastaveno. Policie a státní zástupci tak mají příležitost
zasahovat do podnikatelských i politických vztahů a dělají to s nejrůznější motivací.
Kvalitní soudce, který má vlastnost rychle a kvalitně se rozhodovat, nevytvoří
prostor ani státnímu zástupci ani policii k vytváření šedé zóny.
Stojí za úvahu, že by soudce měl dokonce soudit anonymně! Státní zástupce sepíše
argumenty, vše bez jmen a místa činu. Proti tomu své argumenty sepíše advokát. Tyto
dokumenty pak dostane libovolný soudce v České republice a jelikož nebude zatížen
ani jménem ani místem nebo dokonce ani vzhledem osoby, může rozhodnout
nestranně a rychle.
Spravedlnost musí být dosažitelná v čase i kvalitě.
Je zcela nepřijatelné, aby soudy trvaly roky či desetiletí.
Soudce tím netrpí, ale souzená osoba prochází peklem. Tento stav generuje bezpráví,
které začíná v neschopnosti soudní mašinerie se rozhodnout.15 Systém tím ztrácí
důvěru veřejnosti v tento pilíř demokracie.

Dovětek, a přece je to cardassijského právo
Proč si myslím, že naše trestní právo by se mělo nazývat vznosně cardassijského
právo. Velmi stručně popíšu skutek, kde vystupuji ve funkci mentora poradce.
Inkriminovaná událost se stala v roce 2007, v období od 2014 do 2018 proběhly 2
rozsudky prvoinstančního krajského soudu a oba byly zrušeny a vrchní soud vždy
vrátil rozhodnutí prvoinstančnímu krajskému soudu, který to projednával již po třetí.
Dle protokolu trvalo poslední jednání něco přes dvě hodiny a 7 min. A hlavně se
prováděl výslech svědka, který s doporučením vrchního soudu neměl žádnou
souvislost a vrchní soud dokonce prohlásil, že musí dojít k modifikaci obžaloby a
mluvit o trestní odpovědnosti je zatím předčasné. Rozsudek krajského soudu dnes má
47 stran a trestní spis více než 5000 stran.
V průběhu posledního hlavního líčení se ptala obžaloba soudu, zda bude modifikovat
obžalobu, soud sdělil, že nebude. Bohužel není to v protokolu z jednání zapsáno, ale
15

Čuba František, Frnka Milan, Blahynka Petr, Čuba Rostislav, ÚVAHY, část 3
justice, vytisknutá brožura, Slušovice: 2019 str 24–29.
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stalo se to – viz zvukový záznam. Následně soud odmítl další návrhy na provedení
důkazů a po velmi krátké poradě senátu s dvěma přísedícími sdělil, že dokazování je
skončeno a vyhlásil podle paragrafu 216 trestního řádu16 usnesení, že nebude
provádět další důkazy. Předseda senátu prohlásil dokazování za skončené a udělil
slovo k závěrečným řečem.
Na tom je zajímavé, že by při změně klasifikace skutku by se soudce stal podjatý,
protože ze svědka nepodstatného, by byl klíčový a jak svědek prohlásil, že se soudcem
chodí běhat a má mimosoudní aktivity, samozřejmě to v protokolu není.
Státní zástupkyně v závěrečné řeči navrhla pro posouzení bodu 1 obžaloby, aby bylo
postupováno, dle toho, jak naznačil Vrchní soud v Olomouci.
Státní zástupkyně navrhla, aby byl v tomto bodě změněn popis skutku. Údajně nebyl
v roce 2007 spáchán dotační podvod ve výši obžaloby, ale jen ve výši necelých 3,8 %,
původní částky a zbývající části není možné považovat za dotační podvod, ale je to
nutné považovat za zpronevěru. Podotýkám, že zpronevěru by obžalovaný uskutečnil
v podstatě sám proti sobě, protože, protože minimálně uvedenou částku do společnosti
bez úroků půjčil.
Dále státní zástupkyně navrhla pro posouzení bodu 2 a 3 obžaloby, že je nutno
postupovat tak, že dojde ke změně popisu skutku a překvalifikaci jednání, kdy skutek
měl být spáchán ne utracením dotačních peněz v roce 2008 a 2009, ale uvedením
nepravdivých údajů do žádosti o dotaci obžalovaný klient neučinil. Jednak nepodepsal
žádost a konečnou úpravu provedl klíčový svědek. Nikdo nic nepřekvalifikoval a
nedošlo ke změně skutku. Probíhaly další závěrečné řeči a pak konec líčení. Za 3
měsíce byl vynesen rozsudek, kde soudce v bodě 1 obžaloby, dle návrhu obžaloby
v závěrečné řeči při hlavním líčení změnil skutek z dotačního podvodu na zpronevěru,
ale nad rámec požadavku obžaloby přidal i zpronevěru v bodě 1, o než požadovala
obžaloba. Na celém případu je také pozoruhodné, že ze spisu se ztrácejí důkazy v
neprospěch klienta, podplukovník policie, který prováděl domovní prohlídky, je nyní
obhájce dalšího obviněného, co byl ale osvobozen. Z odposlechu jednoznačně
vyplývá, kdo vše řídil, ale soudce odmítá provést důkaz, přehrát odposlechy a tak dále.
Je to již cardassiánské právo a porušení práva na spravedlivý proces?
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Abstrakt:
Zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí a nárast prehlbujúcej sa globalizácie po celom
svete umožňuje nárast terorizmu a organizovaného zločinu. Zlepšuje sa ich prístup k najnovším
informáciám, technológiám, finančným zdrojom a technickým nástrojom. Kybernetické hrozby
predstavujú pre medzinárodné spoločenstvo vrátane NATO vážny problém. V článku načrtneme
aktuálny stav reflektujúci kybernetický priestor a jeho hrozby, kategorizovanie kybernetických
hrozieb a hlavné prvky kybernetickej obrany NATO. V čase celosvetovej pandemickej krízy je
ťažké presadzovať realizáciu bezpečnostných opatrení v oblasti kybernetického priestoru, kde je
možné len v určitej miere deklarovať efektívnosť a návratnosť prijatých opatrení. Ale sme toho
názoru, že pre zaistenie ochrany štátu a jeho občanov je nevyhnutné, aby táto oblasť
bezpečnosti nebola odsúvaná na okraj záujmu, a preto sme radi, že aj naši politickí
predstavitelia začínajú obracať svoju pozornosť týmto smerom.
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, kybernetické hrozby, NATO
Abstract:
Changes in global security environment and influence of deepening globalization all over the
world increase capabilities of terroristic and crime organizations and improve their access to
the newest information, technologies, financial resources and technical tools. Cyber threats are
a serious problem for the international community, including NATO. In the article we will
outline the current state reflecting cyberspace and its threats, the categorization of cyber
threats and the main elements of NATO´s cyber defense. At this time of global pandemic crisis,
it is difficult to promote the implementation of security measures in the field of cyberspace,
where it is possible only to a certain extent to declare the effectiveness and return of the
measures taken. But we believe that, in order to ensure the protection of the state and its
citizens, it is essential that this area of security is not pushed to the margins, and we are
therefore glad that our political leaders are also beginning to turn their attention in this
direction.
Keywords: cyber security, cyber threats, NATO
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Úvod
Intenzívna internacionalizácia, rastúca internetizácia a liberalizácia spoločnosti,
rapídny nárast vzájomnej prepojenosti jednotlivých aktérov v rámci prebiehajúcich
globalizačných procesov a kontinuálne zrýchľovanie spolupráce na nadnárodnej
úrovni spolu s oslabovaním časových a priestorových bariér prinášajú so sebou nielen
pozitíva ale aj negatíva. Vzhľadom na rýchly vedecko-technický rozvoj posledných
desaťročí zameraný hlavne na sféru informačno-komunikačných technológií, začína
byť najnovšou a v mnohých smeroch aj najkomplikovanejšou hrozbou pre ľudstvo
kybernetický priestor a hrozby s ním súvisiace – kybernetické hrozby a kybernetický
terorizmus. [1]
Zaistenie bezpečnosti, vrátane kybernetickej bezpečnosti, patrí medzi
základné úlohy štátu. [2] Jej zaistenie je totiž nevyhnutné pre jeho rozvoj vo všetkých
smeroch – ekonomickom, spoločenskom, politickom, kultúrnom, environmentálnom,
energetickom i bezpečnostnom. Vzhľadom na rýchle zmeny a vývoj hrozieb
v kybernetickom priestore, ktorý už je vnímaný ako ďalší operačný priestor, v ktorom
sa vedú „digitálne konflikty“, sa snaží Slovensko v spolupráci s ostatnými členmi
NATO a EÚ participovať na zvyšovaní schopnosti reagovať na kybernetické hrozby a
útoky. V posledných rokoch NATO čelí tisíckam závažnejším kybernetickým hrozbám
a útokom. Tieto útoky sa stali častejšími, komplexnejšími a nebezpečnejšími, ako
tomu bolo v minulosti.
Už 4. júna 2013 v Bruseli uviedol vtedajší generálny tajomník NATO A. F.
Rasmussen, že počítačové systémy aliancie sú bežne vystavené útokom neznámych
hackerov, a preto by sa mali členské krajiny snažiť dosiahnuť „plnú operačnú
spôsobilosť“ v počítačovej obrane. Snaha NATO a EU o zabezpečenie čo najväčšej
možnej ochrany pred kybernetickými útokmi je evidentná už niekoľko rokov.
Kybernetické hrozby ohrozujúce bezpečnosť Aliancie sú čoraz častejšie, zložitejšie
a deštruktívnejšie, na čo sa snaží Aliancia primerane reagovať. NATO a jeho spojenci
sa pri plnení hlavných úloh, ktorými sú kolektívna obrana, krízové riadenie a
bezpečnosť spolupráce, spoliehajú na silnú a odolnú kybernetickú obranu. Aliancia
musí byť pripravená brániť svoje siete a operácie pred rastúcou zložitosťou
kybernetických hrozieb a útokov, ktorým čelí, aby tak bolo schopné udržať krok s
rýchlo sa meniacim prostredím kybernetických hrozieb a udržalo svoju robustnú
kybernetickú obranu. NATO prijalo vylepšený politický a akčný plán na kybernetickú
obranu, ktorý spojenci schválili už na samite vo Walese v septembri 2014
(aktualizovaný bol v roku 2017. Uvedený plán uvádza, že kybernetická obrana je
súčasťou hlavnej úlohy Aliancie v oblasti kolektívnej obrany a potvrdzuje, že
medzinárodné právo sa uplatňuje aj v kyberpriestore. [3]

1 Kybernetické hrozby
Dnes ľudstvo prechádza po súši, vode, vzduchu a vesmíre do piateho
rozmeru, do virtuálneho prostredia. Všetko, čo sa dnes odohráva v našej realite je
sprevádzané aktivitami vo virtuálnom kyberpriestore. V tomto priestore má svoje
miesto takmer každá stránka spoločenského bytia. A práve každá z týchto stránok
môže byť zneužitá a predstavovať bezpečnostnú hrozbu.[4]
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Ako uvádza Jakubec [5], hrozba má potenciálnu schopnosť spôsobiť
nežiaduci incident, ktorý môže mať za následok poškodenie systému alebo organizácie
a jej aktív. Aby hrozba spôsobila poškodenie aktív, využíva existujúcu zraniteľnosť
aktív, ktorá je daná existujúcimi zraniteľnými miestami. Potenciálna príčina
nežiaducej udalosti, ktorá môže mať za následok poškodenie systému a jeho aktív
označuje termínom bezpečnostná hrozba (Information Security Threat). Napríklad,
zničenie, nežiaduce sprístupnenie (kompromitácia), modifikácia dát alebo
nedostupnosť služieb. Hrozby majú charakteristiky, ktoré poskytujú o samotnej hrozbe
užitočné informácie. Medzi takéto informácie patria napríklad zdroj hrozby (interný
alebo externý), motivácia, napr. finančný zisk, konkurenčná výhoda, početnosť
výskytu (ojedinelý, opakovaný náhodne alebo periodický v intervaloch), sila hrozby.
Možnosti kybernetických hrozieb stúpajú priamoúmerne s neustálym
vývojom informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT). To, čo odborníci
v oblasti bezpečnosti a IKT predpovedali, sa za posledné roky stalo realitou. Nielen
rozvoj IKT, ale tiež čoraz väčšia „závislosť“ ľudí na sociálnych sieťach, zdieľanie
osobných a citlivých informácií prostredníctvom týchto sietí umožňuje rozvíjať
kybernetické hrozby, ktoré narúšajú individuálnu bezpečnosť občanov štátu.
Kybernetická kriminalita a kybernetické hrozby predstavujú vážne riziko pri používaní
moderných IKT. Tieto hrozby sa neustále vyvíjajú, niektoré zanikajú, iné sú
eliminované. Uvedené negatívne javy môžeme pozorovať aj na úrovni štátnej správy,
administratívy, v širokom politickom spektre. Ekonomická, technologická, vojenská
a sociálna závislosť na IKT je veľká a významná. Kybernetické hrozby menia
bezpečnostné doktríny štátov, aliancií a zoskupení. Jednotlivé štáty sú donútené
k vzájomnej spolupráci, nakoľko kybernetický priestor nemá presne stanovené
hranice, totožnosť útočníka je neznáma a dokázateľnosť veľmi náročná.
IKT technológie spracovávajú stále viac a viac informácií s veľkou hodnotou.
Pokiaľ hovoríme o týchto technológiách v súvislosti s informačným systémom, potom
máme na mysli použitie týchto technológii k uchovávaniu, prenosu, vyhodnocovaniu
a prezentácii informácii. Pretože vo väčšine prípadoch ide o informácie
s nezanedbateľnou hodnotou (napr. zdravotné záznamy, daňové priznania, bankové
účty, výsledky vývoja alebo výskumu, atď.) musia byť chránené tak, aby k ním mali
prístup iba oprávnení používatelia, aby sa spracovávali nefalšované informácie, aby sa
dalo zistiť kto vytvoril, zmenil alebo odstránil informácie, aby neboli
nekontrolovaným spôsobom tieto informácie kompromitované a aby boli dostupné
vtedy, kedy sú potrebné. Charakteristickým rysom súčasných organizácii je, že svoje
poslanie plnia pomocou prepojených informačných a komunikačných systémov
budovaných na báze IKT, a to ako vo vnútri organizácie (intra..., nutné pripomenúť
pojem „intranet“ – vnútorná sieť), tak aj s ostatnými organizáciami (extra.../inter...,
„extranet“ / „Internet“). Takto sa činnosti organizácie stávajú silne závislé na
informáciách a službách IKT. Dôsledkom je, že strata dôvernosti, integrity
dostupnosti, preukázateľnej zodpovednosti, autenticity a spoľahlivosti informácii
a služieb IKT má na prevádzkovanie systémov organizácie nepriaznivý dopad.
Riešením je uplatňovanie zásad bezpečnosti IKT. [4]
Hrozby môžeme kategorizovať na:
 objektívne: u ktorých je prevencia zložitá a u ktorých je potrebné riešiť
skôr minimalizáciu dopadov vhodným plánom obnovy:
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prírodné, fyzické: napr. požiar, povodeň, výpadok
elektrického napájania, poruchy, ....;
fyzikálne: napr. elektromagnetické vyžarovanie;
technické alebo logické: napr. porucha pamätí, nevhodné
prepojenie inak bezpečných komponentov, zničenie alebo
nedokonalé zrušenie informácii na pamäťových médiách,
atď.

subjektívne: t. j. hrozby vyplývajúce z ľudského faktoru, predstavované
potenciálnou existenciou vonkajších i vnútorných útočníkov
- neúmyselné: napr. pôsobenie nezaškoleného používateľa,
resp. administrátora;
- úmyselné: napr. hackeri, konkurenti, kriminálne živly,
chamtivý alebo prepustený zamestnanec atď. [4]

Pri koncepčnom riešení ochrany na úrovni jednotlivca, firiem a štátnych
orgánov, je potrebné vyriešiť veľa netriviálnych problémov v medzinárodnom
prostredí ako napríklad:
-

neustále rastúce príležitosti ku kybernetickej kriminalite
mnoho útokov nie je detekovaných, nevie sa, že vôbec prebehli
problematickosť určenia „miesta trestného činu“
zaistenie dôkazov (digitálnych stôp)
určenie originálnosti dát
znemožnenie zničenia stôp
zaistenie dostatočných vyšetrovateľských analytických kapacít a ich
technického vybavenia
otázky ľudských práv a súkromia
medzinárodná spolupráca, atď. [6]

Kybernetické hrozby majú rôzne úrovne – globálnu, národnú, odvetvovú
a priemyselnú, individuálnu. Globálne kybernetické hrozby v sebe zahŕňajú systémové
technologické chyby a zneužívanie technologického princípu fungovania samotných
sietí, ktoré môžu spôsobiť kolaps infraštruktúry v mnohých krajinách a regiónoch.
Národné kybernetické hrozby môžu spôsobiť vyradenie kľúčových sektorov daného
štátu (obrana, ekonomika, energetika, ap.). Odvetvová a priemyselná úroveň v sebe
zahŕňa kybernetické hrozby pre firmy, podniky, bankové subjekty a ich vyradenie,
informačná špionáž, ap. Kybernetické hrozby na úrovni jednotlivca v sebe zahŕňajú
hlavne úniky osobných a citlivých informácií z osobných počítačov, resp. jeho
zneužitie na útoky na menšie podniky. [7]

2 Kybernetická obrana NATO
NATO rovnako ako iné aliancie a organizácie medzinárodného spoločenstva
musia reflektovať v záujme zaistenia svojej bezpečnosti na neustále sofistikovanejšie
útoky jednotlivcov alebo organizovaných skupín, ktoré sledujú vlastné záujmy. Na
Varšavskom summite v roku 2016 spojenci opätovne potvrdili obranný mandát NATO
a uznali kybernetický priestor ako oblasť operácií, v ktorých sa NATO musí brániť
rovnako efektívne ako vo vzduchu, na zemi i na mori. Pretože väčšina kríz a
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konfliktov má dnes kybernetický rozmer, zaobchádzanie s kybernetickým priestorom
ako s doménou umožňuje NATO lepšie chrániť a vykonávať svoje misie a operácie.
Ivančík a Nečas v tejto súvislosti dodávajú, že v prípade kybernetického
priestoru ide o mimoriadne dynamickú doménu. Severoatlantická aliancia a jej členské
štáty postupne začínajú objavovať pozitíva (výhody, benefity), ale žiaľ aj negatíva
(hrozby, riziká), ktoré táto doména prináša. Na rozdiel od klasických konvenčných
zbraní totiž kybernetický priestor dáva relatívne veľké možnosti aj postupne stále viac
aktívnym neštátnym aktérom. Medzinárodné kybernetické „hry“, ktoré sú plné
rôznorodých „hráčov“, tak prinášajú stále nové otázky o tom, čo vlastne kybernetická
bezpečnosť znamená, a to tak z národného, ako aj z nadnárodného, aliančného
hľadiska. Aj preto sa problematika kybernetickej bezpečnosti a obrany v ostatných
rokoch dostáva do absolútneho popredia agendy NATO. [8]
Ako uviedol vo svojom príhovor generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg
na konferencii o kybernetickej obrane, ktorá sa uskutočnila v máji 2018 v École
militaire v Paríži, v súčasnosti má NATO v kybernetickom priestore tri kľúčové úlohy,
a to:
- podnecovať pokrok v rámci Aliancie,
- pôsobiť ako uzol pre zdieľanie informácií, školenia a odborné znalosti,
- ochrana vlastných informačných sietí. [9]















Hlavné prvky kybernetickej obrany NATO:
Kybernetická obrana je súčasťou hlavnej úlohy NATO v oblasti
kolektívnej obrany.
NATO potvrdilo, že v kybernetickom priestore sa tiež uplatňuje
medzinárodné právo.
Hlavným zameraním NATO v oblasti kybernetickej obrany je ochrana
vlastných sietí (vrátane operácií a misií) a zvyšovanie odolnosti v rámci Aliancie.
V júli 2016 spojenci opätovne potvrdili obranný mandát NATO a uznali
kybernetický priestor ako oblasť operácií, v ktorých sa NATO musí brániť rovnako
efektívne ako vo vzduchu, na zemi i na mori.
Spojenci tiež v júli 2016 prijali prísľub kybernetickej obrany, aby
prednostne zvýšili svoju kybernetickú obranu. Odvtedy všetci spojenci vylepšili
svoju kybernetickú obranu.
NATO posilňuje svoje kapacity v oblasti kybernetického vzdelávania,
odbornej prípravy a cvičení.
Spojenci sa zaviazali zlepšovať zdieľanie informácií a vzájomnú pomoc
pri predchádzaní kybernetickým útokom, pri ich zmierňovaní a zotavovaní sa z nich.
Tímy NATO pre rýchlu kybernetickú reakciu sú v pohotovosti a
pomáhajú spojencom 24 hodín denne, ak o to požiadajú.
Na samite v Bruseli v roku 2018 sa spojenci dohodli, že v rámci
posilnenej veliteľskej štruktúry NATO zriadia nové operačné stredisko pre
kybernetický priestor. Dohodli sa tiež, že NATO môže pri svojich misiách a
operáciách využívať národné kybernetické kapacity.
Vo februári 2019 spojenci schválili „sprievodcu“ NATO, ktorý určuje
rad nástrojov na ďalšie posilnenie schopnosti NATO reagovať na významné škodlivé
počítačové aktivity.
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NATO a EÚ spolupracujú prostredníctvom technického dohovoru o
kybernetickej obrane, ktoré bolo podpísané vo februári 2016. Na základe spoločných
výziev posilňujú NATO a EÚ svoju spoluprácu v oblasti kybernetickej obrany,
najmä v oblasti výmeny informácií, školení, výskumu a cvičení.
NATO neustále zintenzívňuje spoluprácu s priemyslom prostredníctvom
odvetvového kybernetického partnerstva NATO.
NATO si uvedomuje, že jeho spojenci môžu ťažiť z predvídateľného a
bezpečného kybernetického priestoru založeného na stanovených normách. [3]
Útvar reakcie na počítačové incidenty NATO (NCIRC) so sídlom v SHAPE
v belgickom meste Mons chráni vlastné siete NATO poskytovaním centralizovanej a
nepretržitej podpory kybernetickej obrany. Očakáva sa, že sa táto schopnosť bude
neustále vyvíjať a bude schopná udržiavať krok s rýchlo sa meniacimi kybernetickými
hrozbami a vývojom v technologickom prostredí. Na uľahčenie spoločného prístupu k
rozvoju spôsobilostí kybernetickej obrany v rámci NATO tiež definuje ciele
implementácie národných spôsobilostí kybernetickej obrany v spojeneckých krajinách
prostredníctvom procesu obranného plánovania NATO. Kybernetická obrana bola tiež
začlenená do iniciatív NATO v oblasti inteligentnej obrany. Inteligentná obrana
umožňuje krajinám spolupracovať na rozvoji a udržiavaní schopností, ktoré by si
nemohli dovoliť sami rozvíjať, obstarávať a uvoľňovať zdroje na rozvoj ďalších
schopností. Medzi projekty inteligentnej obrany v oblasti kybernetickej obrany patria
platforma Malware Information Sharing Platform (MISP) a projekt Smart Defense
Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2). Nedávno bol
ukončený nadnárodný projekt Vzdelávanie a výcvik v oblasti kybernetickej obrany
(MN CD E&T). NATO tiež pomáha svojim spojencom zdieľaním informácií a
najlepších postupov a uskutočňovaním cvičení v oblasti kybernetickej obrany s cieľom
rozvíjať národné odborné znalosti. Podobne môžu jednotlivé spojenecké krajiny na
dobrovoľnom základe a za pomoci NATO pomáhať ostatným spojencom pri rozvoji
ich národných kapacít kybernetickej obrany. [10]
Politiku NATO v oblasti kybernetickej obrany dopĺňa Akčný plán NATO, s
konkrétnymi cieľmi a časovým harmonogramom implementácie v širokej škále tém od
rozvoja schopností, vzdelávania, odbornej prípravy, cvičení a partnerstiev. [9]

Záver
Proces zmien v globálnom bezpečnostnom prostredí v posledných
desaťročiach nabral rýchly a dynamický rozvoj, preto je nevyhnutné, aby jednotlivé
štáty, organizácie a inštitúcie národného aj medzinárodného charakteru boli schopné
včas tieto zmeny zaznamenať a adekvátne reagovať. Každý štát by mal svoju
bezpečnostnú politiku, jej ciele, nástroje a formy prispôsobovať aktuálnym
bezpečnostným hrozbám a výzvam. Bezpečnostné hrozby sa menia kontinuálne
s vývojom spoločnosti. To, čo bolo pred pár rokmi len víziou, sa dnes stáva
skutočnosťou. Jednotlivec je schopný cez výkonný počítač ohroziť celú krajinu alebo
región. Stačí málo a kybernetická hrozba globálneho rozsahu môže ochromiť život na
našej planéte. A pritom mu na to bude stačiť USB kľúč.
Pre Slovenskú republiku ako malú krajinu s limitovanými ľudskými
a hospodárskymi zdrojmi, je regionálne bezpečnostné prostredie (so susednými štátmi)
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len na prvý pohľad dôležitejším referenčným rámcom než stále výraznejšie globálne
prostredie. [11] Preto sa naši politickí predstavitelia snažia o medzinárodnú spoluprácu
v oblasti kybernetickej bezpečnosti z dôvodu zaistenia kompatibility riešení
a dostatočnej úrovne ochrany národného ako aj regionálneho prostredia. Táto úloha je
náročná a vyžaduje si flexibilné riešenia, odborne vyškolené kapacity s potrebným
know-how.
V čase celosvetovej pandemickej krízy je ťažké presadzovať realizáciu
bezpečnostných opatrení v oblasti kybernetického priestoru, kde je možné len v určitej
miere deklarovať efektívnosť a návratnosť prijatých opatrení. Ale sme toho názoru, že
pre zaistenie ochrany štátu a jeho občanov je nevyhnutné, aby táto oblasť bezpečnosti
nebola odsúvaná na okraj záujmu, a preto sme radi, že aj naši politickí predstavitelia
začínajú obracať svoju pozornosť týmto smerom. Príkladom je Národná stratégia
kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorú vypracoval Národný
bezpečnostný úrad SR. Aktuálny incident zo 16. apríla 2021, kedy došlo ku
kybernetickému útoku na kritickú infraštruktúru nášho štátu nás len utvrdzuje v tom,
že zanedbať a nereflektovať na hrozby súvisiace s kybernetickým priestorom by mohli
mať fatálne dopady na fungovanie nášho štátu.
Tieto slová potvrdil aj zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoană
na poslednej konferencii o sľube kybernetickej obrany NATO v Lotyšsku, kde
poznamenal, že spojenci sa dohodli, že počítačový útok môže spustiť doložku NATO
o kolektívnej obrane, článok päť, a že kybernetický priestor je označený ako vojenská
oblasť popri zemi, mori, vzduchu a teraz aj vesmíre, a preto jednotliví spojenci tiež
ďalej posilňujú svoju národnú kybernetickú obranu v súlade so záväzkom prijatým v
rámci sľubu o kybernetickej obrane. [12]
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GDPR and his contribution to data security in companies
Alexander VÉGSÖ1
1

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Abstrakt:
Článok popisuje benefity v oblasti bezpečnosti dát vo firmách, ktoré spracúvajú osobné údaje v
zmysle zásad GDPR a dosahujú zhodu s GDPR. Hlavnou použitou metódou je analýza
implementácie zásad GDPR a zákona 18/2018 Z. z. vo vzťahu na bezpečnosť dát v takejto firme.
Súčasne rozbor článkov GDPR a paragrafov Zákona 18/2018 Z. z. slúži na opis povinností
plynúcich z uvedenej legislatívy pre firmy, ktoré sú v zhode s GDPR. Článok má za cieľ informovať
prevádzkovateľov firiem o minimálnych organizačných a technických opatreniach, ktoré vyplývajú
z nariadenia a zákona a ktoré majú v neposlednom rade priamy pozitívny dopad na bezpečnosť dát
vo firme.
Kľúčové slová: riziko, analýza rizík, metodika, údaje.
Abstract:
The article describes the benefits in the field of data security in companies that process personal
data in accordance with the principles of the GDPR and achieve compliance with the GDPR. The
main method used is the analysis of the implementation of the principles of GDPR and Act
18/2018 Coll. in relation to data security in such a company. At the same time, an analysis of the
articles of the GDPR and sections of Act 18/2018 Coll. serves to describe the obligations arising
from the said legislation for companies that are in accordance with the GDPR. The article aims to
inform company operators about the minimum organizational and technical measures that result
from the regulation and the law and which, last but not least, have a direct positive impact on data
security in the company.
Keywords: risk, risk analysis, methodology, data.
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Úvod
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť
25.05.2018. Zvedenie predmetného nariadenia si vyžaduje určité zmeny v procesoch
i technológiách, ktoré spracúvajú osobné údaje vo firmách a súčasne tým vytvára
priestor na zvýšenie stupňa bezpečnosti dát vo firme. Prevádzkovateľ, v zmysle
nariadenia každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzuje účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo svojom mene, je tak
zaviazaný povinnosťou prijať vhodné technické a organizačné opatrenia. Zabezpečí
tým schopnosť preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR. Samotný
proces implementácie opatrení smerujúcich ku zhode s nariadením, so sebou prináša
firme zvýšenie bezpečnosti dát a zníženie rizika ich neoprávneného spracúvania,
nezákonného spracúvania, úniku, znehodnotenia, straty a pod. Zavedením primeranej
politiky ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa a jej pravidelnej aktualizácie
a preskúmania sa zároveň zavedú potrebné zmeny v procesoch a technológiách tak,
aby analýza rizík vykazovala len akceptovateľné a zostatkové riziká. Pokiaľ firma
venovala pozornosť ochrane dát len okrajovo alebo minimálne, je nariadením
„motivovaná“, nakoľko nedodržanie nariadenia môže viesť k pokute až 20 mil. euro
alebo 4% z ročných tržieb firmy. Položme si teda ako prevádzkovateľ pár otázok: mám
zamestnancov, spracúvam údaje o zákazníkoch, prevádzkujem prístupový,
poplachový, kamerový systém, používam dáta na marketingové účely? Ak som ako
prevádzkovateľ odpovedal aspoň na jednu otázku „áno“, GDPR sa ma týka, a teda aj
bezpečnosť dát v mojej firme!

1. Dáta v zmysle GDPR.
Dáta alebo údaje môžeme definovať po prvé mimo oblasti informatiky ako
jednotlivé fakty, informácie ako súčasť určitého prejavu, tlačiva, komuniké a podobne.
Po druhé v oblasti informatiky, a to ako akékoľvek informácie spracovávané vo
výpočtových systémoch alebo programoch, údaje v širšom zmysle ako najmenšie
nedeliteľné prvky oblasti hodnôt údajového typu, informácie ktoré majú formálny tvar
(správa, časť správy...) vyhovujúci pre spracovanie človekom, alebo strojové
spracovanie, záznam do pamäte alebo na prenos.
Osobné údaje v zmysle GDPR sú informácie, údaje, a teda dáta, dotýkajúce sa
akejkoľvek identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, alebo online identifikátor, tiež na základe jednej alebo niekoľkých
charakteristík alebo znakov tvoriacich jej fyzickú identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu alebo sociálnu identitu.
V novom právnom režime sa uvádza len demonštratívny výpočet charakteristík,
ktoré určujú alebo sú spôsobilé identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, pričom sa
nerozlišuje forma, v akej sa dáta, údaje, informácie nachádzajú. [1]
Za osobné údaje sa považujú aj informácie (údaje) obsahujúce obrazový záznam
(fotografia, kamerový záznam z monitorovania) alebo obrazovo-zvukový záznam
(audiovizuálny záznam), alebo len zvukový záznam (nahrávka telefonického
rozhovoru v tzv. call centre), pretože poskytujú informácie o jednotlivcovi. Za osobné
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údaje môžeme pokladať aj informácie obsiahnuté vo voľnom texte a elektronickom
dokumente za predpokladu, že sú splnené ostatné kritériá definície osobných údajov.
Osobné údaje môžu byť napríklad obsiahnuté aj v správe elektronickej pošty. [1]

2. Základná terminológia
Spracúvanie osobných údajov (processing) definujeme ako spracovateľskú
operáciu alebo súbor takýchto operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných
údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, prenos, zmena, štruktúrovanie,
vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie šírením, prenosom alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie.
K spracúvaniu osobných údajov dochádza:
-

Úplne automatizovanými prostriedkami (napríklad aplikácia).

-

Čiastočne automatizovanými prostriedkami, kombináciou
a ľudského faktora (napríklad vyplnenie excelovskej tabuľky).

-

Inými než automatizovanými prostriedkami, t.j. manuálne v papierovej podobe.

technológie

Prevádzkovateľom (controller) osobných údajov je každý kto sám alebo spoločne
s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné
údaje vo vlastnom mene. GDPR sa však nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti.
Sprostredkovateľ (processor) je každý, kto spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, teda ten, koho prevádzkovateľ poveril.
V zmysle GDPR sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní prijať so zreteľom
na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext
a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou
a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia
na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, s odporúčaním najmä týchto
opatrení:
-

Pseudonymizácia, spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné
priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak
sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne
technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby tieto osobné
údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe.

-

Šifrovanie osobných údajov, transformovanie osobných údajov spôsobom,
ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra,
akým je kľúč alebo heslo.

-

Zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov
spracúvania osobných údajov.

-

Procesy obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade
fyzického incidentu a lebo technického incidentu.
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-

Procesy pravidelného testovania , posudzovania a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania
osobných údajov.

Dotknutá osoba (data subject) je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú.
Zodpovednou osobou (data protection officer „DPO“) je osoba, ktorú určí
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, na základe jej odborných kvalít, a to najmä na
základe odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov,
ktorá sa následne nahlási na Úrad na ochranu osobných údajov prostredníctvom online
formulára, na portáli Úradu na ochranu osobných údajov. V prípade výkonu kontroly
Úradom je DPO spolu s prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom prítomná, aby
prezentovala systém ochrany osobných údajov, alebo aby v prípade uplatnenia si práv
dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi realizovala
uplatnenie povinností prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa voči dotknutej osobe.
Poverenie zodpovednej osoby však neznamená zbavenie sa zodpovednosti
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba poskytuje informácie
a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí
vykonávajú spracúvanie osobných údajov podľa GDPR, monitoruje súlad s GDPR,
poskytuje poradenstvo pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
a monitoruje jeho vykonávanie, spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh a je
kontaktom pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných
údajov. Zodpovedná osoba pri plnení svojich úloh náležite zohľadňuje riziká spojené
so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext
a účel spracúvania osobných údajov. Keďže novelizáciou zákona odpadá zodpovednej
osobe povinnosť absolvovať na úrade skúšku, je potrebné aby prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ bol pri výbere zodpovednej osoby dôsledný a požadoval od nej
preukázanie odborných kvalít.
Porušenie ochrany osobných údajov (personal data breach) je porušenie
bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene,
alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov
alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

3. Analýza a manažment rizík.
Riziká v oblasti GDPR, a teda v oblasti bezpečnosti dát pre prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa, identifikujeme vďaka analýze Nariadenia európskeho
parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov č.
18/2018 Z. z. Výsledkom analýzy je súbor otázok, slúžiacich ako podklad pre vstupný
audit systému ochrany osobných údajov vo firme.
3.1. Implementácia ochrany osobných údajov.
Cieľom auditu systému ochrany osobných údajov je mapovanie spracúvania
osobných údajov a prijatia organizačných a technických opatrení v rozsahu:
-

Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov v stanovenom rozsahu,

-

Súpis sprostredkovateľov poverovaných spracúvaním a ich identifikácia,
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-

Zistenie existencie poverenia spracúvaním od prevádzkovateľov a ich
identifikácia,

-

Zistenie existencie dohody so spoločnými prevádzkovateľmi,

-

Posúdenie povinnosti určiť zodpovednú osobu,

-

Posúdenie povinnosti viesť záznamy o spracúvateľských činnostiach,

-

Dokumentovanie zavedenia politiky ochrany osobných údajov,

-

Posúdenie povinnosti stanoviť zástupcu,

-

Zváženie zavedenia kódexu správania,

-

Zváženie absolvovania procesu na získanie certifikátu,

-

Dokumentácia analýzy rizík,

-

Popis procesu monitoringu rizík,

-

Popis organizačnej štruktúry prevádzkovateľa,

-

Posúdenie povinnosti predchádzajúcej konzultácie,

-

Identifikácia prostriedkov, pomocou ktorých dochádza ku spracúvaniu
osobných údajov,

-

Zoznam typov spracúvaných osobných údajov (bežné, osobitné, týkajúce sa
uznania viny),

-

Identifikácia informačných systémov, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

-

Identifikácia kategórií dotknutých osôb,

-

Identifikácia typu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, dátum
narodenia,...),

-

Identifikácia účelu, pre ktorý sa budú osobné údaje spracúvať,

-

Identifikácia právnych základov, na základe ktorých sa osobné údaje budú
spracúvať,

-

Identifikácia typov spracúvateľských operácií, ktoré sa budú s osobnými údajmi
ďalej vykonávať (získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie...),

-

Popis životného cyklu osobných údajov od momentu ich získania až po ich
likvidáciu,

-

Identifikácia osôb oprávnených pristupovať
oprávnenia (napr. poučenie oprávnenej osoby ),

-

Vypracovnaie špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany osobných údajov
(spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení),

-

Súpis prijatých technických opatrení (napr.: priestory kancelárie firmy
zabezpečené zabezpečovacím systémom, oplotenie pozemku, mreže na oknách
prízemia budovy, uzamykateľné okná, dvere, systém generálneho kľúča,
priestory kancelárie firmy zabezpečené formou fyzickej ochrany súkromnej
bezpečnostnej služby – „vlastná ochrana” / polície SR, zabezpečenie objektu
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poplachovým systémom pripojeným na pult centralizovanej ochrany súkromnej
bezpečnostnej služby / polície SR, priestory firmy zabezpečené kamerovým
systémom so záznamom na NVR s dĺžkou uchovávania záznamu viac ako 72
hodín (nastaviť dobu uchovávania záznamu na 72 hodín v zmysle
„Guidelines 3/2019 on processing of personal data trough video devices
(Usmernenie EDPB 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov
prostredníctvom video zariadení)“ zo dňa 29.1.2020), bezpečné uloženie
fyzických nosičov osobných údajov a listinných dokumentov v uzamykateľnom
registratúrnom stredisku a trezore s prístupom len oprávneným osobám podľa
organizačnej štruktúry, zariadenie na ničenie fyzických nosičov osobných
údajov - zariadenie na skartovanie listín, pravidlá prístupu osôb k osobným
údajom, identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb, pracovné stanice
uzamknuté menom a heslom užívateľa, aktualizácia softvéru na pracovných
staniciach, zabezpečenie pracovnej stanice firewallom, na firewalle zapnutá
funkcionalita „sledovanie siete a analýza správania, zabezpečenie pracovných
staníc licencovaným antivírusovým programom, antispamová anti-phishingová
ochrana proti hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete
(napr. hackerský útok), nastavené pravidlá sťahovania súborov z verejne
prístupnej počítačovej siete, nastavená ochrana pred nevyžiadanou poštou,
automatizované zálohovanie dát, nastavenie ochrany pred neoprávneným
prenosom dát, e-mailová komunikácia prebieha cez šifrovaný mailserver, UPS
– zdroje záložného elektrického napätia, záložné kópie dát na externom
šifrovanom disku, anonymizácia, pseudonymizácia, šifrovanie…),
-

Súpis prijatých organizačných opatrení (napr.: Určenie zodpovednej osoby
„DPO”, zavedenie pravidelných ročných školení v oblasti GDPR, uzatvorené
sprostredkovateľské zmluvy v zmysle Zákona 18/2018 Z.z., pracovná zmluva
obsahuje záväzok mlčanlivosti v zmysle GDPR, vypracovanie topológie siete,
pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete (interný
predpis), určenie pokynov, ktoré je osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní
osobných údajov (3_Smernica_ochrana_a_spracuvanie_osobnych_udajov),
vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna osoba prístup na
účel plnenia jej povinností alebo úloh (8_Poucenie_opravnenej_osoby_GDPR),
správa hesiel, zavedenie politiky čistého stola, zavedenie politiky čistej
obrazovky tam kde je to možné, režim údržby a upratovania chránených
priestorov (interný predpis), zaobchádzanie so služobnými mobilmi,
notebookmi a ich ochrana (interný predpis), používanie e-mailov len na
pracovné účely (interný predpis), kontrolná činnosť prevádzkovateľa zameraná
na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy,
pracovný postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a zistených
zraniteľných miest na účel včasného prijatia preventívnych alebo nápravných
opatrení, proces analýzy incidentu s cieľom vyhodnotiť, či bezpečnostný
incident je / nie je zároveň aj porušením ochrany osobných údajov…),

-

Zistenie či profilujeme,

-

Identifikácia používania pseudonymizácie,

-

Identifikácia používania logovania,

-

Identifikácia používania šifrovania,
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-

Identifikácia spracúvania online identifikátorov,

-

Identifikácia zabezpečenia dôvernosti, integrity, dostupnosti, odolnosti, procesu
obnovy a pravidelného testovania účinnosti technických a organizačných
opatrení systému spracúvania osobných údajov,

-

Posúdenie aplikácie zásady zákonnosti spracúvania, obmedzenia účelu
spracúvania, minimalizácie spracúvania, správnosti spracúvania, minimalizácie
uchovávania,

-

Spracovanie procesu vybavovania agendy práv dotknutých osôb (poskytovanie
informácií dotknutým osobám, evidencia súhlasov, žiadosti o „zabudnutie“,
prenos...),

-

Splnenie si informačnej povinnosti voči dotknutým osobám (napr. na webe),

-

Identifikácia zavedenia procesu pravidelného vzdelávania zamestnancov
v oblasti GDPR,

-

Identifikácia zavedenia monitoringu lehoty uchovávania údajov a archivačnej
doby v súlade s prijatým registratúrnym poriadkom a podľa lehôt stanovených
osobitným zákonom,

-

Identifikácia zavedenia incident manažmentu (postup pri ohlasovaní
bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľných miest na účel včasného
prijatia preventívnych alebo nápravných opatrení; evidencia bezpečnostných
incidentov a použitých riešení; proces identifikácie (oznámením alebo na
základe monitoringu) a odstraňovania následkov bezpečnostných incidentov;
proces analýzy incidentu s cieľom vyhodnotiť, či bezpečnostný incident je/nie
je zároveň aj porušením ochrany osobných údajov; proces oznámenia
porušenia ochrany osobných údajov personal data breach “PDB” úradu; proces
oznámenia PDB dotknutej osobe; proces oznamovacej povinnosti voči
dotknutým osobám;

-

Identifikácia procesu a spôsobu zaviazania mlčanlivosťou o osobných údajoch
osôb, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.

Ako vidíme , dosiahnutie súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných
údajov je rozsiahly proces, ktorý významnou mierou zasahuje do politiky bezpečnosti
dát vo firme. Výhodu majú firmy, ktoré mali v minulosti spracovaný bezpečnostný
projekt podľa predchádzajúceho zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.,
ktorý môžu modifikovať podľa novej legislatívy. Ďalšou výhodou pre firmu v procese
dosiahnutia súladu s GDPR môže byť aj úspešné zavedenie systému manažérstva
informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001. Horeuvedený súpis technických
a organizačných opatrení poslúži pri rozhodovacom procese manažmentu firmy, ktoré
z uvedených opatrení aplikovať s cieľom dosiahnutia súladu s GDPR. Prijatie
mnohých uvedených opatrení by väčšina firiem s najväčšou pravdepodobnosťou ani
nazvažovala, nebyť novej právnej úpravy a z nej vyplývajúcich povinností pre
prevádzkovateľov.
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3.2. Preskúmanie stavu systému ochrany osobných údajov.
Ako sumár vykonanej implementácie zásad GDPR vo firme sa stane dokument
„Záznam o preskúmaní stavu systému ochrany osobných údajov“. V stĺpci „zistený
stav“ identifikujeme nezhody, potenciálne nezhody, predstavujúce riziká v oblasti
bezpečnosti dát – spracúvaných osobných údajov. V stĺpci výška rizika pre práva
fyzickej osoby stanovíme mieru rizika („Z“-zanedbateľná, „M“-malá, „S“-stredná,
„V“-veľká, „VV“-veľmi veľká). Posledný stĺpec je súhrn opatrení potrebných vykonať
na elimináciu rizík na akceptovateľnú alebo až zostatkovú úroveň. Firma tak získa
prehľad o zraniteľných miestach a zároveň stanoví opatrenia na elimináciu
identifikovaných rizík.
Tab. 1 Záznam o preskúmaní stavu systému ochrany osobných údajov
Por.
č.

Dátum

Preskúmal

Zistený stav

Komu
bola
hlásená

Výška
rizika
pre
práva
fyzickej
osoby

Opatrenia

1.

Nie
je
splnená
informačná povinnosť
v zmysle GDPR

VV

Implementovať
informačnú
povinnosť
v zmysle
GDPR
na
webovom sídle;

2.

Doba záznamu na
kamerovom systéme,
je nastavená v slučke
premazu po naplnení
HDD, čo je viac ako
72 hodín

V

Nastaviť
dobu
uchovávania záznamu na
72 hodín v zmysle
„Guidelines 3/2019 on
processing of personal
data
trough
video
devices
(Usmernenie
EDPB
3/2019
k
spracúvaniu
osobných
údajov prostredníctvom
video zariadení)“ zo dňa
29.1.2020

3.

Server (v počte 1 kus)
nemá šifrované dáta

Implementovať na server
šifrovací softvér

Záver
Vzhľadom na rozsah legislatívy v oblasti GDPR, môžeme konštatovať,
jednoznačný pozitívny vplyv GDPR na bezpečnosť dát vo firmách. U mnohých
prevádzkovateľov proces dosahovania zhody s GDPR odhalí slabé miesta
informačných systémov, absenciu technických a organizačných opatrení v tejto
oblasti. Ruka v ruke s dosahovaním zhody s GDPR tak kráča k zlepšeniu aj systém
manažérstva informačnej bezpečnosti vo firme, stúpa povedomie a informovanosť
zamestnancov vo firme v oblasti bezpečnosti dát, čo je veľmi dôležité, nakoľko
najviac bezpečnostných incidentov – porušení ochrany osobných údajov a teda aj
ohrození bezpečnosti dát sa udeje na práve tejto úrovni.

357

GDPR a jeho príspevok pre bezpečnosť dát vo firmách.
Alexander VÉGSÖ

Referencie
[1] VALENTOVÁ, T. , ŽUĽOVÁ, J. , ŠVEC, M. Nové pravidlá ochrany osobných
údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.
Bratislava: Wolters Kluwert SR, 2018. 168 strán.
Autor:
Ing. Alexander Végsö - externý doktorand, Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, email:
alexander.vegso@vsbm.sk

358

14. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA
ÚNIA 2021
Košice, 20.mája 2021, ISBN 978-80-8185-041-7

Polityka migracyjna Unii Europejskiej
a bezpieczeństwo Wspólnoty
Migration policy of the European Union and Community
security
Ks. dr Krzysztof ŻOŁYNIAK 1
1

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie

Abstrakt:
Migracje są cechą charakteryzującą gatunek ludzki. Od zawsze człowiek przemieszczał się z
miejsca na miejsce, stąd też pochodzenie tego słowa od łacińskiego migratio - wędrówka. Przed
pojawieniem się państw narodowych migracje regulowane były zazwyczaj przez wojny, inwazje
oraz klęski naturalne [1]. Obecnie znacząco zmieniły się ich uwarunkowania, powiązane
choćby z takimi czynnikami jak globalizacja i ekonomia. Nasilające się zjawisko migracji,
szczególnie
nielegalnej,
to
jedno
z
najważniejszych
wyzwań
dla
Europy
i poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się ono z przemianami
ekonomicznymi, kulturowymi, obyczajowymi, ale również z poszerzającymi się obszarami biedy
i ubóstwa, konfliktami międzynarodowymi czy etnicznymi.
W artykule została omówiona polityka migracyjna prowadzona przez Unię Europejską, ze
szczególnym naciskiem na aktualny program UE z powyższego zakresu. W dalszej jego części
ukazano zagrożenia wynikające z nielegalnej migracji do państw Europy Zachodniej.
Słowa kluczowe: migracja, nielegalna migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka
migracyjna.
Abstract:
Migration is a hallmark of the human species. Man has always moved from place to place,
hence the origin of this word from the Latin migratio - wandering. Before the emergence of
nation states, migration was usually regulated by wars, invasions and natural disasters [1].
Currently, their determinants have changed significantly, related to factors such as
globalization and the economy. The growing phenomenon of migration, especially illegal
migration, is one of the most important challenges for Europe and individual member states of
the European Union. It is associated with economic, cultural and social changes, but also with
the widening areas of poverty and international or ethnic conflicts. The article discusses the
migration policy pursued by the European Union, with particular emphasis on the current EU
program in the above field. Later in it, the threats resulting from illegal migration to

Western European countries are presented.
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Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości są
migracje. Migracje towarzyszą człowiekowi od początków jego dziejów i w dużym
stopniu ukształtowały świat, w którym żyjemy. Są one zjawiskami trudnymi do
prognozowani i kontrolowania, występują bowiem zarówno w czasie, jak i przestrzeni.
W literaturze przedmiotu migracje przedstawiane są jako nieodzowny składnik
życia każdego społeczeństwa i poszczególnych jednostek. Są one traktowane jako
sposób przystosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb.
Przemieszczanie się całych społeczeństw czy poszczególnych jednostek jest adaptacją
do otaczających ich warunków ekonomicznych, społecznych czy politycznych.
Rozpatrywanie współczesnych strumieni migracyjnych jest zatem ciekawym obszarem
zainteresowania naukowego wielu środowisk badawczych, w tym także związanych z
naukami o bezpieczeństwie. Wpływ migracji na współczesne bezpieczeństwo jest
bowiem niezaprzeczalny. Analizując zatem migracje, w perspektywie zarówno
emigracji, jak i imigracji, na obszarze Unii Europejskiej, celowe jest zwrócenie uwagi
na pewne cechy charakterystyczne tego zjawiska oraz wskazanie tych zagrożeń i
wyzwań, które pojawiły się wraz z tym procesem. Ich identyfikacja w zjednoczonej
Europie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w wymiarze
narodowym i unijnym. [2]

1.

Polityka migracyjna Unii Europejskiej

Wędrówki ludzi występują od zarania dziejów. Jednak dziś, w epoce przemian
społeczno-gospodarczych, charakteryzują się nową jakością. [3] W Unii Europejskiej
zapobieganie zagrożeniom migracyjnym odbywa się między innymi poprzez
realizowanie przyjętej polityki imigracyjnej. Należy ją rozumieć jako pewien zbiór
norm prawnych i zasad postępowania w stosunku do osób przemieszczających się
przez granice zewnętrzne Unii Europejskiej, z zamiarem krótko bądź długotrwałego
pozostania na jej terytorium. [4]
Prowadzenie nowoczesnej i kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej
powinno być każdorazowo skoordynowane z
aktualnymi prognozami
demograficznymi, bieżącą sytuacją społeczną panującą w danym kraju, a także
sytuacją na rynkach finansowych. Regulacją prawną o podstawowym znaczeniu w tym
zakresie jest art. 79 oraz 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z pierwszym z nich „Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na
celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego zarządzania przepływami
migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających
legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji
i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie”. [5] Z punktu widzenia
nielegalnej imigracji szczególne znaczenie ma Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 roku w sprawie wspólnych norm i procedur
stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich. W dyrektywie ustalono normy oraz
procedury wiążące się z powrotem nielegalnych imigrantów. [6]
13 maja 2015 roku Komisja Europejska opublikowała „Europejski program
w dziedzinie migracji”. [7] W programie tym zaproponowano m.in. podjęcie
natychmiastowych działań mających na celu przeciwstawienie się sytuacji, która
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panowała wówczas w regionie Morza Śródziemnego. Wśród propozycji działań
zarówno w perspektywie średnio jak i długookresowej Komisja uwzględniła
następujące obszary: „ograniczenie zachęt dla nielegalnych migrantów; zarządzanie
granicami przy jednoczesnym ratowaniu życia i zapewnianiu bezpieczeństwa;
opracowanie zdecydowanej wspólnej polityki azylowej w oparciu o wdrożenie
wspólnego europejskiego systemu azylowego (…); wprowadzenie nowej polityki
w zakresie legalnej migracji poprzez aktualizację i przegląd systemu „niebieskiej
karty”, określenie nowych priorytetów polityki integracyjnej oraz optymalizację
korzyści polityki migracyjnej dla osób i ich krajów pochodzenia (…)”. [8]
W pierwszej połowie 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała
kompleksowy projekt reformy WESA, na który składały się m.in. rewizja
rozporządzenia Dublin III i dyrektywy recepcyjnej (nr 33/2013) oraz projekt
zastąpienia dyrektyw: proceduralnej (nr 32/2013) i kwalifikacyjnej (nr 95/2011)
rozporządzeniami. Tzw. projekt Dublin+ zakładał automatyczną relokację osób
wnioskujących o ochronę w UE w sytuacji zwiększonej presji migracyjnej na terenie
wszystkich krajów UE. Pomysł Komisji Europejskiej spotkał się z otwartą krytyką
państw Grupy Wyszehradzkiej, które jesienią 2016 roku zaproponowały alternatywną
koncepcję tzw. efektywnej solidarności (pierwotnie pod nazwą „elastycznej
solidarności”). Pomysł zakładał utrzymanie co do zasady rozwiązań rozporządzenia
Dublin III i jedynie uzupełnienie ich o działania solidarnościowe z państwami
pierwszej linii w sytuacji kryzysu. Zgodnie z projektem państwa UE same miałyby
decydować, jaką formę będzie przybierać ich wsparcie - poza relokacjami z państw
najbardziej obciążonych mogłyby to być wkłady finansowe, zwiększone
zaangażowanie w prace unijnych agencji, przejmowanie odpowiedzialności za
organizację powrotów nielegalnych imigrantów czy też wspólne przeprowadzanie
procedur azylowych. [9]
W grudniu 2015 roku Komisja Europejska zaproponowała również wzmocnienie
roli Agencji Frontex i przekształcenia tej instytucji w Agencję ds. Straży Granicznej
i Przybrzeżnej. [10] Rozwój Agencji ma dotyczyć zarówno zasobów ludzkich, jak
i technicznych, a także zwiększenia jej uprawnień. W miejsce dotychczasowej roli
koordynatora KE przyznała Frontexowi uprawnienia do podejmowania interwencji na
granicach Unii nawet bez uzyskania zgody państwa, na którego terenie interwencja ma
być podjęta. [11] W kwietniu 2019 roku zostały przyjęte przepisy o Wzmocnieniu
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zmiany, które zostały uwzględnione
w przepisach pozwolą na utworzenie własnego pionu operacyjnego. W skład stałego
korpusu wejdą funkcjonariusze straży granicznej i straży przybrzeżnej, którzy są
zatrudnieni bezpośrednio przez agencję. Co istotne, będzie obowiązkowo
oddelegowany przez państwa UE dodatkowy personel. [12] Europejski program w
zakresie migracji zapewnia kompleksowe [13] podejście oparte na wzajemnym
zaufaniu i solidarności między państwami członkowskimi i instytucjami UE.
Określono cztery poziomy działania w zakresie polityki migracyjnej UE: szanowanie
prawa ubiegania się o azyl, odpowiadanie na wyzwania humanitarne, zapewnienie
czytelnych ram europejskiej wspólnej polityki migracyjnej oraz wytrzymanie próby
czasu. [14]
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2. Nielegalna migracja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów
Wspólnoty.
Migracja ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo państwa. Globalna imigracja
do Unii Europejskiej wymaga od nas kompleksowego podejścia ze względu na to, że
jest ona traktowana jako jedno z największych zagrożeń właśnie dla bezpieczeństwa
państwa. [15]
Zdaniem ekspertów zmiany, jakie zaszły na terenie Bliskiego Wschodu oraz
Afryki Północnej, stały się bezpośrednio lub pośrednio przyczyną wielkiego kryzysu
migracyjnego, przed jakim stanęły kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza położone
w południowo-zachodniej części kontynentu europejskiego. Za początek tych zmian
przyjmuje się grudzień 2010 roku, a ich źródłem w opinii obserwatorów, jest
rewolucja w Tunezji i Egipcie oraz seria antyrządowych wystąpień, które ogarnęły
kraje regionu. [16] Wydarzenia te dla państw europejskich były brzemienne
w skutkach, ponieważ fala niezadowolonych z warunków życia ludzi ruszyła
w kierunku Europy, co spowodowało złożenie w 2015 roku ponad 1,2 mln wniosków
o azyl. [2]
W kontekście rozważań związanych z zagrożeniami wynikającymi z migracji
istotnym czynnikiem jest sposób, w jaki imigranci przedostają się do państwa
docelowego. Cudzoziemcy, którzy przedostają się na terytorium danego państwa
wbrew obowiązującym przepisom, niedopełniający formalności legalizacyjnych,
podejmujący nielegalnie pracę, uczestniczą w procederze migracji zwanej nielegalną.
Z jednej strony stanowią oni doskonałe źródło taniej siły roboczej, zwłaszcza w tych
sektorach, w których nie jest wymagane wyższe czy specjalistyczne wykształcenie.
Z drugiej zaś napływ większej liczby osób, niż może przyjąć lokalny rynek pracy,
powoduje dodatkowe trudności w jej pozyskaniu, proponowanie stawek niezgodnych
z polityką płacową państwa czy wręcz wyzysk w postaci nielegalnego zatrudniania,
bez odprowadzania stosownych składek emerytalnych i zdrowotnych. Wszystkie te
czynniki mogą wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo ekonomiczne regionu,
pogłębiając już i tak słabą kondycję gospodarczą niektórych z nich. Utrzymująca się
długotrwale taka sytuacja może doprowadzić do frustracji, korupcji, wzrostu
przestępczości pospolitej czy wybryków chuligańskich oraz jawnego niezadowolenia
obu stron narastającego konfliktu społecznego. [17]
Podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego są z jednej strony
związane z przestępczością podejmowaną przez samych cudzoziemców, z drugiej zaś
z działalnością zorganizowanych grup przestępczych, które z nielegalnej migracji
uczyniły sobie intratne źródło dochodu. Do najczęściej spotykanych działań w tym
zakresie można zaliczyć nasilenie działalności grup przestępczych w zakresie
dostarczania fałszywych dokumentów, organizacji nielegalnego przekraczania granicy
państwowej, handlu ludźmi, w tym prostytucji i innych form wykorzystywania
seksualnego, usunięcia organów, przymusowej pracy, żebractwa, niewolnictwa,
zniewolenia czy wyzyskiwania do działalności przestępczej. [18] To z kolei może
prowadzić do zachwiania bezpieczeństwa i porządku publicznego, czego przykładów
możemy doszukiwać się w wielu miastach europejskich. Warto również zwrócić
uwagę na wzmożoną działalność mafijnych grup przestępczych czy wzrost
przestępczości pospolitej i kryminalnej, co wobec bezradności policji, która często
boryka się z problemami kadrowymi, rodzi bardzo poważne konsekwencje w kwestii
bezpieczeństwa mieszkańców region. [2] Do tego możemy również zaliczyć czarny
rynek usług legalizacji pobytu czyli działania przestępcze osób wykonujących za
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odpowiednim wynagrodzeniem zadania „pomocnicze” na rzecz zorganizowanych grup
przestępczych, w celu legalizacji pobytu cudzoziemców, np. wystawianie oświadczeń,
zaproszeń, zawieranie fikcyjnych małżeństw. [19]
Inne zagrożenia dla kraju przyjmującego migrantów wiążą się ze sferą kulturową
i odnoszą się do destabilizacji struktur społecznych. W obszarze tym może pojawić się
wiele zagrożeń wynikających z odmiennej kultury ludności napływowej i trudności w
adaptacji w nowym środowisku. Współcześnie można mówić o niechęci kulturowej,
odznaczającej się nieakceptacją przez obie strony odrębności kulturowej, religijnej
i cywilizacyjnej. Odmienność ta budzi również obawy o zachowanie tożsamości
kulturowej wśród rdzennej ludności, której potrzeby w tym zakresie mogą być
spychane przez dominującą kulturę imigrantów. [2] Cudzoziemcy, którzy nielegalnie
przebywają na terytorium innego państwa, unikają kontaktów z instytucjami kraju
przyjmującego z uwagi na obawę przed odmową legalizacji pobytu i przymusowym
powrotem. Środowiska, które celowo separują się od ludności miejscowej, niechętne
do asymilacji i nauki języka, tworzą własne organizacje kulturalne, społeczne,
polityczne, bez chęci akceptacji systemu prawnego oraz różnic kulturowych państwa
przyjmującego. Środowiska imigranckie mogą stanowić zaplecze dla wszelkich
ruchów ekstremistycznych. Rosnąca frustracja i rozczarowanie sytuacją ekonomiczną
oraz prawną, problemy integracyjne, marginalizacja czy wręcz wykluczenie społeczne
imigrantów mogą z jednej strony wywoływać gwałtowne reakcje, które z kolei bardzo
łatwo mogą przenosić się z kraju do kraju. [18] Z drugiej strony szczególnie groźne
jest, coraz częściej potwierdzane, rozprzestrzenianie się ideologii ekstremistycznych
wśród rdzennych, szczególnie młodych, Europejczyków, którzy - szukając m.in.
wyższych wartości, celów życiowych i ideałów - odczuwają ich brak w cywilizacji
zachodniej, a odnajdują je we wspólnotach muzułmańskich. [20]
Postawa społeczeństw europejskich obserwowana w ciągu kilkuletniego kryzysu
migracyjnego również się zmieniła. Mimo wcześniejszych chęci niesienia pomocy
obywatele Unii Europejskiej są raczej negatywnie nastawieni do przyjmowania
uchodźców. Taka postawa wynika przede wszystkim z obawy o własne
bezpieczeństwo. [2] Wśród rdzennych mieszkańców Europy imigranci wywołują
różne odczucia, co pokazują między innymi badania przeprowadzone przez
organizację YouGov wśród mieszkańców siedmiu europejskich krajów, których
zapytano, co czują na myśl o napływających do Europy imigrantach. Ich zadaniem
było opisanie tych uczuć za pomocą wyłącznie jednego słowa. Okazało się, że
większość mieszkańców czuje w stosunku do uchodźców strach, złość, bezradność czy
smutek. Zdecydowanie mniej było osób, które na myśl o uchodźcach odczuwały na
przykład współczucie. [21] Niestety sami imigranci często pracują na tę opinię,
ponieważ wielokrotnie nagłaśniane przypadki łamania reguł i zasad zachowania się w
państwie przyjmującym nie tworzy dobrego klimatu politycznego i społecznego wokół
nich. I choć wielu z nich doświadcza osobistych tragedii, opinia publiczna wielu
społeczeństw nie jest przychylnie nastawiona do przyjmowania uchodźców. [2]
Migranci często należą do grup narażonych na nierówne traktowanie czy wręcz
otwartą niechęć i dyskryminację ze strony przedstawicieli społeczeństw
przyjmujących. Informacje dotyczące przenikania w grupach migrantów członków
organizacji terrorystycznych dodatkowo przyczyniły się do eskalacji nastrojów
antyimigranckich i wręcz otwartych aktów nienawiści. [20]
Kolejnym negatywnym efektem nielegalnej migracji związanym ze sferą
ekonomiczną jest obciążenie ekonomiczne. Przyjęcie dużej liczby migrantów wiąże
się z koniecznością zapewnienia im minimum socjalnego. Postrzeganie tego aspektu
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migracji jako obciążenie nie jest podzielane przez część ekspertów, którzy
w migrantach nie upatrują szans na ożywienie gospodarcze i rozwiązywanie
problemów demograficznych Europy. [22] W obszarze bezpieczeństwa społecznego
imigranci są dużym obciążeniem dla budżetu państwa, w wymiarze zarówno
lokalnym, jak i regionalnym, który to musi ponosić ciężar świadczeń socjalnych,
materialnych i finansowych dla nowo przybyłych osób oraz systemu zabezpieczeń
społecznych. To również problem pojawiających się patologii społecznych, na czele
z alkoholizmem, narkomanią czy prostytucją, które są charakterystyczne dla
społeczeństwa zarówno przyjmującego, jak i przybywającego. [2] Osobną kwestią jest
model rodziny, z jakim mamy do czynienia w społecznościach muzułmańskich.
Najczęściej są to rodziny wielodzietne, patriarchalne, z uprzywilejowaną pozycją
mężczyzny oraz znacznie słabszą rolą kobiety, która często z powodu braku
wykształcenia oraz znajomości języka ma utrudniony kontakt z otoczeniem
zewnętrznym, a w skrajnych przypadkach może stać się ofiarą przemocy domowej.
[23] Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępu do edukacji, która jest
znaczącym instrumentem integracji środowisk migracyjnych ze społeczeństwem
goszczącym. Jednak jak wskazują międzynarodowe badania, obserwuje się zjawisko
rezygnacji ze szkoły wśród uczniów pochodzących z rodzin imigrantów. [16] Tym
samym zamiast niwelować różnice w poziomie wykształcenia, stale się je pogłębia,
a to oznacza w dalszej perspektywie wykonywanie gorszej pracy, trudności
komunikacyjne i kulturowe. [2]
Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo zdrowotne, które zaniedbane
może przysporzyć społecznościom europejskim znacznych kłopotów, a nawet strat
w ludziach. Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń zaleca, aby stan
zdrowia migrantów był sprawdzany już przy wjeździe do Unii Europejskiej, a w czasie
ich pobytu powinny zostać zapewnione podstawowe warunki do życia: mieszkanie,
sanitariaty, dostęp do bieżącej wody oraz właściwe wyżywienie. Ponadto niezbędne
jest prowadzenie odpowiedniej edukacji prozdrowotnej oraz szczepień
profilaktycznych. [24] Za szczególnie niebezpieczne wskazuje się te choroby zakaźne,
które mogą w krótkim czasie rozprzestrzeniać się na dużym terytorium, powodując
masowe zachorowania ludzi, takie jak na przykład gruźlica, malaria czy HIV. [2]

Wniosek
Zarysowana w dużym skrócie sytuacja współczesnych migracji tworzy poważne
implikacje dla bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw, zwłaszcza w jego
lokalnym i regionalnym wymiarze. I choć w instytucjach unijnych toczą się
długotrwałe dyskusje na temat zasad relokacji imigrantów, to nie ma konsensusu w
tym zakresie, a społeczności lokalne zostały postawione przed faktem pobytu w ich
przestrzeni publicznej ludzi, którzy nie mając praktycznie nic, wierzą, że przybyli do
miejsc, gdzie znajdą warunki do życia i rozwoju oraz poczucie bezpieczeństwa.
Sprostanie tym potrzebom jest sporym wyzwaniem zarówno dla strony przyjmującej,
jak i ludzi decydujących się na emigrację. [2]
Duży napływ ludności do państw Unii musi być kontrolowany, w przeciwnym
wypadku w europejskich krajach powstałby chaos, nad którym ciężko byłoby
zapanować. Głównym celem Unii jest organizacja modernistycznej i powszechnej
polityki migracyjnej, gdzie filarem będzie solidarność. Chodzi o równoważne,
zbalansowane traktowanie migrantów zarówno legalnych jak i nielegalnych. To nie
tylko polityka dotycząca kontroli mobilności ludności, ale też podejmowanie decyzji
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na temat sytuacji osiedleńców, ich życia, praw, poziomu uczestnictwa w życiu
społeczno-politycznym.
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