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Bezpečnosť manažmentu pacientov s rozsiahlym 
poškodením kože termickými a inými vplyvmi 

v kontexte medzinárodných odporúčaní  
 

Safety of management of patients with extensive thermal 
and non-thermal skin damage in  international guidelines 

context 
 

Matúš BARAN1 

 
1Department of plastic surgery, Faculty hospital of J.A.Reiman in Prešov  

Institute of security sciences, University of security management in Košice 
 

 
Abstrakt:  

Rozsiahle poškodenia kože môžu mať významný vplyv na prežívanie ale aj na dlhodobé zdravie 
jedinca. Manažment pacienta s cieľom maximálnej bezpečnosti na seba nadväzných prvkov je 
základným predpokladom úspešnej intervencie a ,liečby. Národné a medzinárodné odporúčania 
prinášajú implementáciu najnovších poznatkov, no sú súčasne nutené refletktovať aj spoločenský a 
bezpečnostný stav konkrétneho regiónu. Náš článok prináša informáciu o odporúčaných 
prístupoch a ich špecifikách pri riešení rozsiahlej straty kožného krytu v rôznych regiónoch a 
štátoch. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, termické poškodenie, koža, transport. 

 
Abstract: 

Extensive skin loss has important influence for outcome in health and viabilitry of patient. 
Management of patient with goal of maximalising effectivity of step-by-step approach is basic in 
presumption of succesful intervention and therapy. National and international guidelines 
implements newest knlowledges but as well, they reflect safety and society status of each region. 
Our thesis gives information of recomended approaches in therapy and management of extensive 
skin loss in different regions and countries. 

Keywords: safety, thermal injury, skin, transport. 
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a inými vplyvmi v kontexte medzinárodných odporúčaní  

Matúš BARAN 

Úvod 

Úraz kože, podkožia termickým aj netermickým podnetom môže byť život 
ohrozujúci a môže mať dopad na všetky orgánové systémy pacienta. Komplexnosť 
zásahu rozsiahlej kožnej traumy do zdravia pacienta vyžaduje multioborovú spoluprácu 
na úrovni zložiek integrovaného záchranného systému, nemocničných aj ambulantných 
odborností, rehabilitáciu zdravotnú aj sociálnu s potrebou spätnej integrácie jedinca do 
spoločnosti. Rozsiahlými termickými aj netermickými poškodeniami kože sa zaoberajú 
pracoviská v popáleninových centrách  [1].  Bezpečnosť a perspektívu pacienta udávajú 
už prvé hodiny starostlivosti a transportu, preto je nevyhnutné dodržanie súsledných 
krokov popísaných s najväčšou úspešnosťou [2].  Tie sa spravidla formujú v národných 
aj medzinárodných odporúčaniach na podklade klinických aj teoretických výskumov. 
Zmeny v priestore bezpečnosti aj medicíny v kontexte minulých rokov pandémie 
COVID19 a v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vytvárajú priestor pre 
revíziu a nastavenie nových štandardov pre zvládanie pacientov s veľkým rozsahom 
poškodenia kožného krytu. 

1. Prvotný manažment termického úrazu  
Stabilizácia zdravotného stavu a prevencia jeho zhoršovania je cieľom prvotného 

ošetrenia termického úrazu. Odstránenie etiologického faktora pôsobiaceho na tkanivo 
je jeho prvým krokom. Eliminácia pôsobiaceho a absorbovaného tepla sa vykonáva 
spravidla tečúcou vodou. [3] 

Hĺbka, rozsah termického úrazu, etiológia a iné faktory na strane pacienta 
ovplyvňujú postup a eventuálna aktiváciu integrovaného záchranného systému. Ďalší 
manažment z pohľadu zdravotnej starostlivosti, je možný až po zhodnotení všetkých 
faktorov s ohľadom na individuálneho pacienta. 

 

2. Manažment pacienta s rozsiahlym poškodením kožného krytu     
v Slovenskej republike 

Letecký alebo pozemný transport je určený pre pacientov u ktorých po podaní 
prvej pomoci a prvotnom zhodnotení by vlastný transport bol zo zdravotného hľadiska 
rizikový. Aj meteorologické a geografické podmienky sú spolupôsobiacim faktorom 
pri rozhodovaní o forme transportu. Letecký transport umožňuje prítomnosť posádky 
s lekárom na palube, pozemný transport je možný posádkou rýchlej zdravotnej pomoci 
so zdravotným záchranárom alebo posádkou rýchlej lekárskej pomoci s lekárom. [4] 

Prvých 6 hodín od vzniku poškodenia kožného krytu je indikovaný transport 
pacienta priamo do popáleninového centra v tzv. prvotnom transportnom okne [5]. 
Nemožnosť využitia prvotného transportného okna indikuje stabilizáciu pacientov 
najbližšom zdravotníckom zariadení s anesteziologicko-resuscitačným oddelením 
alebo jednotkou intenzívnej starostlivosti v chirurgickom odbore. Druhé transportné 
okno sa otvára po vzniku a umožňuje transport stabilizovaného pacienta. 
V špecifických prípadoch (detský pacient a podobne) je možné transportné indikácie 
meniť podľa dostupnosti a potrebnosti aktuálnej zdravotnej odbornosti (napr. 
existencia 3 detských anesteziologicko-resuscitačných oddelení na SR). Taktiež je 
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v špecifických prípadoch možný transport teamu odborníkov popáleninového centra za 
pacientom do iného zdravotníckeho zariadenia. 

 

3. Manažment udalosti s veľkým počtom termických úrazov v Českej 
republike 

V súvislosti s národným a európskym popáleninovým plánom, autorský kolektív 
Smržová, Bakalář a Zajíček [6] vytvorili v roku 2020 návrh prístupu k hromadnému 
úrazu s veľkým počtom termicky poškodených pacientov „Koncepce řešení 
mimořádné události s velkým počtem pacientu s termickým úrazem v České 
republice“. Schéma zjednodušuje a lokalizuje medzinárodné odporúčania pre použitie 
v českej republike s ohľadom na geografické, logistické, sociálne a ďalšie aspekty. 
Vznikol tak doporučený postup, ktorý priamo reflektuje prípadnú situáciu v kontexte 
reálnych možností kapacít systému v Českej republike poznajúc nielen národné 
špecifiká, ale aj samotné pracoviská a ich personálno-kapacitné možnosti.  

Pre tieto podmienky došlo k niektorým zjednodušeniam. Za rozsiahle poškodenie 
kožného krytu termickým úrazom sa považuje u dospelého jedinca rozsah poškodenia 
nad 50% plochy tela, vo vekovej skupine 0-15 rokov nad 20%. Hĺbka v tomto prípade 
nemá vplyv na hodnotenie. Kapacita popáleninových centier je rozložená na prvotné 
transportné okno ako okamžitá a druhé transportné okno ako odložená. Celková 
kapacita je 50 pacientov. Pre potreby triedenia, terapie a transportu je vytvorená 
schéma pre každý stupeň poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda primárna triáž  
integrovaným záchranným systémom, sekundárna triáž prvým zdravotníckym 
zariadením a terciárna triáž popáleninovým centrom. 

 

4. Manažment rozsiahleho poškodenia kožného krytu netermickým agens 
vo svete. 

Netermické poškodenie rozsiahleho kožného krytu predstavuje najmä toxická 
epidermálna nekrolýza. Tá sa podľa rozsahu delí na Stevens-Johnson syndróm [7] 
a Lyellov syndróm [8]. Jedná sa o počtom raritné ochorenie, kedy dochádza 
k detatachmentu epidermy od dermy a fakticky vzniku stavu ako pri popálení II 
a stupňa s odlúčením epidermy. Vzniká tak rovnaký vstup pre potencionálnu infekciu 
a preto toto ochorenie vo svojom rozvinutom štádiu spadá pod kompetenciu 
popáleninových centier. 

Pre raritný počet prípadov neexistujú celosvetové odporúčania k manažmentu 
transportu. Lokálne a národné odporúčania však majú celosvetovo niekoľko 
prienikových bodov. Doporučená je hospitalizácia na jednotke intenzívnej 
starostlivosti popáleninového centra. Indikovaný je čo najskorší preklad pacienta [9]. 
Špeciálne postupy používané v popáleninových centrách sú pravidelné preväzy 
spojené s hydroterapiou, umiestnenie pacienta na vzdušné lôžka, kombinovaná 
chirurgicko-resuscitačná a rehydratačná a dešoková starostlivosť, , prítomnosť 
širokého tímu špecialistov skúsených v multioborovej spolupráci pri riešení rozsiahle 
popálených pacientov. Ideálna teplota v prostredí je 30-32°C v individuálnom boxe. 
[10]. Množstvo tekutín sa redukuje o 1/3 v porovnaní s obdobným množstvom pri 
rovnakej strate kožného krytu termickým agens  [11].. 
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5. Manažment rozsiahleho poškodenia kožného krytu netermickým agens 
v Japonsku 

Toxická epidermálna nekrolýza je hodnotená už pri poškodení 10% kožného 
krytu  [12].. CSROTEN skóre je odlišné, využíva množstvo búl v oblasti postihnutej 
na koži, postihnutie slizníc, prítomnosť febrilít, respiračnej insuficiencie  a hepatálne 
prejavy. Pacient a rodina pacienta, ktorý je zaregistrovaný ako pacient s vážnou 
reakciou na podanie lieku, má možnosť dostať od štátu finančnú kompenzáciu. 
V terapii sa užívajú kortikoidy, intravenózne imunoglubulíny a plazmaferéza. 

 

6. Manažment rozsiahleho poškodenia kožného krytu netermickým agens 
vo Veľkej Británii 

Charakteristika je delená percentuálne na do 10% TBSA Stevens-Johnson 
syndróm a nad 30% toxická epidermálna nekrolýza. Teplota okolia v separátnom boxe 
sa odporúča na 25-28°C. je možné ponechať odlúčenú epidermu in situ alebo kryť 
odhalené plochy dermy xeno- alebo allo-graftmi. Nie je odporúčaná žiadna etiologická 
terapia (IVIG, kortikoidy, cyclosporín A)  [13]. 

 

7. Manažment rozsiahleho poškodenia kožného krytu netermickým agens 
v Indii. 

Gescia nad toxickou epidermálnou nekrolýzou pripadá do úlohy dermatológov, 
hospitalizácia je odporúčaná na pracovisku s možnosťou bariérového ošetrovania. 
Podporná terapia začína na pracovisku primárnom, etiologická až na pracovisku 
cieľovom. Užívajú sa kortikoidy aj cyclosporín A. [14]. 

 

Záver 

Termické aj netermické poškodenia kožného krytu sú život ohrozujúcou zmenou 
zdravotného stavu s ohľadom na rozsah, hĺbku poškodenej kože, komorbidity 
a individuálne charakteristiky pacienta. Aplikácia medzinárodných poznatkov 
a skúseností so vsadením odporúčaní do lokálnych regionálnych možností sa ukazuje 
ako efektívny prístup zvyšovania perspektívy pacientov.  

Neustále prehodnocovanie odporúčaní spadá nielen pod tlak najnovších 
výskumných poznatkov, vyžaduje to aj vnútropolitická a medzinárodná situácia 
z pohľadu nevojnových aj vojnových vplyvov na región, ktorý konkrétne lokalizované 
odporúčania aplikuje v dennej praxi. 
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Úlohy samosprávy v oblasti civilnej ochrany 
obyvateľstva v súčasnom období 

 
Methods of liquidation of environmental accidents 

 
Tasks of self-government in the field of population civil 

protection in the current period 
 

Ľubomír BETUŠ1 

 
1Zväz civilnej ochrany – Východ, Veľký Folkmar 136 

 
Abstrakt: 

Príspevok vysvetľuje pojem poslania krízového riadenia v obci ako súboru úloh a opatrení 
ochrany obyvateľstva pred ohrozením mimoriadnymi udalosťami. Predpokladom efektívneho 
krízového riadenia je vytvorenie podmienok na plnenie úloh a opatrení ochrany obyvateľstva 
pred účinkami ohrozenia. Dôležitým faktorom je analýza bezpečnostných rizík a ohrození podľa 
záverov analýzy územia okresu. V tomto procese zohráva dôležité miesto odborná a praktická 
príprava starostov obcí a krízových štábov samosprávy. Pri vzniku mimoriadnych udalostí 
s ohrozením obyvateľstva systém prevencie a ochrany nastavuje pravidlá a postupy na 
minimalizáciu jej následkov. 
 

Kľúčové slová: úlohy a systém krízového riadenia v obci, odborná spôsobilosť základ pre výkon 
funkcie starostu obce, krízové riadenie, preventívne opatrenia, systém riadenia záchranných prác 
po vzniku mimoriadnej udalosti, plán ochrany obyvateľstva. 

 
Abstract: 

The article explains the concept of the mission of crisis management in a municipality as a set of 
tasks and measures to protect the population from the threat of emergency events. A prerequisite 
for effective crisis management is the creation of conditions for the fulfilment of tasks and 
measures to protect the population from the effects of threats. An important factor is the analysis 
of security risks and threats, according to the conclusions of the analysis of the territory of the 
district. In this process, the professional and practical training of mayors of municipalities and 
crisis staffs of local governments plays an important role. In the event of extraordinary events 
threatening the population, the prevention and protection system sets rules and procedures to 
minimize its consequences. 

Keywords: Tasks and the system of crisis management in a municipality, professional competence 
– basis for the performance of a municipality mayor function, crisis management, preventive 
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measures, system of rescue works management after the occurrence of an emergency, population 
protection plan. 

Úvod 
Zložité procesy rozvoja spoločnosti v národnom hospodárstve, zhoršovanie 

medzinárodnej situácie spôsobujú nárast a rozsah mimoriadnych udalostí a rizík, 
ktorými je ohrozované obyvateľstvo a životné prostredie. Tento stav vyvoláva potrebu 
byť na takéto ohrozenia života, zdravia a majetku pripravený – mať k dispozícii 
kvalifikovaný krízový manažment. Predpokladom sú odborne vyškolené a pre 
praktickú činnosť pripravené sily a prostriedky integrovaného záchranného systému zo 
znalosťou miestnych podmienok. V tejto súvislosti je potrebný kvalifikovaný 
a funkčný systém prípravy a vzdelávania obyvateľstva v obciach. V oblasti 
sebaochrany, vzájomnej pomoci si to vyžaduje pravidelné organizovanie praktických 
cvičení na konkrétne ohrozenia. 

 
Rozhodujúce miesto pri plnení úloh ochrany a obrany obyvateľstva pred 

účinkami mimoriadnych udalostí v samospráve obcí a miest má starosta obce 
a primátor. „Starosta pri výkone funkcie musí dbať na efektívny výkon riadenia 
samosprávnej obce, má mať na zreteli maximalizáciu úžitku pre občanov a osoby 
prevzaté do starostlivosti, má viesť obec s dôrazom na jej ekonomický rozvoj. Dôležité 
úlohy plní v oblasti ochrany obyvateľstva pred účinkami mimoriadnych udalostí. K 
tomu, aby to zvládol a dokázal, má byť starosta spôsobilou osobou s primeraným 
vzdelaním, s odbornosťou a praktickými skúsenosťami.“ [1]  

V pozícii starostu sa spája výkon obecnej samosprávy a miestnej štátnej správy. 
„Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec 
navonok.“ (čl. 69 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.) [2] 

Cieľom systému ochrany obyvateľstva je mnohostranná tvorivá činnosť, kedy 
subjekt riadenia obec stanovuje úlohy a opatrenia, ovplyvňuje metódy, prostriedky a 
fungovanie riadených prvkov tak, aby optimálne plnil určené funkcie a dosahoval 
určené ciele v konkrétnom čase a kvalite. 

1. Obsah, úlohy a poslanie krízového riadenia v obci  
Systém ochrany obyvateľstva je komplexným súborom úloh a opatrení pred 

ohrozením mimoriadnymi udalosťami, ktoré spôsobujú ohrozenie života, zdravia 
a majetku. 

 
 predpokladom efektívnej činnosti krízového riadenia v obci je vytvorenie 

podmienok na plnenie úloh a opatrení ochrany obyvateľstva pred účinkami 
mimoriadnych udalostí, 

 analýza bezpečnostných rizík a ohrození, obyvateľstva obce podľa záverov 
analýzy územia okresu, 

 monitorovanie rizikových činiteľov, na území obce podľa záverov analýzy 
územia okresu a prevencia pred vznikom , mimoriadnych udalostí, 

 plánovanie ( Plán ochrany obce ) a organizovanie, zabezpečovanie úloh a 
opatrení pre ochranu obyvateľstva, 
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 uskutočňovanie a kontrolu činností určených na vytváranie podmienok na 
plnenie úloh opatrení pred mimoriadnymi udalosťami, 

 samotné plnenie úloh a opatrení počas krízových situácií a odstraňovanie 
následkov ohrozenia, 

 riadenie záchranného systému v obci a jeho odborná príprava. 
 
Na Slovensku od roku 1994 platí zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Za plnenie úloh civilnej ochrany 
zodpovedá v rozsahu ustanovenom uvedeným zákonom vláda, ministerstvá, ostatné 
ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, 
samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.  

Pri plnení úloh civilnej ochrany spolupracuje obec s okresnými úradmi, 
samosprávnymi krajmi, ministerstvom vnútra, ale aj s právnickými osobami a 
fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním. Tieto v 
rámci svojej pôsobnosti sú činné v prípadoch vzniku mimoriadnej udalosti alebo 
vyhlásenia mimoriadnej situácie. Aktivizujú sa najmä pri záchranných prácach, 
kolektívnej ochrane obyvateľstva (evakuácii a ukrytí), individuálnej ochrane, pri 
núdzovom zásobovaní a ubytovaní, ochrane pred účinkami nebezpečných látok. 

 
Obr. 1. schéma č. 1. Rozhodujúce úlohy obce v oblasti civilnej ochrany 

obyvateľstva .[1] 

Obec je povinná plánovať, riadiť, organizovať, vyhlasovať a zabezpečovať 
evakuáciu i poskytovať núdzové ubytovanie, núdzové zásobovanie evakuovaným. 
Musí byť pripravená poskytnúť nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä 
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce a osobám 
nachádzajúcim sa na území obce. 

Podľa potreby obec musí určiť aj vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie 
obyvateľstva a zabezpečovať ich potrebné úpravy (napr. podľa plánov ukrytia). 
Nevyhnutnosťou pre splnenie tejto povinnosti je viesť evidenciu evakuovaných osôb s 
uvedením evakuačného miesta. Nezastupiteľná úloha obce je pri úlohách a opatreniach 
počas verejného ohrozenia zdravia. Obec sa riadi uzneseniami vlády SR počas 
krízových stavov a Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia. 

Základnou povinnosťou obce je oboznámiť sa s havarijnými plánmi podnikov a 
prevádzok na svojom území, analýzou územia okresu a kraja z hľadiska možnosti 
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vzniku mimoriadnych udalostí a na ich základe vypracovať plán ochrany obyvateľstva. 
Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na 
zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. [1] 

Pri preventívnej činnosti, odbornej príprave a vzdelávaní obyvateľstva na civilnú 
ochranu ako aj pri vzniku mimoriadnej udalosti vždy je koordinovať plnenie úloh v 
súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a s ostatnými 
fyzickými osobami na území obce. 

Nie je v ľudských možnostiach starostu a poslancov zabezpečiť všetky úlohy 
civilnej ochrany, alebo starosta osobne sám. Preto je nevyhnutné vytvárať odborné 
kolektívy, jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce. Mať v krízovom štábe obce 
osoby s odbornou spôsobilosťou civilnej ochrany je veľmi podstatné a v súčasnosti 
nevyhnutné. Samozrejmosťou je skutočnosť, že ak sú záchranné jednotky civilnej 
ochrany alebo zariadenia civilnej ochrany zriadené, musí byť zabezpečená ich 
akcieschopnosť a odborná príprava. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto povinnosti je aj zabezpečiť a vykonávať prípravu 
jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s 
humanitným poslaním. Starosta obce riadi prípravu obyvateľstva na sebaochranu a 
vzájomnú pomoc. Pod jednotkou civilnej ochrany si možno predstaviť určenú skupinu 
osôb (napr. z radov zamestnancov obce), ktorá je odborne pripravená a materiálne 
vybavená na plnenie úloh civilnej ochrany v prípade vzniku mimoriadnej udalosti 
alebo vyhlásenia mimoriadnej situácie. Starosta sa riadi právnou normou – 
„Vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných 
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, v znení neskorších predpisov .[3] 

Schéma základnej normy vedomostí, ktorá je odporúčaná pre starostov obcí 
a primátorov miest, veliteľov zložiek záchranného systému a bezpečnosti obce 
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Obr. č. 2. schéma č. 2. základnej normy vedomostí, ktorá je odporúčaná pre 
starostov obcí a primátorov miest veliteľov zložiek záchranného systému a bezpečnosti 
obce. 

 

2. Na ktoré hlavné úlohy sa má starosta obce s krízovým štábom v prvej 
etape po voľbách, ktoré sa uskutočnili v októbri 2022, sústrediť? 

 V prvom rade sa musí zoznámiť s dokumentáciou civilnej ochrany obce 
spoločne s členmi krízového štábu obce posúdiť aktuálnosť a reálnosť jej 
spracovania s odborne spôsobilou osobou, ktorá má teoretické a praktické 
skúsenosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva pred ohrozením. 

 Spoločne navrhnúť „Hlavné úlohy...“ na základe Výpisu z analýzy možnosti 
vzniku mimoriadnych udalostí na území okresu a záverov z jej analýzy pre obec. 

 Navrhnúť a schváliť nové zloženie členov krízového štábu obce jeho odborné 
preškolenie a poveriť spracovaním Zámeru na realizáciu zabezpečenia ochrany 
obyvateľstva v obci spolu s hlavnými úlohami a opatreniami. 

 Poveriť spracovaním Plánu ochrany obyvateľstva osoby s odbornou 
spôsobilosťou v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a metodikou postupu 
k mimoriadnym udalostiam. 

 

Tieto úlohy by mal zvládnuť do konca roka 2022, tak aby sa činnosť obce mohla 
v oblasti ochrany obyvateľstva čo najskôr bez problémov naďalej zabezpečovať. 
Konkrétnejšie úlohy a opatrenia má obec stanovené v Zákone NR SR č.42/1994 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v § 15 Pôsobnosť obce z ktorých uvádzame [1]: 

Obec vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi 
podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 
15a, Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Ďalšia právna norma SR  Zákon NR SR 
č. 211/2000, o slobodnom prístupe k informáciám. (Zákon NR SR  zo 17. mája 2000 o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o prístupe k informáciám“) upravuje 
podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Podľa § 3 ods. 1 sú 
to informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. [4] 

Kvalifikovane pripravený kolektív, krízový štáb alebo vo väčších obciach 
výkonný orgán – „Štáb civilnej ochrany obce„ sú východiská k plneniu úloh a opatrení 
civilnej ochrany obyvateľstva so zodpovedajúcim rozpočtom a materiálno-technickou 
základňou. Logicky z toho vyplýva aj odborná a praktická príprava týchto osôb. 
Odborná spôsobilosť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva je dokladovaná 
osvedčením o odbornej spôsobilosti. Takáto osoba v obci je kvalifikovaným 
pomocníkom na vykonávanie činností v oblasti odbornej prípravy a pri  spracovaní 
plánu ochrany. Odborne konzultuje postupy, úlohy a opatrenia v prípade ohrozenia 
obyvateľstva mimoriadnymi udalosťami. MV Sekcia krízového riadenia má 
k dispozícii register osôb s odbornou spôsobilosťou podľa jednotlivých okresov.[5] 

 
Starosta obce je povinný mať spracovaný postup v prípade ohrození 

mimoriadnymi udalosťami v pláne ochrany obce: 
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Na koho sa starosta obce obráti? – predovšetkým na osobu s odbornou 

spôsobilosťou, ak takú v obci nemá, uskutoční výber a vyšle na odbornú prípravu 
podľa dokumentu MV SR - Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti v roku 
2022, 2023.  

 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a 

zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva[5]. Odborná spôsobilosť 
je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na:  

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, 
b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých 

do starostlivosti, 
c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.[6] 
 

3. Informačný systém obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 
 
Podľa § 15a (1) Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa 

§ 14 ods. 1 písm. p) a § 15 ods. 1 písm. a) sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke 
alebo na verejnej tabuli s uvedením 30-dňovej lehoty, dokedy môže dotknutá 
verejnosť podávať pripomienky. Opodstatnené pripomienky sa primerane zohľadnia 
pri spracovaní plánu ochrany obyvateľstva. Informácie sa prehodnocujú a v prípade 
potreby aktualizujú; v aktualizovanej forme sa zverejňujú najmenej raz za tri roky.[1] 

Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä: 

a) informácie o zdroji ohrozenia, 
b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na 

postihnutom území a životnom prostredí, 
b) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť 

mimoriadnu udalosť, 
c) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach, 
d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti, 
e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom 

ochrany obyvateľstva, 
f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a 

utajovaných skutočností.18a). 
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. (Prvá časť zákona Postavenie obcí ,§ 1, 
Základné ustanovenie (2), Zákona [1]) 

 

V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva obec vychádza z prijatých úloh a opatrení 
uvedených v „Pláne hlavných úloh pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, 
ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a obrany štátu pre 
mesto a obce v okrese.“ 

 
V súlade s aktuálnymi potrebami okresné úrady pre obce stanovili pri plnení úloh 

CO obyvateľstva, krízového riadenia, Hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového 
plánovania (CNP), ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu CO a obrany 
štátu v roku 2022 konkrétne úlohy.  

Starostovia obcí majú možnosť pre seba ale aj členov krízových štábov obcí, 
získania odbornej spôsobilosti ponúkanej MV SR, sekciou krízového riadenia podľa 
Zákona NR SR č 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o civilnej ochrane 
obyvateľstva.[1], Vyhlášky MV SR o odbornej spôsobilosti. Vhodnou formou sú aj 
okresnými úradmi zabezpečované odborné zhromaždenia starostov obcí a ich 
pravidelná odborná príprava spolu s krízovými štábmi k jednotlivým tematickým 
oblastiam ochrany obyvateľstva.  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach orientuje poslucháčov na 
oblasť Bezpečnosti v praxi - Bezpečnostný manažment obce/mesta. Vzdelávacie 
vysokoškolské pracoviská ponúkajú aj externé formy vzdelávania a praktické 
zamestnania v objektoch a riadiacom systéme verejnej správy. Súčasné analýzy vedú k 
potrebe vytvorenia takého stavu v obecnej samospráve, kedy bude odborná 
spôsobilosť základom pre výkon funkcie starostu obce. 

 
Záver 

Zodpovednosť starostu obce a obecného zastupiteľstva je rozsiahla. Vyžaduje si 
vzdelanie a odbornú spôsobilosť starostu, nakoľko dôležitých úloh pri plnení úloh 
a opatrení počas možných krízových situácií sa môže vyskytnúť je veľké 
množstvo.[7],[8]. Na koordináciu ich plnenia a zabezpečenia je zriadený krízový štáb, 
ktorého členovia sú odborníci z rôznych oblastí. Z uvedeného vyplýva aj dôležitosť 
zabezpečovania úloh v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ohrozenia bezpečnosti 
obyvateľstva na území obce: 

 
Po vzniku mimoriadnej udalosti, varovaní obyvateľstva a vyrozumení osôb alebo 

svoju činnosť začína krízový štáb obce ako orgán krízového riadenia, výkonný štáb 
civilnej ochrany a jednotky civilnej ochrany obce. Krízový štáb zodpovedá za plnenie 
úloh a opatrení určených v dokumentácii krízového riadenia, civilnej ochrany obce 
a úloh a opatrenia v pláne ochrany obce. Za koordináciu úloh a opatrení ich plnenie 
zodpovedá starosta obce ako predseda krízového štábu a obecné zastupiteľstvo. 

Kontrolu realizácie úloh a opatrení zabezpečuje starosta obce alebo ním určený 
zodpovedný zástupca a o splnení informuje KŠ obce a Okresný úrad orgány krízového 
riadenia ako miestne príslušný orgán v oblasti civilnej ochrany na území okresu, kde 
obec patrí územne. [6] 
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civilnej ochrany obyvateľstva v spoločnosti. Prínos článku je najmä v tom, že orientuje 
odbornú verejnosť na výklad jednotlivých ustanovení zákona o civilnej ochrane 
obyvateľstva a vykonávacích právnych predpisov SR v podmienkach samosprávy.  

Obsahové a tematické zameranie pokladám za aktuálne nielen z pohľadu 
súčasných poznatkov o danej právnej a odbornej legislatívnej problematike, ale najmä 
z aspektu poslania systému krízového riadenia ochrany obyvateľstva v obciach. 

Spracovaný článok poukazuje na možnosti jeho praktického využitia, 
terminologickej vybavenosti prostredníctvom analýzy jednotlivých pojmov a ich 
začlenením do vzájomne prepojených systémov. Článok je otvorený dokument, ktorý 
bude slúžiť nielen na orientáciu, ale najmä pri procese skvalitňovania riadenia a 
zabezpečovania úloh a opatrení civilnej ochrany v obciach a je využiteľný v odbornej 
príprave poslucháčov VŠBM Košice. 
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Článok „Úlohy samosprávy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva v súčasnom 

období“ definuje základné pojmy pre oblasť civilnej ochrany obyvateľstva, krízového 
riadenia a záchranného systému v obciach a mestách. V článku sú prezentované 
skúsenosti z jednotlivých regiónov Východného Slovenska. V právnej analýze obsahu 
článku je zároveň upravovaný jednotný obsah z činnosti orgánov krízového riadenia 
na území samosprávy a vymedzené možnosti koordinácie počas mimoriadnych 
udalostí. 

Spracovaný materiál z hľadiska obsahu obsahuje odborné definície, ktoré sú 
obsiahnuté v právnych normách a odborných publikáciách a v prácach renomovaných 
autorov. Zároveň obsahuje návrhy a východiská na činnosť samosprávy z hľadiska 
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noriem a použitých prameňov odbornej literatúry. 
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Abstrakt:  

Povodne je možné považovať ako najčastejšiu zo všetkých katastrofických udalostí na celom svete. 
Najčastejšie sú spôsobené zhodou meteorologických a hydrologických okolností, ale môžu byť 
ovplyvnené aj geologickými a človekom spôsobenými faktormi. Medzi rokmi 1960 a 2010 došlo 
k výraznému nárastu extrémnych udalostí súvisiacich s vodným režimom, ako sú povodne a búrky. 
Mnohí odborníci spájajú tento nárast katastrof priamo s premenlivosťou a zmenou klímy. Podľa 
Centra pre výskum epidemiológie katastrof v Belgicku bolo asi 80 % všetkých prírodných katastrof 
meteorologického alebo hydrologického pôvodu v desaťročnom období od roku 1996 do roku 
2005. V ďalšom desaťročnom období až 1 942 katastrof súvisiacich s vodou postihlo viac ako 1,5 
miliardy ľudí. 

Kľúčové slová: riziko, posúdenie rizika, povodeň, krízový manažment, mimoriadna udalosť.  

 
Abstract: 

Floods are the most frequent of all catastrophic events worldwide. They are caused most 
frequently by a coincidence of meteorological and hydrological circumstances but may be 
influenced also by geological and man-made factors. Between the years 1960 and 2010, there has 
been a significant increase in extreme water-related events, such as floods and storms. Many 
experts relate this increase in water related disasters to climate variability and change. According 
to the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters in Belgium about 80% of all natural 
disasters were of meteorological or hydrological origin in the ten-year period from 1996–2005. In 
the next ten-year period, as many as 1,942 water-related disasters affected more than 1.5 billion 
people. 

Keywords: risk, risk assessment, flood, crisis management, accident. 
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Úvod 
Prírodné katastrofy, či už sú výsledkom klimatických udalostí, ako suchá, 

záplavy, búrky alebo geologické otrasy, ako sú zemetrasenia a sopky, majú vždy 
obrovské dopady na obyvateľstvo. Tieto udalosti  môžu mať za následok zosuvy pôdy 
alebo cunami, kde nevyhnutne dochádza k stratám na ľudských životoch a poškodeniu 
infraštruktúry vrátane súkromných a verejných zásob pitnej vody.  

Takéto núdzové situácie si vyžadujú vypracovanie hodnotenia rizík a vodnej 
politiky manažmentu rizík, kde politika by mala poskytovať stratégie alebo 
usmernenia založené na prioritách pri riešení problémov súvisiacich s núdzovým 
zásobovaním pitnou vodou.  

Je všeobecne dobre známe, že prírodné katastrofy sa opakujú. Historické 
záznamy sú preto dôležitým nástrojom pri riadení núdzových vodných zdrojov 
a odhadujú dobu ich opakovania. Tieto údaje sú užitočné najmä pri príprave máp 
zraniteľnosti oblastí alebo regiónov náchylných na konkrétne typy katastrof a ich 
potenciálnu intenzitu. Okrem toho sú systémy monitorovania a včasného varovania 
užitočné najmä v oblastiach náchylných na záplavy, suchá, zosuvy a iné prírodné 
mimoriadne udalosti, pričom prevádzka takýchto systémov umožňuje prijímať účinné 
opatrenia na znižovanie zraniteľnosti vodných zdrojov a obyvateľstva, zvyšovať ich 
ochranu a formulovať plány na včasnú evakuáciu ľudí a majetku z rizikových oblastí. 

 Zabezpečenie pitnej vody pre ohrozené obyvateľstvo je jednou z najvyšších 
priorít počas katastrof a po nich. 

1. Povodne a vplyv na vodné zdroje  
Povodeň je dočasné zvýšenie hladiny vodného toku spôsobené náhlym zvýšením 

prietoku alebo dočasným zablokovaním ľadovým príkrivom alebo zosuvom pôdy, čo 
má za následok zaplavenie brehov a záplavových území. Katastrofické povodne 
vznikajú v dôsledku meteorologických situácií, ako sú povodne pozdĺž riečnych 
úsekov, počas dlhodobých dažďov, ktoré súvisia s geomorfológiou krajiny, ako sú 
napríklad zosuvy pôdy. Urbanizácia mení vzťahy medzi zrážkami a odtokom z dôvodu 
klesajúcej schopnosti zadržiavania pôdy, rozširovania spevnených plôch 
a jednotlivých charakteristík búrok [1]. 

Už od praveku sa populácie usídľovali pozdĺž vodných tokov v údoliach, kde ich 
zásobovanie vodou často záviselo od podzemnej vody v plytkých vodonosných 
vrstvách v záplavových oblastiach (obr. č. 1). Vplyv povodní na tieto vodonosné 
vrstvy je jav, ktorý závisí od stochastických charakteristík povodní. Zásobovanie 
vodou by preto malo zohľadňovať pravdepodobnosť opätovného výskytu a dopadu 
povodní. To je dôvod, prečo v oblastiach náchylných na záplavy by sa pri štúdiách 
podzemných vôd a hodnotení zdrojov podzemných vôd mala brať do úvahy taxonómia 
a štatistika povodní. 
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Obrázok 1 Príklad záplavovej oblasti [6] 

Podľa pôvodu, ako uvádza Jeggle je možné rozdeliť povodne: 

- morské, 

- riečne „odtekavé“,  

- nízko položené,  

- vlnové a prílivové,  

- prívalové vlny, 

- morské záplavy [5]. 

Každá povodeň má svoje špecifické rysy, parametre, podmienky vzniku, priebeh, je 
jedinečný a neopakovateľný. Napriek tomu podľa SHMÚ rozoznávame tri základné 
typy povodní, a to podľa príčin vzniku: 

- regionálne: vyvolané dlhotrvajúcimi zrážkami na rozsiahlom území alebo 
topiacim sa snehom v povodiach, zasahujú veľké územné celky, majú 
dostatočnú intenzitu a trvajú viac hodín alebo dní, 

- prívalové: spôsobené lokálnymi krátkotrvajúcimi intenzívnymi lejakmi, ich účinok 
sa obmedzuje na relatívne malé územia, 

-  bariérové: vznikajúce v dôsledku dočasného prirodzeného alebo umelého 
prehradenia toku 0. 

Všetky typy povodní často spôsobujú znečistenie povrchových vôd a plytkých 
zvodnených vrstiev. Vplyv povodní na podzemnú vodu sa vo vlhkých a suchých 
oblastiach líši. V suchom prostredí sa povrchová voda z bleskovej povodne pomerne 
rýchlo infiltruje do hrubých sedimentov a môže znečistiť podzemnú vodu; vo vlhkom 
prostredí s humóznymi pôdnymi pokryvmi je infiltrácia prípadne znečistenej 
povodňovej vody oveľa pomalšia [5]. 



   

 

 

23 

 

Hodnotenie rizika podzemnej vody v oblastiach ohrozených záplavami 
Miroslav BETUŠ, Ivanna BURACHOK 

 

1.1 Vplyv povodní na vodné zdroje 
Záplavy a povodne sa zvyčajne považujú za významné prírodné nebezpečenstvo 

spôsobujúce choroby, škody a straty na životoch, majetku a infraštruktúre, ako aj 
narušenie verejných služieb. Ako príklad je možné uviesť: nebezpečné zosuvy pôdy, 
stratu úrody a dobytka, narušenie bežných odvodňovacích systémov, kontaminácia 
odpadovou vodou, zrýchlené vypúšťanie priemyselných a mestských toxických 
materiálov a živín do vodných tokov. Keďže účinky záplav na vodné ekosystémy 
môžu byť negatívne aj pozitívne, ekosystémové služby by tiež mali vykazovať 
kombináciu negatívnych a pozitívnych výsledkov vyplývajúcich zo záplav. 
Na obrázku 2 sú znázornené jednotlivé vplyvy povodní na vodné systémy 
a ekosystémy.   

 

 

Obrázok 2 Počet štúdií o jednotlivých vplyvoch povodní na vodný ekosystém [3] 

2. Pravdepodobnosť opakovania povodní 
Pravdepodobnosť výskytu povodne s určitým prietokom je vyjadrená ako interval 

jej opakovania T v rokoch. Toto je priemerný počet rokov, počas ktorých možno 
očakávať, že udalosť danej veľkosti raz nastane, a vypočíta sa podľa rovnice:  

     (1) 

kde: 

F – frekvencia opakovania povodní za 100 rokov. 
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Pre vysvetlenie: ak je dĺžka monitorovacieho obdobia 100 rokov a počet 
výskytov určitého kulminačného prietoku počas povodní v tomto období je 5, potom 
interval opakovania T v rokoch (alebo obdobie návratu) takejto povodne je 20 rokov. 
Tento výraz však neznamená, že by sa povodeň opakovala až po 20 rokoch. Označuje 
iba jeho pravdepodobnosť. Frekvencia hydrologických javov je záležitosťou štatistiky 
[5]. 

2.1 Zdroje podzemných vôd v regiónoch postihnutých povodňami 
Hľadanie zdrojov podzemných vôd v regiónoch opakovane postihnutých 

povodňami si vyžaduje znalosť geologickej a hydrogeologickej polohy dotknutého 
regiónu. Všeobecne platí, že hlboko uložené prevažne obmedzené zvodnené vrstvy 
v sedimentárnych nádržiach s obnoviteľnou a neobnoviteľnou podzemnou vodou sú 
odolné voči vplyvom povodní a sú bezpečným núdzovým zdrojom pitnej vody. 
Zraniteľnosť podzemnej vody voči povodniam je najvýraznejšia v plytkých 
vodonosných vrstvách, ktoré sú v hydraulickom kontakte s riekami a inými útvarmi 
povrchovej vody [5].  

Takéto plytké zvodnené vrstvy vo fluviálnych nánosoch záplavových území sú 
často hlavnými zdrojmi podzemnej vody na zásobovanie pitnou vodou, zavlažovanie 
a iné účely. Sú však veľmi náchylné na povodne a spravidla nemôžu slúžiť ako 
bezpečný zdroj pitnej vody v núdzových situáciách. Sú známe prípady o povodniach 
a znečistení studní nachádzajúcich sa v plytkých vodonosných vrstvách stovky metrov 
alebo dokonca kilometrov od brehov riek. Napriek tomu sú plytké vodonosné vrstvy 
technicky a ekonomicky najdostupnejšími zdrojmi pitnej vody a často sa z nich 
čerpajú ručne kopané studne alebo plytké vŕtané studne pre domáce alebo verejné 
zásobovanie vodou miestnych komunít, aj keď kvalita podzemnej vody celkom 
nezodpovedá normám pitnej vody [5].  

Niektoré plytké zvodnené vrstvy by sa mohli využiť v núdzových situáciách, 
pretože ich môže pred znečistením chrániť prekrývajúca nepriepustná ílovitá vrstva. 
Napríklad v prípade cunami v Indickom oceáne v roku 2004 bola podzemná voda 
v najplytšej časti zvodnených vrstiev pobrežnej hladiny znečistená infiltráciou morskej 
vody počas prechodu tejto vody. Ale podzemná voda z hlbších úrovní tej istej 
zvodnenej vrstvy, keď sa uvážlivo odčerpáva, by sa mohla použiť ako zdroj pitnej 
vody bez toho, aby dochádzalo k zdvíhaniu spodnej poloslanej vody. Rýchlosť 
čerpania však musí byť starostlivo kontrolovaná a musí byť úmerná priepustnosti 
a skladovaniu vodonosnej vrstvy [5]. 

Náhradné núdzové zdroje pitnej vody možno nájsť aj v prameňoch na svahoch 
za aluviálnymi nivami a v aluviálnych vejároch na úpätí svahov. Staroveké populácie 
suchých oblastí na blízkom východe rozvíjali zdroje podzemnej vody na svahovitých 
aluviálnych úpätiach stavaním kanátov, ktoré sa tiež nazývajú kanat, foggara alebo 
rhettara v Maroku alebo karez v Balúčistane. Sú to podpovrchové galérie alebo tunely 
vyrazené pod hladinu podzemnej vody a vedené smerom nadol k povrchu zeme 
so sklonom o niečo menším, ako je sklon hladiny podzemnej vody a povrchu zeme. 
Súčasný vývoj a hodnotenie zraniteľnosti takýchto zásob podzemných vôd by mali 
zohľadňovať oblasť ich infiltrácie vo vzťahu k oblastiam záplav. Systémy 
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na zachytávanie kanátu sú tiež citlivé na ľudské vplyvy, najmä na znečistenie 
podzemných vôd v poľnohospodárstve [5].  

Zraniteľnosť podzemnej vody súvisí s dobou jej pobytu. Vo všeobecnosti platí, 
že čím dlhší je čas zotrvania (alebo vek) podzemnej vody, tým nižšia je jej 
zraniteľnosť. Dôležitými atribútmi pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd 
povodňami sú aj hrúbka a priepustnosť nenasýtenej zóny a hladina podzemnej vody 
pod zemou [5]. 

2.2. Zraniteľnosť obyvateľstva a ekosystémov voči povodniam 
Zastavenie distribúcie vody a dodávok vody po katastrofálnych povodniach 

ovplyvňuje prístup obyvateľstva k pitnej vode najmä vo vidieckych oblastiach 
závislých od domácich studní. Rýchla náhrada poškodených zásob vody je preto veľmi 
naliehavou úlohou. Núdzové zdroje podzemnej vody však často neboli identifikované 
a pitná voda sa musí dovážať do postihnutého regiónu v cisternách, ako balená voda 
alebo prostredníctvom výstavby provizórnych potrubí s vysokými nákladmi 
a nevyhnutnými oneskoreniami. Znalosť regionálnych hydrogeologických pomerov 
a predbežný prieskum, hodnotenie a rozvoj potenciálnych núdzových zdrojov 
podzemných vôd v oblastiach opakovane zasiahnutých povodňami sú preto kľúčovými 
atribútmi manažmentu rizika pitnej vody v oblastiach ohrozených záplavami.  

Takáto vodná politika výrazne znižuje zraniteľnosť obyvateľstva a zabezpečuje 
rýchly prístup k bezpečným zdrojom pitnej vody v núdzových situáciách. V mnohých 
krajinách však takáto vládna politika ešte nebola vypracovaná. Je potrebné brať 
do úvahy ekonomické a demografické otázky, právny rámec, aspekty vlastníkov pôdy 
a kultúrne, náboženské a historické tradície spoločnosti. Pri absencii takýchto 
inštitucionálnych, právnych a technických opatrení je potrebné vypracovať núdzové 
plány pre dovoz pitnej vody založené na logistických zariadeniach (prístupové cesty, 
vhodné letiská, prístavy, železnice a dostupné dopravné kapacity s ohľadom 
na núdzovú potrebu vody v rôznych lokalitách).  

2.3. Odolnosť zdrojov podzemnej vody proti povodniam 
Pri zvažovaní zdrojov podzemnej vody ako náhrady za poškodené alebo 

znečistené systémy zásobovania vodou je prvoradým hľadiskom bezpečnosť danej  
pitnej vody, prípadne jej úprava pomocou jednoduchých techník. Takéto bezpečné 
zdroje podzemnej vody, obnoviteľné a neobnoviteľné, možno nájsť v:  

1. Stiesnených vodonosných vrstvách s piezometrickým povrchom nad 
úrovňou terénu, pričom hydraulický tlak a nadložné uzatváracie dno 
zabraňujúce prenikaniu povrchovej vody a znečisťujúcich látok. 

2. Zvodnené vrstvy prekryté horninovými formáciami s nízkou hydraulickou 
vodivosťou a priepustnosťou, ktoré bránia brehovej infiltrácii povrchovej 
vody.  

3. Systémy prúdenia podzemnej vody s hydraulickým potenciálom rastúcim 
s hĺbkou, t. j. s prirodzeným vzostupným prúdením. Gradient hydraulického 
potenciálu vo výpustných oblastiach bráni prenikaniu povrchových vôd 
a znečisteniu (obr. č. 3) [5]. 
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Obrázok 3 Prietoková sieť podzemnej vody v zvislom reze cez zvlnenú krajinu [5] 

Poznámka: Plné čiary: čiary prúdenia podzemnej vody; prerušované čiary: 
ekvipotenciálne čiary. Je zrejmé, že aj v neobmedzených vodonosných vrstvách môže 
dôjsť k vzostupnému prúdeniu podzemnej vody. 

Pramene vyskytujúce sa na úpätí kopcov môžu slúžiť na núdzové zásobovanie 
obyvateľstva záplavovými územiami vodou. Mali by sa však zvážiť a starostlivo 
posúdiť ich hydraulické podmienky a pôvod (obr. č. 4). 

 

Obrázok 4 Pramene v rôznych podmienkach prúdenia podzemnej vody [5] 
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Obrázok 5 Sféry výtoku podzmenej vody [4] 

Poznámka: A - (Aquifer) vodná vrstva, I - (Imreable) nepriepustná vrstva, S - (Source) zdroj 
prameňa. 

 

3. Hodnotenie povodňových rizík a manažment podzemných vôd 
Hodnotenie rizika je nevyhnutným základom pre formuláciu opatrení 

na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (katastrofy). Riziko katastrofy je 
vyjadrené ako produkt nebezpečenstva a zraniteľnosti, t. j.: 

 Riziko = Nebezpečenstvo x Zraniteľnosť   (2)  

V obývaných regiónoch je potrebné zvážiť ekonomické a sociálne aspekty 
a riziko sa určí zo súčinu pravdepodobnosti výskytu a stupňa ekonomickej a sociálnej 
zraniteľnosti v peňažnom vyjadrení ako:  
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Riziko (ekonomické náklady za rok) = Pravdepodobnosť (raz za n rokov) x 
Zraniteľnosť (ekonomické náklady/udalosť).  

Frekvencia a rozsah povodní a ich potenciálne škody na obyvateľstve, životnom 
prostredí, ekosystémoch a infraštruktúre (konkrétne vodnej infraštruktúre) musia byť 
identifikované a hodnotené s ohľadom na rôzne povodňové scenáre a zraniteľnosť 
obyvateľstva. Potenciálne riziko povodní na existujúcich zásobách vody a sanitárnych 
zariadeniach je potrebné dôkladne posúdiť [3],[5]. 

Zmierňovanie rizík zahŕňa štrukturálne a neštrukturálne opatrenia na obmedzenie 
nepriaznivých vplyvov povodní alebo katastrof. Rámec zmierňovania rizík zahŕňa: 

1. Hodnotenie rizika, ktoré predstavujú povodňové nebezpečenstvá pre zdroje 
podzemných vôd a obyvateľstvo.  

2. Vyhodnotenie potenciálneho vplyvu povodní na zdroje pitnej vody 
na základe výsledkov vyšetrovania a mapovania zraniteľnosti. 

3. Vzdelávanie a školenie zložiek IZS, orgánov štátnej správy a samosprávy 
a iné právnické a fyzické osoby poverené zmierňovaním rizika. 

4. Formulovaním a realizáciou opatrení na ochranu podzemných vôd 
týkajúcich sa geografického usporiadania oblasti, ktorá bude pravdepodobne 
zaplavená; tiež jeho začlenenie do územného plánovania a špecifikovanie 
technických opatrení na ochranu existujúcich zásob vody (napr. 
zabezpečenie studní na zásobovanie vodou proti inundácii) a sanitárnych 
zariadení. Na zmiernenie rizika povodní by sa mal prijať participatívny 
prístup, do ktorého budú zapojení tvorcovia politiky, plánovači, 
vodohospodári a zainteresované strany [3],[5].  

Manažment rizík je založený na systematickom uplatňovaní politík, postupov 
a praktík, ktoré sa snažia minimalizovať riziká povodňových katastrof na všetkých 
úrovniach a miestach v danej spoločnosti a na komplexnej stratégii zvýšenia 
povedomia, hodnotenia, analýzy, zmierňovania a opatrení manažmentu. Manažment 
rizika núdzových zdrojov podzemnej vody je neoddeliteľnou súčasťou postupov 
manažmentu povodňových rizík a musí byť integrovaný s územným plánovaním 
na základe multisektorovej vodnej politiky a účasti verejnosti na prideľovaní, výstavbe 
a ochrane núdzových zásob pitnej vody. Postupy hodnotenia, zmierňovania a riadenia 
rizík sú podporované právnymi ustanoveniami a existujúcimi vhodnými 
inštitucionálnymi štruktúrami na všetkých úrovniach, ako aj systémami budovania 
kapacít pre zapojenie, informovanie a vzdelávanie obyvateľstva. Úlohou 
a zodpovednosťou vyššie uvedených riadiacich štruktúr je minimalizovať dopad 
povodní a maximalizovať povodňovú pripravenosť a účinnosť varovania a riadiť 
prevádzku núdzových zásob pitnej vody či sanáciu poškodených vôd a sociálnych 
zariadení [3],[5].  

Povodniam sa nedá zabrániť, ale ich škody možno účinne kontrolovať. 
V súvislosti s hodnotením rizík, zmierňovaním a manažmentom vplyvu povodní 
na vodné zdroje a vodárenské zariadenia sú zdôraznené nasledujúce aktivity. 
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Hodnotenie rizika a zmiernenie vplyvu povodní na zdroje pitnej vody zahŕňa: 

1. Identifikáciu a hodnotenie povodňového rizika a zraniteľnosti existujúcich 
verejných a domácich zásob vody,  

2. výpočet potreby vody obyvateľstva žijúceho v oblastiach potenciálne 
postihnutých povodňami, vrátane nemocníc a iných zdravotníckych zariadení 
a požiadavky na potraviny závislé od vysokokvalitnej vody, 

3. určenie zdrojov zásobovania podzemnou vodou (množstvo a kvalita) 
zabezpečené proti vplyvu povodní, ktoré je možné využívať počas povodne 
a po nej až do obnovenia poškodených alebo znečistených zásob vody, 

4. zostavenie máp zraniteľnosti zobrazujúcich inundáciu a iné zraniteľné 
oblasti, ako aj vodonosné vrstvy odolné proti vplyvu povodní,  

5. vŕtanie a testovanie nových núdzových studní umiestnených mimo 
potenciálnych inundačných oblastí a  

6. informovanie obyvateľstva o prideľovaní núdzovej vody zdrojov 
a formulácie pravidiel upravujúcich ich používanie a distribúciu počas 
povodňových udalostí [6]. 

Monitorovanie a systémy včasného varovania (hydrologické aj klimatické) sú 
ďalšími dôležitými zložkami hodnotenia rizík a činností na zmierňovanie rizík. Údaje 
z monitorovania a včasného varovania poskytujú včasné varovanie pred povodňovými 
udalosťami, pomáhajú kontrolovať a zmierňovať ich dopady a formulovať opatrenia 
na ochranu zásob vody. Monitorovanie podzemných vôd a systémy včasného 
varovania zamerané na pozorovanie vodonosných vrstiev odolných voči povodniam sú 
však v súčasnosti zriedkavé. Najmä v menej rozvinutých krajinách nie je dostatok 
hydrogeologických poznatkov ani dôkazov o výskyte takýchto zvodnených vrstiev či 
finančné zdroje na ich výskum a monitoring sú strašné. 

 

Záver 

Výskyt katastrofálnych povodňových udalostí si vyžaduje prípravu obyvateľstva 
najmä v regiónoch, kde sa povodne vyskytujú často. Je preto potrebné zdôrazniť na 
pripravenosť vzhľadom na zvyšujúcu sa frekvenciu katastrofálnych povodní spojených 
s premenlivosťou a zmenou klímy. Predchádzajúce udalosti zvyčajne zaznamenávajú 
a vyhodnocujú orgány povodí v spolupráci s národnými hydrologickými službami. 

Okrem týchto záznamov je potrebné preskúmať aj historické informácie a správy 
o obdobných udalostiach. Posúdenie potenciálneho vplyvu katastrofálnych povodní 
na zásobovanie vodou a formulovanie stratégie manažmentu rizík pre núdzové vodné 
zdroje je záležitosťou politiky nielen vodného hospodárstva. To zahŕňa všetkých 
aktérov (vládne inštitúcie na všetkých úrovniach, zložky IZS, vodohospodárske 
orgány, odbory krízového riadenia, zainteresované strany v oblasti vodného 
hospodárstva, miestne komunity), ktorí musia prevziať spoločnú zodpovednosť 
za ochranu a manažment núdzových vodných zdrojov v oblastiach ohrozených 
záplavami. Ak sa budú vypracovávať plány a pripravia v dostatočnom predstihu, 
aktivity súvisiace so zmierňovaním následkov povodní a manažmentom núdzových 
zdrojov podzemnej vody by mali byť efektívne.  
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Najdôležitejšie aspekty efektívneho manažmentu rizika katastrof sú tie činnosti, 
ktoré sa vykonávajú a vykonávajú práve vtedy, keď žiadna katastrofa nie je.  
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Abstrakt:  

Článok rieši problematiku dôležitých elementov bezpečnosti a legitimity hospodárskych operácií v 
základných jednotkách slovenskej municipality – v obci, mestskej časti či v meste. Teoreticky 
spracúvava aktuálne postavenie územnej samosprávy so svojou hospodárskou činnosťou, pričom 
analyzuje tie nástroje súvisiace s ekonomickými procesmi, ktoré majú za úlohu zabezpečiť 
bezpečné, legitímne ale aj efektívne, účinné či účelné vynakladanie finančných prostriedkov na 
správu vecí verejných. Medzi tie najdôležitejšie atribúty bezpečnosti hospodárenia zaraďujeme 
inštitút hlavného kontrolóra, princípy princípy tvorby rozpočtu či zavádzanie európskych 
účtovných štandardov vo finančných transakciách verejnej správy.   

Kľúčové slová: bezpečnosť, finančná operácia, verejná správa, hlavný kontrolór, verejný 
rozpočet, účtovné štandardy. 

Abstract: 

The article deals with the issue of important elements of security and legitimacy of economic 
operations in the basic units of a Slovak municipality - in a village, district or city. Theoretically, it 
processes the current status of local government with its economic activity, while analyzing those 
tools related to economic processes, which have the task of ensuring safe, legitimate, but also 
efficient, effective or purposeful spending of funds for public administration. Among the most 
important attributes of economic security, we include the institute of the chief controller, the 
principles of budget creation and the introduction of European accounting standards in financial 
transactions of public administration. 

Keywords: security, financial operation, public administration, chief controller, public budget, 
accounting standards. 
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Úvod 
Tak ako je potrebné vnímať vplyv kultúrnych, etnických, spoločenských, 

ekonomických, či geografických aspektov, tradícií, zvykov a verejnej mienky, na 
vytváranie a spravovanie vecí verejných v jednotlivých oblastiach a územných 
jednotkách verejnej správy, je zároveň nevyhnutné upriamiť pozornosť na ich 
financovanie, vytváranie finančných vzťahov a ekonomických operácií, ruka v ruke s 
ich bezpečnosťou a transparentnosťou. Obzvlášť pri pohľade na bezpečnosť transakcií 
a hospodárskych úkonov v relatívne samostatných územných útvaroch. Preto územno-
správne jednotky (štát, región, respektíve kraj, okres, mesto, obec, či iný územný alebo 
správny celok) prostredníctvom svojich orgánov predstavujú značne diferencovanú 
štruktúru zabezpečujúcu spravovanie verejných záležitostí a záujmov svojich 
obyvateľov.  

Či už hovoríme o najstarších samosprávnych formách na našom území v 13. 
storočí, alebo o postupne sa meniacich jednotkách územnej organizácie v 
súčasnosti, vždy ide o riešenie výberu najlepšieho a najsilnejšieho centra danej 
jednotky, efektívnej deľby práce, pôsobností a právomocí, účinnej vertikálnej, či 
horizontálnej kontroly, riadenia, ale i rozhodovanie o uzurpovaní a centralizácii 
moci na najvyššom stupni správnej organizácie, či naopak, o ponechaní istej 
autonómie, samostatnosti na nižších zložkách územno-správneho systému štátu. 
V dôsledku toho sa mení aj obsah pojmu územná samospráva a objavuje sa s tým 
súvisiaci problém decentralizácie, na pozadí ktorého sa vytvárajú územné a 
správne celky v dnešnom slova zmysle. Nie však len územné, administratívne, 
geografické, či demografické územia, ale najmä ekonomicky stabilné a finančne 
vyvážené útvary, schopné pokryť aj ten najmenší verejný záujem, o ktorého 
uspokojenie sa vo svojej podstate nepostarajú ani jednotlivci, ani právnické osoby 
privátneho sektora. 

Otázka vhodného územno-správneho členenia krajiny, je dôležitou 
spoločensko-politickou otázkou už od najstarších čias a je nepochybne jednou z 
najpálčivejších tém súčasnej spoločensko-politickej scény. Obzvlášť v tejto 
modernej dobe súčasných demokratických zriadení, je najviac skloňovaný 
finančný princíp riadenia komunitného a celospoločenského diania v spoločnosti. 
Jednou z najdôležitejších línií opodstatnenosti presunu manažovania verejného 
„blaha“ na čo najnižšie správne jednotky, je práve transparentné, účelné a účinné, 
efektívne, hospodárne a tiež aj bezpečné alokovanie finančných procesov do 
rôznych oblastí lokálnych (parciálnych) segmentov fungovania verejnosti.  

V tomto článku sa sústredíme na prienik témy finančných operácií, 
ekonomických postupov a podôb rozpočnotvých variácií v základnej jednotke 
verejnej správy na Slovensku, ktorou chápeme obec, respective mestskú časť či 
mesto. Práve osobitné zameranie na princípy bezpečnosti a legitimity v 
hospodárskych operáciách municipality ponúkne identifikáciu dôležitosti aj tejto 
stránky transparentného vynakladania verejných zdrojov. 
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1.  Ekonomické riziko a bezpečnosť vo verejnej správe  
Pri ohľade na fungovanie jednotlivých útvarov verejnej správy, obzvlášť toho 

najmenšieho útvaru územnej samosprávy, ktorým je obec – mestská časť – mesto, 
musíme uvažovať aj o miere rizika a bezpečnosti, v ktorej sa inštitúcie pri výkone 
správy vecí verejných ocitajú. Záber je v prevažnej väčšine zameraný na hospodárenie 
a ekonomické súvislosti. Tie ovplyvňujú viac či menej predvídateľné faktory – jednak 
v internom prostredí vplyvov, zároveň s rešpektovaním externého pôsobenia „makro“ 
prostredia. Vývoj mnohých rizikových faktorov je ťažko predvídateľný. Práve ich 
integrácia do komplexu manažérskych procesov výrazne ovplyvní rozhodovanie 
v organizácii.  
Riziko chápeme ako nebezpečenstvo odchýlok v parametroch ekonomickej 
efektívnosti, prípadne v odchýlkach finančných tokov od ich predpokladaných hodnôt. 
Takýmto zohľadnením rizika zvýšime pravdepodobnosť úspešných postupov 
a minimalizujeme nebezpečenstvo neúspechu, ktoré by spôsobilo finančnú destabilitu 
organizácie. Riziko je vždy potrebné analyzovať a riadiť. Dva kroky prítomné či už 
v príprave, realizácii alebo kontrole všetkých manažérskych procesov. Analýza rizika 
spočíva v identifikácii ohrození a možných následkov. Riadenie rizika znamená 
obmedzenie pôsobenia už existujúceho aj budúceho rizika, elimináciu nežiaducich 
vplyvov a zužitkovanie perspektívnych príležitostí vyplývajúcich z týchto rizík. [1]  

Charakteristiky rôznorodých rizík ponúkajú viacero definícií, pričom 
neexistuje jediná všeobecne uznávaná definícia pojmu riziko. S ohľadom na zameranie 
tohto článku v oblasti verejnej správy nám najviac výraz riziko ponúka definícia ako 
nebezpečenstvo chybného rozhodnutia, alebo neurčitosť spojená s vývojom hodnoty 
aktíva, prípadne nebezpečenstvo negatívnych odchýlok od stanovených cieľov. Riziká 
však nemusia byť výlučne ekonomické a na verejnú správu vplývajú aj riziká právne, 
teritoriálne, demografické či environmentálne. Nežiaduci dopad vo verejnej správe je 
výsledkom pôsobenia rizika, ktoré spočíva predovšetkým v ohrození alebo ujme na 
majetku a právach štátu či územného samosprávneho celku, v narušení bezpečnosti 
informácií, nehospodárnom, neúčelnom a neefektívnom využívaní verejných 
prostriedkov i poškodení povesti orgánu verejnej moci. U mnohých predstaviteľov 
verejnej moci panuje názor, že pokiaľ sa rieši činnosť správnych orgánov, nemusí sa 
vzhľadom k tomu, že ide vlastne o činnosť štátu, obávať či riešiť akékoľvek riziko. 
Prípadne sú riziká redukované výlučne na tie finančné, napríklad v súvislosti 
s čerpaním zdrojov z fondov EÚ. [2]  

Modely možných rizík vo verejnej správe zameriavajúc sa na hospodárske 
riziká vystihujú väzby medzi strategickými rizikami vyplývajúcimi z legislatívneho 
a geopolitického prostredia, finančnými a prevádzkovými rizikami a zdôrazňujú 
nutnosť koordinovaného prístupu k ich predchádzaniu. Kým prevádzkové riziko 
znamená určitý „hazard“ v systémových a procesných postupoch, tie finančné riziká 
vytvárajú neistotu vo finančných tokoch, úverovej politike a problémoch vo sfére 
ponuky služieb a verejných statkov. Kým finančné a strategické riziká sú orgánmi 
akceptované a formálne riadené, tým prevádzkovým nie je venované dostatočná 
pozornosť a ich zanedbanie oslabuje celý systém. Aj vo verejnej správe riziká 
vytvárajú príčiny z makroekonomickej i mikroekonomickej úrovne. Tá 
makroekonomická klasicky vytvára základné všeobecné hospodárske, právne 
a národné východiská, no mikroekonomická úroveň zastihne orgán verejnej správy 
priamo v ekonomickej fáze výkonu, ten má už individuálnu nezávislosť. 
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V mikroekonomickom priestore verejnej správy identifikuje autor najmä rozhodovacie 
a trhové riziká. Nesprávne rozhodnutie môže mať opačný efekt, ako sa pôvodne 
očakávalo, čo súvisí aj s nesprávnymi riadiacimi postupmi vedúcich pracovníkov na 
všetkých stupňoch. K trhovým rizikám zaraďujeme riziká vyplývajúce z kvality 
poskytovaných služieb, riziká u inflácie, pracovné a úverové riziká, či riziko nízkeho 
záujmu - dopytu obyvateľstva. [3]   

Vnútorné riziko vo verejnej správe môžeme rozdeliť aj nasledovne: 

- Nečinnosť tam, kde sa má konať – každý predstaviteľ správneho orgánu by mal byť 
dôkladne informovaný o stave prebiehajúcich konaní a dodržiavaní lehôt pre vydanie 
rozhodnutí, súčasne dohliadať na riadne plnenie povinností zamestnancov daného 
úradu. 

- Činnosť tam, kde sa konať nemá – ide o riziko svojvôle, teda verejná moc sa dá 
uplatniť len v prípadoch, medziach a spôsobmi, ktoré stanoví výlučne zákon. 

- Vecne alebo právne chybný výkon činnosti – spočíva napríklad v chybnom zistení 
skutkového stavu (vecne), alebo v chybnej interpretácii zákona (právne). Najväčším 
problémom vo verejnej správe býva „správna“ aplikácia právnych predpisov orgánmi 
verejnej moci.   

- Spôsobenie škody – či už štátu, účastníkom konania alebo tretím osobám. Ide najmä 
o nezákonné rozhodnutia a nesprávne úradnícke postupy, pričom orgán verejnej moci 
zo zákona zodpovedá za spôsobenú škodu. 

- Naplnenie skutkovej podstaty priestupku alebo trestného činu – najčastejšie vo forme 
zneužitia právomoci verejného činiteľa, marenie úloh úradníckej osoby 
z nedbanlivosti, prijatie úplatku alebo podplácanie. [2]   

Za výklad pojmu bezpečnosť možno považovať objektívny stav, ktorý spočíva 
v neprítomnosti hrozby, ktorú subjektívne vnímajú jednotlivci alebo skupiny. 
Dôležitosť ekonomickej bezpečnosti sa v modernej trhovej ekonomike 21. storočia 
stáva výrazným fenoménom. Vplývajú na ňu riziká, ktoré sme rozobrali vyššie, a to 
nielen vo forme negatívnych dopadov a ohrození, ale aj v princípe príležitostí 
a výziev. Ekonomická stabilita vo verejnej správe nevyhnutne súvisí s jej 
zefektívnením sústavy štátnych a samosprávnych orgánov. [4] Zníženie počtu 
ministerstiev, redukcia administratívy a byrokracie, vytváranie podnikateľských 
podmienok priamo na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, dôsledná kontrola 
verejného obstarávania, zamedzenie korupcie, účelné verejné objednávky a spolupráca 
medzi regionálnymi a štátnymi orgánmi, to všetko má za cieľ stransparentniť 
a sprehľadniť finančné toky vo verejnom sektore. Práve vývoj ekonomických 
ukazovateľov, ich problémov a faktorov ovplyvňujúcich ekonomickú bezpečnosť, 
môžu vyvolať ďalšie ohrozenie širšej občianskej bezpečnosti. V tomto zmysle autori 
popisujú najmä makroekonomickú bezpečnosť, ktorá vplýva na finančné procesy vo 
verejnej správe. Tá predstavuje čisté ekonomické bohatstvo krajiny (Európy, sveta), 
ako rozdiel hrubého domáceho produktu a odpočítateľných položiek použitých na 
prevenciu a represiu vyvolanú rizikami. K ohrozeniam ekonomickej bezpečnosti autori 
prisudzujú existenciu vzniku udalostí alebo úmyslu, ktoré majú nepriaznivý účinok na 
aktíva organizácie alebo vedú k ich znehodnoteniu. Môže ísť pritom o straty (ľudí, 
informácií, energií, dobrého mena); nehody (požiar, havária); kriminalitu (podvod, 
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sabotáž); zanedbanie (nesprávny postup, neskorí úkon); prírodné vplyvy 
(záplavy, zemetrasenie) alebo neetické konanie (konflikt záujmov, korupcia). [5]    

O ekonomickej bezpečnosti a finančnej kontrole hovoríme aj v súvislosti s 
nutnosťou zavádzať také systémy riadenia a kontroly financií, ktoré budú 
porovnateľné s modernými svetovými systémami a zaistia riadne využitie finančných 
prostriedkov čerpaných z verejných rozpočtov. Autori ponúkajú aj zaujímavú definíciu 
orgánu verejnej správy ako účtovnú jednotku podľa osobitného právneho predpisu, 
zriadenú na plnenie úloh verejnej správy, hospodáriacu s verejnými prostriedkami. 
K hlavným garantom ekonomickej bezpečnosti patrí systém vnútornej kontroly vo 
verejnej správe, ktorý vytvára podmienky pre hospodárny, efektívny a účelný výkon 
vecí verejných. Zároveň je spôsobilý včas zistiť, vyhodnotiť a minimalizovať právne, 
finančné a prevádzkové riziká v súvislosti s plnením schválených zámerov. Taktiež 
zahŕňa postupy pre včasné podávanie informácií príslušným úrovniam riadenia 
o výskyte závažných nedostatkov a prijatí opatrení k ich náprave. [2]   

O ekonomickej bezpečnosti hovoríme ako o fenoméne, ktorý vzniká pri delení 
spoločnosti na vyspelú a zaostalú, na úspešných a neúspešných jednotlivcov a skupiny, 
či ako dôsledok rozličných kultúr, mentality, geografických propozícií, morálnych, 
environmentálnych a ekonomických problémov. Naznačené delenie počas dlhého 
vývoja vytvoril jeden zo základných ekonomických zákonov, nazývaný zákonom 
súladu výrobných vzťahov a existujúcich výrobných síl. [1] 

 

2. Hospodárenie miestnej municipality na Slovensku 
Pre lepšie chápanie umiestnenia miestnej municipality do spleti orgánov 

verejnej správy, obzvlášť samosprávy a jej bezpečné hospodárske activity, je vhodné 
brať do úvahy základné legislatívne predpisy upravujúce postavenie obce ako 
ekvivalentu mestskej časti či mesta v slovenskej štruktúre verejnej moci. Podľa 
Európskej charty miestnej samosprávy chápeme európsky regulatív vzniku 
a uznávania štruktúr obcí a regiónov za dôležitý základ demokratických štátov starého 
kontinentu. Existuje teda medzinárodný dokument, ktorý obsahuje princípy miestnych 
samospráv, čím určuje dôležitosť územnej samosprávy ako základu každého 
demokratického systému. Miestnu samosprávu označuje ako právo a spôsobilosť 
lokálnych orgánov riadiť a spravovať prevažnú časť verejných záležitostí v záujme 
miestneho obyvateľstva. Z charakteru dostupnosti verejnej služby správu verejných 
vecí vykonávajú prednostne tie útvary, ktoré sú k občanovi najbližšie. Presun úlohy 
inému orgánu by malo zohľadňovať rozsah a charakter požiadavky z pohľadu 
efektívnosti a hospodárnosti. Právomoci v rukách miestnej samosprávy sú poväčšine 
úplné a výlučné. Tieto právomoci nemôže narušiť žiadny ústredný či regionálny úrad. 
Naopak, právomoci delegované z vyšších štátnych či samosprávnych útvarov sú 
miestne orgány oprávnené prispôsobovať miestnym pomerom. Miestne orgány si 
spravidla samy určujú vlastné administratívne štruktúry tak, aby ich prispôsobili 
miestnym potrebám a zabezpečili účinný manažment. Zaujímavé sú pre účely tohto 
článku najmä ustanovenia o finančných operáciách a ich bezpečnosti, podľa ktorých 
má miestna samospráva v hospodárskej politike štátu nárok na vlastné finančné zdroje, 
s ktorými voľne disponuje v rámci svojich právomocí a sú úmerné kompetenciám, 
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ktoré im ukladá zákon. Súčasť lokálnych finančných zdrojov tvoria miestne dane a 
poplatky, výšku ktorých majú miestne orgány právo určovať samostatne, samozrejme 
v medziach zákona. Finančné operácie zabezpečujúce miestnu politiku musia byť 
dostatočne rozmanité a životaschopné, aby umožňovali čo najlepšie „kráčať“ s 
reálnym vývojom nákladov spojených s plnením ich úloh. Zaujímavá je aj ochrana 
finančne slabších miestnych orgánov, ktorá vyžaduje zavádzanie postupov finančného 
vyrovnávania na korekciu dôsledkov nerovnomerného rozdelenia finančných zdrojov a 
finančných záväzkov, ktoré musia znášať. Tieto opatrenia však neukroja zo slobody 
miestnych orgánov v rámci ich vlastnej kompetencie. Dotácie miestnym orgánom, ako 
významný zdroj financovania miestnych aktivít, nemusia byť účelovo viazané. Taktiež 
pri získavaní úverov na kapitálové investície majú miestne orgány prístup na vnútorný 
kapitálový trh. [6] 

Obec či mesto chápeme ako právnicku osobu, ktorá samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri 
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov. Miestna samospráva najmä realizuje úlohy riadneho hospodárenia s 
hnuteľným a nehnuteľným majetkom, zostavuje svoj rozpočet a záverečný účet, 
rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, usmerňuje ekonomickú činnosť na 
danom teritóriu, napríklad záväzným vyjadrením k podnikateľskej či investičnej 
činnosti. Zároveň v technickej infraštruktúre realizuje výstavbu a údržbu miestnych 
komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych i športových zariadení a pamiatok. 
Zabezpečuje nakladanie s komunálnym a stavebným odpadom, udržiava čistotu na 
svojom území a spravuje zeleň, riadi zásobovanie teritória vodou, rieši nakladanie s 
odpadovými vodami a reguluje miestnu verejnú dopravu, schvaľuje rozvoj bývania 
a môže vykonávať vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 
potrieb obyvateľov. Zároveň môže zriadiť svoje rozpočtové a príspevkové organizácie. 
Na obec možno zákonom prenášať niektoré úlohy štátnej správy, to prináša 
racionálnejšie a efektívnejšie výsledky priamo na mieste. Na takto prenesené úlohy 
štát poskytuje potrebné finančné a materiálne krytie. Zároveň nad plnením „štátnych“ 
úloh zverených mestskej časti vznáša dozor vláda ako princíp bezpečnosti a legitimity. 
Miestna samospráva financuje svoje ciele najmä z vlastných príjmov, dotácií zo 
štátneho rozpočtu, ale aj z ďalších zdrojov, akými sú napríklad návratné zdroje 
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Pre naplnenie 
rozvojového programu obce v záujme štátu, môže tento poskytnúť obci štátnu dotáciu. 
Obec môže svoje programy uhrádzať aj z prostriedkov spoločných s inými obcami, so 
samosprávnymi krajmi aj s inými právnickými a fyzickými osobami. Majetok mestskej 
časti je potrebné zhodnocovať a udržiavať vo svojej celkovej hodnote zásadne 
neznížený. Darovanie nehnuteľného majetku je zväčša neprípustné. Majetok možno 
použiť najmä na verejné účely, či podnikateľskú činnosť. [7] 

Základom bezpečného a transparentného finančného hospodárenia každej 
municipality je záväzný rozpočet, schvaľovaný na jeden kalendárny rok avšak zároveň 
ako súčasť viacročného programového rozpočtu, a taktiež záverečný účet ako 
podružný finančný dokument. Z pohľadu bezpečných a nepochybných procesov 
v rozpočtovaní je povinnosť zverejniť návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu 
minimálne 15 dní pred jeho schvaľovaním na verejne prístupnom mieste (zvyčajne 
úradnej tabuli) a na webovom sídle. Prebytok hospodárenia môže samospráva previesť 
do mimorozpočtového peňažného fondu alebo do svojho rozpočtu na nasledujúci rok.  



Dôležité elementy bezpečnosti a legitimity hospodárskych operácií v 
municipalitách SR  

Dominik BÉREŠ 

 

37 

 

Ďalšou významnou povinnosťou z pohľadu bezpečnosti a transparentnosti 
finančných operácií je overenie ročnej účtovnej závierky obce certifikovaným 
audítorom. S celoročným auditom súvisí aj ďalší takýto princíp pre zachovanie 
bezpečnosti a legitimity hospodárskych procesov v municipalite, je inštitút hlavného 
kontrolóra. Hlavný kontrolór je volený a odvolávaný obecným či mestským 
zastupiteľstvom. Paradoxne sa stáva zamestnancom municipality dokonca s právami 
a povinnosťami vedúceho zamestnanca podľa osobitného zákona. Hlavný kontrolór 
však nesmie bez súhlasu zastupiteľstva podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť 
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov v podnikateľskej sfére. 
Kontrolnú činnosť musí vykonávať nezávisle a nestranne v súlade so základnými 
pravidlami kontrolnej činnosti. Dodajme, že minimálnou kvalifikačnou požiadavkou 
na funkciu hlavného kontrolóra je  stredoškolské vzdelanie, čo je podľa nášho názoru 
nepostačujúce a prax v mnohých prípadoch územnej samosprávy na Slovensku nám 
dáva za pravdu. Aj zdanlivo štatistická a faktografická klauzula o voľbe kontrolóra vo 
svojej podstate znamená ďalší „bod“ k dosiahnutiu bezpečnosti a transparentnosti 
(tento raz) dohľadu nad finančnými operáciami. Totiž deň konania voľby hlavného 
kontrolóra musí vyhlásiť zastupiteľstvo obvyklým spôsobom najmenej 40 dní pred 
dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného 
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Tým je zabezpečená jednak dostatočná 
informovanosť potenciálnych odborníkov z praxe, a jednak lehota bráni stavu 
hospodárenia municipality bez obsadenej funkcie nezávislého kontrolóra. Jeho 
funkčné obdobie je 6 rokov, čo značí presah kontrolnej činnosti nad bežné volebné 
obdobie reprezentantov samosprávy, na Slovensku štyri roky. Odvolať ho z funkcie 
nie je vôbec jednoduché a je potrebné naplniť jednu z troch závažných skutkových 
podstát špecifikovaných v zákone, no a na odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov. Kontrolná činnosť sa sústreďuje na zákonnosť, účinnosť, 
hospodárnosť, efektívnosť a bezpečnosť pri nakladaní s majetkom a majetkovými 
právami, príjmov, výdavkov a finančných operácií, ale aj kontrola vybavovania 
sťažností a petícií, či kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva. Kontrolnej činnosti 
podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie v prípade, ak sú zriadené miestnou 
samosprávou, prípadne firmy, v ktorých má obec majetkovú účasť. Do kontrolnej 
činnosti zahŕňame aj osoby, ktoré nakladajú s majetkom municipality, ďalej osoby, 
ktorým bola poskytnutá účelová dotácia alebo finančná výpomoc z rozpočtu miestnej 
samosprávy. Spomedzi ďalších významných úloh hlavného kontrolóra spomeňme 
aspoň najpodstatnejšie. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu 
záverečného účtu pred jeho schválením; predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne 
správu o kontrolnej činnosti; spolupracuje so štátnymi orgánmi pri kontrole 
hospodárenia s financiami zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie. [7] 

Zhrňme si základné finančné dokumenty municipality. V oblasti rozpočtovania 
sa zostavuje viacročný programový rozpočet, metodicky sa usmerňuje rozpočtový 
proces, vypracovávajú sa výsledky hospodárenia, zostavuje sa záverečný účet, 
zabezpečuje sa spracovanie rozpočtových opatrení, monitorovacej a hodnotiacej 
správy o plnení programového rozpočtu, sleduje a vykonáva sa vyúčtovanie 
účelových dotácií tak vo vzťahu k rozpočtu SR, ako aj vo vzťahu k regionálnemu 
samosprávnemu kraju, poskytujú sa informácie o čerpaní finančných prostriedkov v 
transakčnom systéme s názvom “RIS SAM” – rozpočtový informačný system s IT 
podporou, garantovaný Ministerstvom financií SR. V oblasti bezpečnosti finančných 
operácií sa vedie účtovníctvo municipality a koordinujú sa všetky úlohy s tým 
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spojené, zostavuje sa individuálna účtovná závierka a výročná správa, zabezpečuje 
sa obeh účtovných dokladov, aktualizuje sa účtovný rozvrh, pripravujú sa podklady 
pre vypracovanie auditu, zabezpečuje sa platobný a zúčtovací styk s bankovými 
ústavmi, vykonávajú sa pokladničné operácie, zabezpečuje sa inventarizácia majetku 
lokálnej samosprávy a majetku zvereného mestu či obci do správy, zabezpečuje sa 
oblasť mzdovej agendy, evidujú a zverejňujú sa došlé faktúry. Aj v oblasti 
poskytovania dotácií municipalita vykonáva zodpovednú finančnú kontrolu a 
administratívnu finančnú kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií, uplatňuje 
prípadné sankcie pri nedodržaní podmienok poskytnutia dotácie a monitoruje 
napĺňanie ukazovateľov programového rozpočtu v previazanosti na ciele a opatrenia. 
Všetky elementy uvedené v tomto sumárnom odstavci predstavujú základné nástroje 
pre bezpečnosť, legitimitu, ale aj efektívnosť či účelnosť vynakladania verejných 
zdrojov pochádzajúcich najmä z daní obyvateľstva krajiny. 

 

3. Moderné účtovné princípy v smerovaní k bezpečným hospodárskym 
operáciám municipality na Slovensku 

 Na Slovensku sa pred niekoľkými rokmi realizovala reforma riadenia verejných 
financií, za ktorou malo byť povzbudenie účinnosti rozpočtovníctva, manažmentu 
verejných výdavkov a finančných operácií štátnych aktivít. Hlavným parametrom 
naplnenia výstupov reformy riadenia verejných financií bola skutočnosť, aby boli 
prístupné, zrozumiteľné, dôveryhodné, relevantné, presné, včasné a porovnateľné 
ekonomické podklady. Takéto informačné vstupy v oblasti hospodárenia územnej 
samosprávy poskytuje účtovníctvo. Preto bolo nevyhnutné integrovať slovenské 
postupy v oblasti účtovania a výkazníctva do medzinárodných pravidiel pre verejnú 
správu. Zavádzal sa akruálny systém do celého verejného priestoru, ako súčasť 
medzinárodných štandardov a ten vytvára informačný komplex, ktorý dokáže 
analyzovať, sumarizovať, klasifikovať a interpretovať výsledky finančných operácií 
útvarov územnej samosprávy a zabezpečiť tak vplyv na transparentnosť a bezpečnosť 
ekonomických postupov. 

Sledujeme vývoj zavádzania spomenutého akruálneho princípu do finančných operácií 
vo verejnej správe. Výkazy musia byť pripravované v súlade s normou ESA95/GFS 
2001 (z anglického prekladu „accrual based accounting“) a sú posudzované 
Medzinárodným menovým fondom a Eurostatom. Európska komisia tolerovala do 
roku 2005 účtovný princíp vytvorený v charaktere hotovostného systému (Cash basis). 
Tento spôsob sa týka hotovostného toku v rámci bežnej vykazovanej periódy. 
Ignoroval však ďalšie finančné operácie, ktoré ovplyvňujú vlastnosť verejnej správy 
produkovať tovary a služby dnes, aj v budúcich obdobiach. Rovnako systém 
nesumarizoval výnosy prijaté z aktív za viacero účtovných období. Pre tieto dôvody 
boli finančné operácie založené na hotovostnom princípe čím ďalej, tým viac 
neprijateľné pre správne orgány. Audítorské správy overujúce finančné operácie a tým 
aj ich transparentnosť a bezpečnosť, postupne generovali významné problémy vo 
vtedajšom účtovnom systéme, Európska komisia sa zhodla na uskutočnení prechodu 
na akruálne účtovníctvo zadefinované v niekoľkých cieľoch: 

- cieľ prechodu na nový (európsky) účtovný systém s jednotným formátom údajov, 
jednotným kompaktným vstupom dát do spoločného informačného systému, 
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konzistenciou centrálnych a štruktúrnych podsystémov, viacročnou konzistenciou 
informácií a výlučne akruálny princíp v súlade s medzinárodnými štandardami; 

- cieľ prechodu na informačné technológie s jedným vstupom dát, plnou integritou 
podsystémov, odstraňovaním zdvojených údajov, efektívnou bezpečnosťou transakcií 
a garanciou auditovateľnosti. [8]  

Zastavme sa ešte pri výraze “akruálny princíp” v podstatnej miere 
zabezpečujúci bezpečnosť hospodárskych operácií municipality. Ten chápeme ako 
system, v ktorom sa transakcie a iné udalosti vykazujú v okamihu, kedy vznikli a nie 
len vtedy, keď sú peňažné prostriedky alebo ich ekvivalenty prijaté alebo vyplatené. 
Preto sa transakcie a udalosti zaznamenávajú v účtovných knihách a vykazujú sa v 
účtovnej závierke za obdobie, ktorého sa časovo a vecne týkajú bez ohľadu na to, kedy 
došlo k toku peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré sa týkajú daných 
finančných operácií. Časová a vecná súvislosť s nákladmi sa používa aj pri zúčtovaní 
transferov, čiže transfer sa zúčtováva vtedy, keď nastal náklad, ktorý bol hradený z 
tohto transferu. Aby mohol byť dodržaný akruálny princíp, náklady a výnosy sa 
časovo rozlišujú. Časové rozlíšenie je možné len do budúcna. Kritériom na účtovanie 
časového rozlíšenia je, že je známy vecný obsah časovo rozlíšených ekonomických 
operácií, poznáme presnú sumu a sumu vieme rozložiť a priradiť k budúcim účtovným 
obdobiam. Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri 
inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového 
rozlišovania. [9] 

Európska komisia začala v úvode roka 2005 účtovať a vykazovať všetky 
finančné operácie na akruálnej báze v súlade s Medzinárodnými účtovnými 
štandardami pre verejný sektor IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards) s pomocou zmodernizovaného účtovného systému. Pre úspešnú integráciu 
systému členských krajín EÚ sa postupne začal zavádzať nový spôsob účtovania 
a vykazovania. Z dôvodu zabezpečenia zrozumiteľnosti účtovných informácií 
prezentovaných účtovnými závierkami členských štátov Európskej únie, vyplynula 
dôležitosť harmonizácie účtovníctva prostredníctvom implementácie medzinárodných 
účtovných štandardov do legislatívnych pravidiel účtovania verejnej správy na 
Slovensku. A tak od roku 2008 jednotlivé útvary slovenského verejného sektora vedú 
účtovníctvo v zmysle naznačenej novej metodiky s podstatou zavádzania akruálneho 
princípu. [8]   

Nový účtovný systém zaviedol najmä vylúčenie používania účtovania v 
sústave jednoduchého účtovníctva v rámci subjektov verejného sektora. Priniesol 
povinnosť konsolidácie - zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej 
účtovnej závierky v rámci verejnej správy ako celku. Dal do súladu spôsob účtovania a 
vykazovania subjektov samosprávy i štátnej správy so spôsobom účtovania a 
vykazovania ostatných účtovných jednotiek na Slovensku a celého výkazníctva 
verejného sektora v Európskej únii. Subjekty územnej samosprávy v naznačenom 
zmysle po prvý raz zostavili konsolidovanú účtovnú závierku v roku 2010 za účtovné 
obdobie 2009. Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je podľa spomenutej autorky 
Stašovej Hudákovej poskytnúť dáta o konsolidovanej jednotke ako o komplexnom 
ekonomickom celku. Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva zo zostavenia 
konsolidovanej súvahy, konsolidovaného výkazu ziskov a strát a poznámok. Preto 
základným predpokladom pre jej úspešné zostavenie je najmä kvalitné interné 
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usmernenie, metodické riadenie a odsúhlasovanie vzájomných účtovných transakcií 
a zostatkov a technické spracovanie súhrnných údajov súvahy a výkazu ziskov a strát. 
Po týchto spracovaniach nasledujú nevyhnutné konsolidačné opatrenia. [10]    

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (International Public 
Sector Accounting Standards) vydávané IPSASB (The International Public Sector 
Accounting Standards Board) sú základom pre súlad štátneho a samosprávneho 
účtovníctva odporúčané odborníkmi a prijali ich takmer všetky krajiny Európskej únie. 
Zaujímavou charakteristikou je aj skutočnosť, že sú odvodené od medzinárodných 
účtovných štandardov pre súkromný sektor (IAS/IFRS), a teda poskytujú jednotný 
podklad pre konsolidáciu údajov za verejnú správu, z ktorých sa následne pripravujú 
výkazy podľa ESA95/GFS2001. Medzinárodné účtovné štandardy pre verejnú správu 
vydáva nadnárodná inštitúcia IFAC (medzinárodná federácia účtovníkov), respektíve 
ňou poverený Medzinárodný výbor pre účtovné štandardy verejnej správy. Pri 
podnikateľských subjektoch by mala účtovná závierka ponúknuť informácie o 
kompletných finančných operáciách a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch 
napríklad v zmysle zhodnotenia investícií vlastníkov alebo zachovania kúpnej sily 
vložených prostriedkov, ale pri subjektoch verejnej správy pôjde účtovnou závierkou 
najmä o uistení občanov o efektívnom nakladaní so zverenými finančnými 
prostriedkami. Je pochopiteľné, keďže poznáme značné odchýlky, ktoré vyplývajú z 
rozdielneho zamerania cieľov v podnikateľskej a verejnej sfére, že progres účtovných 
princípov pre podnikateľskú sféru je dynamický a súvisí s relatívne významnými 
zmenami. [11]  

 

4. Východiská pre tvorbu rozpočtu mestskej časti ako základného nástroja 
bezpečnosti finančných operácií 

 Bezpečnosť a transparentnosť verejných financií v územnej samospráve, ale 
aj vo všetkých orgánoch verejnej správy či korporácií s majetkovou a finančnou 
účasťou verejnoprávnych organizácií, sa vyjadruje predovšetkým prípravou, 
organizáciou, riadením, implementáciou a následnou či priebežnou kontrolou 
pomyselnej „biblie“ hospodárskych operácií, nazývanou programový rozpočet. Ten 
pokrýva aktuálne rozpočtové obdobie štyroch rokov a je zostavený v súlade s 
deviatimi legislatívnymi predpismi, vytvárajúcimi právny základ pre transparentnú 
alokáciu a získavanie verejných prostriedkov. Municipalita v zmysle svojho 
finančného riadenia musí pri svojich ekonomických postupoch uplatňovať princípy 
rizika, zodpovedného plánovania, rozpočtovania, použitia, poskytnutia, účtovania, 
výkazníctva verejných financií, finančnej kontroly a auditu, ktorých cieľom je 
hospodárne, efektívne, účinné, účelné i bezpečné využívanie verejných financií. Pre 
účely hospodárenia územnej samosprávy teda pod finančnou kontrolou rozumieme 
súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, 
účelnosti i bezpečnosti finančných operácií pred ich uskutočnením, v ich priebehu 
a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov 
a cieľov finančných operácií. Na druhej strane auditom zákon chápe súhrn 
nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných 
činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so 
zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov. Municipalita je 
taktiež povinná vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého 
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zabezpečuje riadenie rizika, aby sa pri plnení zámerov mestskej časti predchádzalo 
porušovaniu zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo 
medzinárodných zmlúv, na základe ktorých sa poskytujú finančné prostriedky zo 
zahraničia. Dôležitým faktorom bezpečnosti je aj spoľahlivosť výkazníctva vrátane 
vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančných operáciách, správnosť 
a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii, ochranu majetku v správe 
alebo vo vlastníctve mestskej časti, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich 
odhaľovanie a zabezpečenie nápravy, zamedzenie a predchádzanie korupcii, 
oznamovanie nedostatkov pri verejných činnostiach a ich odstraňovanie, vylúčenie 
zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú 
kontrolu, či prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Finančná kontrola sa 
vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, 
prípadne finančná kontrola na mieste. Základnou finančnou kontrolou sú obce či 
mestá povinné overovať vždy súlad každej finančnej operácie s prijatým rozpočtom 
a dodržaním zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a bezpečnosti pri 
hospodárení s verejnými financiami. Municipalita je zároveň povinná vykonávať 
administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie s vyššie 
opakovanými princípmi, vždy ak poskytne verejné financie inej osobe či organizácii. 
Finančnú operáciu je oprávnená overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci 
ktorej získava dôkazy na účely overenia súladu s rozpočtom a princípmi 
hospodárnosti (a ďalšími), a to jednak vo svojich organizačných útvaroch, alebo 
iných právnických osobách zriadených alebo dotovaných municipalitou.  
Audit sa vykonáva ako vnútorný alebo vládny. Za cieľ má prinášať systematický 
metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia, hodnotiť systém 
riadenia rizík, identifikovať možné riziká súvisiacich s finančným riadením. [12]  

 Dôležité predpoklady k transparentnému a bezpečnému systému 
hospodárskych operácií vytvára aj právny rámec [13] rozpočtového procesu 
v zmysle pravidiel hospodárenia a zostavenia záverečného účtu municiplality. 
Zároveň sú legislatívnou úpravou vyriešené aj finančné vzťahy medzi štátnym 
rozpočtom, rozpočtom mesta a obce, či vyšším územným celkom a inými 
právnickými a fyzickými osobami – jednak individuálne ale aj medzi útvarmi 
navzájom. Dôležité je aj vymedzenie niektorých pojmov ako: 

- návratné zdroje financovania - prostriedky rozpočtu municipality z prijatých 
úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a zo zmeniek a z komunálnych 
obligácií vydaných územnou samosprávou, 

- prebytok / schodok rozpočtu - kladný / záporný rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami.  

 K príjmom rozpočtu územnej samosprávy radíme najmä podiel na daniach v 
správe štátu, výnosy miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z 
prevodu vlastníctva majetku, výnosy z finančných prostriedkov, sankcie za 
porušenie finančnej disciplíny uložené rôznym osobám, dary a výnosy dobrovoľných 
zbierok, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy a dotácie zo štátnych fondov. Zároveň sem priradzujeme aj účelové 
dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja, alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu 
vzájomných zmlúv. V neposlednom rade k príjmom pridávame prostriedky z 
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, 
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municipalita môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových 
peňažných fondov, zisk z podnikateľskej činnosti prípadne návratné zdroje 
financovania. 

 Z rozpočtu miest a obcí sa ako výdavky uhrádzajú najmä záväzky 
vyplývajúce z plnenia ustanovených povinností, náklady na výkon samosprávnych 
pôsobností, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
výdavky spojené so správou a údržbou majetku obcí a majetku iných subjektov, 
ktorý samospráva užíva na plnenie zverených úloh. Ďalej k výdavkom radíme aj 
záväzky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce, úroky prijatých úverov, pôžičiek 
a návratných finančných výpomocí, či výdavky súvisiace s emisiou cenných 
papierov. Dôležité je tiež pripomenúť, že je nevyhnutné kreovať rozpočet vo forme 
viacročného dokumentu. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj 
finančnej politiky územnej samosprávy, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti 
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové 
roky. Rozpočet sa vnútorne člení podľa homologizovanej štruktúry na bežné príjmy 
výdavky; kapitálové príjmy výdavky a finančné operácie. Súčasťou rozpočtu 
samosprávy sú teda aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z 
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za 
finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci 
z rozpočtu obce, ich splátky, vystavené zmenky, predaj a obstaranie majetkových 
účastí. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. 
Municipalita je v zmysle zákona povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje rovnako ako 
vyrovnaný alebo prebytkový, avšak môže sa zostaviť aj ako schodkový, ak tento 
schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, 
návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného 
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný alebo kapitálový rozpočet 
zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu 
návratných zdrojov financovania. Municipalita zároveň vytvára rezervný fond vo 
výške určenej jej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu. 

Po skončení rozpočtového roka municipalita údaje o svojom hospodárení 
súhrnne spracuje do záverečného účtu. Platí aj povinnosť dať účtovnú závierku 
overiť audítorovi pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami, stavu a 
vývoja dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 
Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu. 
Záverečný účet je nutné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka. Celková suma dlhu v rozpočte miestnej samosprávy nesmie 
prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
a zároveň suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 
výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. Dodajme ešte prípad, ak obec či mesto vykonáva podnikateľskú 
činnosť, výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na 
samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté 
výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení zostáva v plnom rozsahu 
mestskej časti ako doplnkový zdroj financovania.  

Na záver ešte uveďme niekoľko podstatných zásad vymedzených ústavným 
zákonom o rozpočtovej zodpovednosti [14]. Ten vyžaduje od verejnej správy 
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dlhodobú udržateľnosť dosiahnutím takého stavu hospodárenia, v ktorom saldo 
rozpočtu a dlh verejnej správy zabezpečia, že ani očakávaná zmena príjmov a 
výdavkov verejnej správy podľa základného scenára v najbližších 50 rokoch 
nespôsobí nárast dlhu nad horný limit dlhu verejnej správy, ktorý sa udáva vo výške 
50 % podielu na hrubom domácom produkte (HDP). Za čisté bohatstvo Slovenska 
považuje súčet vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného imania 
Národnej banky Slovenska, vlastného imania podnikov štátnej správy a podnikov 
územnej samosprávy, upravený o implicitné záväzky a podmienené záväzky, 
prípadne iné aktíva a pasíva vo verejnej správe. Štát finančne nezabezpečuje 
platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú neschopnosť municipality v prípade 
jej vzniku. Zároveň ak by celková suma dlhu obce či mesta dosiahla 60 % bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, musela by zaplatiť pokutu vo výške 5 
% z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 

 

Záver 

Poukázaním na viacero podôb bezpečnosti, eliminácie rizík pri tvorbe 
a realizácii rozpočtových pravidiel a finančných procesov, sme sa pokúsili vysvetliť 
dobre fungujúci mechanizmus verejnej i internej kontroly, aspekty nakladania 
s majetkom verejnej inštitúcie, ako aj metódy na dosiahnutie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynakladania verejných zdrojov, pričom tieto 
paradigmy nemôžu fungovať ucelene bez toho, aby na nich nevplývali postupy 
zrejmé aj z parametrov bezpečnostného manažérstva – v teoretickej a najmä 
praktickej rovine. Výnimku v strikne nastavených elementoch bezpečnosti a 
legitimity hospodárienia municipality v čase korona krízy dostalo používanie 
pomerne striktne spravovaného rezervného fondu vo verejnej správe. Samospráva 
tak mohla počas núdzového stavu siahať mimo pravidiel nielen na kapitálové 
výdavky, ale aj na bežné náklady za predpokladu schválenia miestnym 
zastupiteľstvom. Tieto sa však aktuálne vrátili do procesu spred pandémie. Aj táto 
skutočnosť poukazuje na dôležitý fenomén bezpečnosti pri nakladaní s verejnými 
financiami. 

Zaujímavým zistením je aj fakt, že municipalita nie je daňovým subjektom 
v pravom slova zmysle – neplatí totiž daň ako subjekt. Rovnako je skôr výnimočne 
zriaďovateľom podnikateľskej činnosti, rozpočtových či príspevkových organizácií, 
pre ktoré platí ďalšie špeciálne účtovníctvo a výkazníctvo v samospráve. 
V naznačenom prípade podnikateľskej činnosti následne pribúda municipalite aj 
povinnosť platcu DPH, v ktorom narastá byrokratická náročnosť na spracovanie 
osobitných výkazov a odvádzaniu tejto spotrebnej dane štátu.  

Na slovenskej samosprávnej „scéne“ sme ešte stále nevyriešili problematiku 
úhrad do zahraničia. Tieto finančné operácie s cudzím štátom podliehajú povinnosti 
prihlásiť municipalitu ako subjekt DPH, odviesť spotrebnú daň ako tzv. „reverse 
charge“, s ktorým sa spája rovnako značná administratívna náročnosť výkazníctva. 

Na záver ešte zhrňme, že územná samospráva, síce ako orgán verejnej správy, 
nie je povinná viesť oficiálny účet v štátnej pokladnici, a teda má zvyčajne 
v komerčných bankách viacero účtov na rôznorodé potreby a finančné transakcie, čo 
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tiež môže znamenať bezpečnosť jej finančných operácií. Dokonca pri externých 
grantoch vytvára aj osobitné bezpoplatkové účty, podobne ako pri transferoch štátu 
na prenesený výkon štátnej správy. Doba prináša aj zaujímavý jav vytrácania 
hotovostných platieb vo verejných sférach, pričom internými predpismi si 
municipality stanovujú maximálne výšky možnej hotovostnej platby obmedzené na 
čoraz nižšiu sumu (napríklad 3.000 €), s predpokladom, že aj táto suma sa bude 
postupom času a modernizácie systémov znižovať čoraz bližšie už len k stovkám. 
Pri modernizácii hovorme aj o zavádzaní POS terminálov, ktoré umožňujú aj za 
ponuku verejných služieb (napríklad úhrada poplatku za overenie podpisu) zaplatiť 
bankovou kartou. Aj to je forma riadenia finančných operácií, ktorou sa dostávame 
bližšie k eliminácii rizika a vytváraniu bezpečnosti nakladania s verejnými zdrojmi. 
Municipality pracujú s medzinárodným účtovným systémom (napríklad Corwin), 
ktorý je prepojený už aj na štátne kontrolné štruktúry a teda znamená ďalší prvok do 
hierarchie bezpečnosti finančných operácií.  

Municipalita je základným útvarom verejnej samosprávy na Slovensku, so 
zverenými kompetenciami v mnohých oblastiach života spoločnosti. K nim sú 
pridružené rozsiahle princípy nakladania s finančnými prostriedkami 
a zodpovedajúca bezpečnosť, transparentnosť, efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť 
a účinnosť hospodárskych operácií. Len čas a verejný „dopyt“ ukáže, ako intenzívne 
vytrvá potreba zachovať, rozšíriť alebo zredukovať system verejnej správy a 
samosprávy vrátane okruhu právomocí a pôsobností, nevynímajúc ani dostatočné 
finančné krytie a jeho bezpečné vynakladanie zo štátneho rozpočtu, teda de facto z 
vrecák obyvateľstva krajiny. 
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The Need for Safety Theory 
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1Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 

Abstrakt:  

Rozvoj ľudskej spoločnosti je ovplyvnený globalizáciou. Mnohé negatívne trendy, ohrozenia a 
riziká si vyžadujú aby sa zmenil vzťah k bezpečnosti. Bezpečnosť je jednou z najsilneších ľudských 
potrieb a tak táto problematika sprevádza ľudstvo po celú jeho históriu. Štatistické údaje o 
nehodách, prírodných katastófach, ozbrojených konfliktoch svedčia o tom, že ľudstvo nedostatočne 
zdieľa hodnoty, požiadavky a zásady bezpečnosti. Súčasné prejavy ľudského správania sa v 
sociálnom, politickom, ekonomickom, technickom, environmentálnom a vojenskom sektore 
bezpečnosti ohrozuje pretrvanie človeka ako biologického druhu. Z uvedených dôvodov je 
požiadavka bezpečnosti prvoradou úlohou. To si vyžaduje chápanie bezpečnosti ako 
mnohofaktorového fenoménu, ktorý je logicky a kauzálne spojený so všetkými oblasťami aj sférami 
ľudského bytia.. 

Je preto dôležité zdôrazniť, že k získaniu potrebných znalostí pri zaisťovaní bezpečnosti je 
nevyhnutné osvojenie si potrebnej teórie bezpečnosti 

Kľúčové slová: bezpečnosť ,riziko, funkcia, vedecká teória. 

 
Abstrakt 

The development of human society is shaped by globalisation. Many negative trends, threats and 
risks require a change in the relationship with safety. Security is one of the strongest human needs, 
and so this issue has accompanied humanity throughout its history. Statistical data on accidents, 
natural catastrophes, armed conflicts testify to the fact that humanity does not sufficiently share 
values, requirements and principles of safety. manifestations of human behaviour in the social, 
political, economic, technical, environmental and military security sectors threaten the persistence 
of man as a biological species. For these reasons, the requirement of safety is a paramount task. 
This requires an understanding of security as a multifactorial phenomenon that is logically and 
causally linked to all areas and spheres of the human being. It is therefore important to stress that 
in order to acquire the necessary knowledge in ensuring safety, it is essential to master the 
necessary theory of safety. 

Keywords: safety, risk, function, scientific theory. 
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Úvod 
Prehlbujúcou sa globalizáciou je výrazným spôsobom ovplyvnená súčasná etapa 

rozvoja ľudskej spoločnosti. Globalizačné procesy tak na jednej strane prinášajú 
viacero pozitív pre ľudstvo, človeka, ale na strane druhej prinášajú aj negatívne trendy, 
riziká či výzvy, ktoré sa od jednotlivých aktérov vyžadujú. 

 Veľakrát je v odborných publikáciách uvádzané, že jedno z najčastejších 
vyslovených slov je bezpečnosť. Údaje o haváriách, ozbrojených konfliktov, 
ozbrojených útokov ale aj údaje o kriminalite, pandémiách a veľa ďalších negatívnych 
javov vypovedajú o tom, že spoločnosť nedodržiava hodnoty a požiadavky ale aj 
zásady bezpečnosti. 

 Môžeme konštatovať, že súčasne prejavy ľudského správania a aktivity aktérov 
či už v politickom, sociálnom, ekonomickom ale aj environmentálnom a energetickom 
a vo veľa ďalších sektorov spoločnosti ohrozujú zachovanie človeka ako biologického 
druhu. Človek, ako jedinec potrebuje na plnenie úloh v rovine zaisťovania bezpečnosti 
poznatky, znalosti, skúsenosti, potrebuje teda teóriu bezpečnosti. 

1. Definícia bezpečnosti 
Bezpečnosť v kontexte riešenej problematiky môžeme chápať ako 

multidimenzionálny fenomén, ako východisko, ako teoretickú konštrukciu a sociálny 
systém, ktorý má základný význam pre konštituovanie a rozvoj bezpečnostných vied.[5] 

Hofreiter  uvádza: ,, bezpečnosť je stav, v ktorom sú na efektívnu mieru 
obmedzené riziká objektu a jeho záujmov a tento objekt je na obmedzenie aktuálnych 
i potenciálnych bezpečnostných rizík efektívne vybavený[1] 

Bezpečnosť je jednou z najviac pociťovaných ľudských potrieb. Medzi prioritné 
funkcie štátu sa radí funkcia zaistenia bezpečnosti. Navzdor tomu prijateľnosť oblasti 
bezpečnosti ako neoddeliteľnej súčasti spoločenského života  sa stretáva 
s problémami, ktoré mnohokrát vyvolávajú prudkú diskusiu o teoretických 
a metodologických aspektoch definovania ale aj skúmania a vnímania bezpečnosti. V 
prípade bezpečnosti môžeme konštatovať že navzdor mnohým pokusom definovania 
bezpečnosti neexistuje žiadna jednotná a akceptovaná definícia. Dôvodom sú postupy, 
akými vedci, politici, vojaci, akademici a ďalší znalci rozmýšľajú o bezpečnosti 
a z akého pohľadu k nej pristupujú. Je preto opodstatnené, že každý z nich dáva dôraz 
na iné činitele a faktory. 

Český autor Sak definuje bezpečnosť ako ,, stav entity, v ktorom nie je narušená 
či ohrozená jej existencia, štruktúra a funkcie,, [6] O bezpečnosti ako o stave, ktorý 
umožňuje fungovanie , stabilitu a rozvoj štátu, zachováva mier, zvrchovanosť, územnú 
celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc, vnútorný poriadok, základné práva a slobody 
občanov, ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia hovorí aj 
ukrajinský akademik Zaplatynsky[7] . 

Pri definovaní definície bezpečnosti medzi autormi je rozptyl vymedzenia buď 
len veľmi malý alebo veľmi veľký, ba dokonca medzi nimi nemožno nájsť prienik. 
Jednota existuje len v tom, že bezpečnosť predstavuje ťažko uchopiteľný pojem. 
Jestvujú však minimálne dva spôsoby poňatia teórie bezpečnosti. Jeden spôsob je 
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založený politologickom prístupe a druhý na systémovom prístupe. Politologický 
prístup vychádza z Kodanskej bezpečnostnej školy a je zameraný na riešenie 
bezpečnostných problémov na medzinárodnej úrovni a na úrovni štátu. 

 Systémový prístup teórie bezpečnosti je zameraný na bezpečnostné problémy na 
nižších analytických rovinách, na úrovni štátu, najmä však na úrovni organizácie 
a ľudského jedinca.[4] V systémovom poňatí sa zdôrazňuje kauzalita narušenia 
bezpečnosti. Výskum v oblasti bezpečnosti sa rozvíja rôznymi smermi a rôznymi 
spôsobmi. 

 Na začiatku sa orientoval na štát, na vojenský a politický sektor, ďalej na 
ozbrojený konflikt a vojenské hrozby v pôsobnosti bezpečnostných štúdií. Postupne 
došlo k rozšíreniu bezpečnostného výskumu aj do iných sektorov a to hlavne 
ekonomického ale aj spoločenského a environmentálneho a ďalších oblastí 
spoločnosti. 

 Vo všetkých oblastiach skúmania si vedci vytvorili vlastný kategoriálny 
a pojmový aparát a vlastnú metodológiu, preto situácia dospela do štádia kedy 
existuje veľa paragidiem a predstavitelia jednotlivých smerov vedú polemiky a bránia 
svoje pozície voči oponentom.[2] 

2. Požiadavky na teóriu bezpečnosti 
Pod pojmom teória označujeme súbor tvrdení, definícií, axióm a postulátov, ktoré  

sú v danej etape poznania považované za pravdivé. 

Teórie motivujú k premýšľaniu o tom, čo je neznáme a tak predstavujú hnaciu silu 
výskumu [4] 

V literatúre nájdeme celý rad definícií pre pojem teória, napríklad podľa 
Hofreitera 2019  je ,, teória najkomplexnejšia a najrozvinutejšia forma vedeckého 
poznania[1] 

Teória predstavuje základ pre premýšľaní o svete  a takýmto spôsobom vytvára: 

Implulzy pre uvažovanie o doposiaľ neznámom 

Okruh pre kritické porozumenie javom, procesom a udalostiam 

základ pre uvažovanie o tom, ako je možné usporiadať- zoradiť to, čo je neznáme 

základ pre zoradenie poznatkov 

Každá vedecká teória je stále spojená nejakým systémom s jednoznačnými 
filozofickými a ideologickými postojmi, jej rozmach je podnietený týmito postojmi 
a pomáha utužovať ich autoritu a vplyv v systéme vedeckých teórií. Teória znamená 
základ pre úvahe o svete, odťažito od sveta, ale o ňom [4] 

Holcr a Porada(2011) považujú teóriu ako ,, systém zovšeobecnených objektívne 
pravdivých poznatkov, alebo systém poznatkov odvodených z iných teórii.[3] 

Československa encyklopédia 1987 vymedzuje pojem teória ako ,, komplex 
názorov, predstáv a myšlienok zameraných na vysvetlenie nejakého javu. V užšom 
zmysle predstavuje najrozvinutejšiu formu vedeckého poznania, podávajúcu 
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systematický, všeobecný obraz o zákonitostiach a podstatných súvislostiach tej oblasti 
skutočnosti, ktorá je jej predmetom. 

Proces vytvárania vedeckej teórie prebieha v týchto nasledujúcich fázach: 

Zber empirických skúsenosti z praxe 

Zovšeobecnenie skúsenosti 

Evaluácia skúsenosti 

Tvorba jednotlivých metodík 

Zhrnutie parciálnych metodík do teoretických návodov 

Tvorba súvislých teoretických koncepcií 

Overovanie teoretických záverov v praxi[3] 

2.1 Požiadavky na vedeckú teóriu 
Vedecká teória musí byť súborom poznatkov či tvrdení o niečom, čo existuje 

mimo nej a musí mať svoj predmet, ktorý na nej nezávisle existuje. Musí mať svoj 
predmet, ktorý existuje nezávisle, musí byť teóriou niečoho 

Vedecká teória musí byť systémom výpovedí o svojom objekte, pričom systém 
výpovedí musí byť koherentný, konzistentný 

Vedecká teória musí byť overiteľná, to čo nie je overené, nemôže byť považované ako 
vedecká teória. prípustná aj dočasná, podmienená neuveriteľnosť ako celku či časti, 
avšak nie trvalá 

Vedeckú teóriu nemôžme s definitívnou platnosťou potvrdiť ale ani vyvrátiť, nakoľko 
sa predpokladá nezávislosť faktov od teórie 

Vedecká teória nie je absolútne nemenná, pritom do systému poznatkov môžu byť 
začlenené aj nové poznatky, či hypotézy, ale aj názory či intuície vedcov[3] 

Teóriu môžeme klasifikovať ako pravdivú alebo nepravdivú, pričom väčšinou chceme 
aby poskytovala pravdivý obraz o predmete skúmania. 

 Je však prípustná aj alternatívna teória, ktorá nie je jednoznačne nepravdivá. 
Podľa Hofreiter 2019 môžeme teóriu považovať za pravdivú keď nie je vedecký 
dokázaná jej nepravda.[1] 

Požiadavky pre vypracovanie všeobecnej teórie bezpečnosti vyplynuli z potreby ľudí, 
spoločností, štátov či celosvetového spoločenstva na zachovanie a vlastný rozvoj, ale 
taktiež z globálnej a komplexnej povahy rôznych bezpečnostných hrozieb, 
z rôznorodosti prístupov pri objasnení pojmu bezpečnosti, z absencie doterajších 
skúsenosti z bezpečnostnej praxe, ale aj z toho , že doteraz neboli ucelene 
a zadefinované základné zákony či kategórie bezpečnosti ako predmetu skúmania. 
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2.2. Požiadavky pre vypracovanie všeobecnej teórie bezpečnosti: 

Potreba celého spoločenstva na zachovanie a vlastný rozvoj, ale aj potreby rôznych 
systémov , ktoré sú nevyhnutné na prežitie ľudstva 

Globálna a komplexná povaha rôznych bezpečnostných hrozieb 

Rôzne prístupy pri objasňovaní podstaty a obsahu pojmu bezpečnosť, jej činiteľov 
a spôsobov hodnotenia 

Rôznorodé výklady pri používaní pojmov bezpečnostného výskumu 

Absencie komplexne definovaných základných zákonov a kategórii bezpečnosti ako 
predmetu skúmania 

Absencie skúsenosti z bezpečnostnej praxe 

2.3 Fakty, ktoré súvisia s bezpečnosťou: 
Javy, ktoré už existujú alebo nastali a pretrvávajú, alebo môžu nastať v relevantnom 
prostredí 

Udalosti, ktoré súvisia so zmenou bezpečnostnej situácie referenčného objektu 

Udalosti, ako súhrn premenlivých, zmyslami vnímaných vlastností, znakov a procesov 

Spoločenské, technické, prírodné systémy, ktoré súvisia s bezpečnosťou, alebo sú pre 
zaistenie bezpečnosti vytvorené [4] 

2.4. Hlavnou úlohou teórie bezpečnosti 
 Zistenie zákonitostí zmeny bezpečnosti sociálnych, prírodných či technických  

        systémov 

 Kvalitatívny aj kvantitatívny opis mechanizmov interakcie týchto systémov  

       a zariadení v štádiách ich vzniku a vývoja nebezpečných situácií 

 Tvorba vedeckých základov pre identifikáciu, diagnostiku, monitoring vzniku  

       nebezpečných javov, udalostí a procesov a ich skoré varovanie ale aj prevenciu 

Predmetom teórie bezpečnosti je zovšeobecnenie a integrovanie tvrdení a poznatkov 
o činiteľoch či podmienkach zaistenia bezpečnosti, pričom sa berú do úvahy rôznorodé 
negatívne vplyvy pri rôznych situáciách a časových podmienkach. 

 Pri poznatkovej základni teórie bezpečnosti je možné vytvárať scenáre vzniku 
a vývoja bezpečnostnej situácie pri zložitých technických systémoch, v životnom 
prostredí ale taktiež aj v ľudskej spoločnosti a tak projektovať opatrenia na 
predchádzanie, elimináciu či adekvátnu reakciu na možnú nebezpečnú situáciu. 

Subjektom v teórii bezpečnosti je človek, sociálna skupina, národ, ľudstvo ako celok, 
zoskupenie štátov. Aktivity subjektu sú zamerané na poznávanie a pretváranie 
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podmienok vo vonkajšom ale aj vnútornom prostredí referenčné objektu. Subjekt tak 
sleduje dosiahnutie svojich cieľov, uspokojovanie svojich potrieb a záujmov v oblasti 
bezpečnosti. 

Funkciou vedeckej teórie je vyjadrenie vzťahu medzi potrebami a vlastnosťami teórie, 
pričom ide o obojstranne orientovaný vzťah, ktorý vyjadruje čo sa od teórie požaduje 
a čo má byť urobené, ako aj teória nových poznatkov ale aj to čo teória skutočne 
dokáže a čo vykonáva a poskytuje. 

2.5.  Klasifikácia funkcii teórie bezpečnosti 
  Môžeme klasifikovať tieto funkcie: 

Autonómnu funkciu 

Inštrumentálnu funkciu 

Autonómna funkcia zisťuje medzery a nedostatky v doterajšom poznaní, odhaľuje 
neidentifikované väzby a závislosti systému poznatkov o bezpečnosti, ale taktiež 
verifikuje a potvrdzuje doterajšie poznanie a iniciuje nové smery vedeckého skúmania 

Inštrumentálna funkcia objasniť vedecké fenomény ktoré sú v bezpečnostnej vede 
neznáme, a taktiež umožňuje vypracovanie vysvetlení, ktoré sú neuspokojivé 
.Inštrumentálna funkcia umožňuje aj systematizáciu, ktorá spočíva v rozlíšení systému 
poznatkov a to podľa ich významnosti ale aj pôvodnosti či všeobecnosti. 

2.6.  Klasifikácia funkcie poznatkov teórie bezpečnosti 
Pri klasifikovaní hlavných funkcií teórie bezpečnosti je možná aj klasifikácia 
výsledkov bezpečnostného výskumu. 

Rozlišujeme 4 funkcie poznatkov: 

1. Deskriptívnu: poznatok dáva odpoveď na otázku ,, čo to je,, ,,ako to je,, 

2. Explančnú: poznatok umožňuje odpovedať na otázku ,,prečo, ako je to možné,, 

3. Prognostickú: poznatok odpovedá na otázku ,, ako bude,, 

4. Praxeologickú: poznatok poskytuje návod čo treba urobiť aby bol dosiahnutý 
cieľ 

Teória bezpečnosti na základe uvedených informácií je súborom vedeckých 
poznatkov, tvrdení o týchto poznatkoch usporiadaných spôsobom, ktorý umožňuje ich 
použitie a majúci vplyv na vývoj bezpečnostnej situácie či stavov bezpečnosti 
referenčných objektov [1] 

2.7. Vnímanie bezpečnosti 
Na základe vnímania bezpečnosti rozlišujeme bezpečnosť: 

Objektívnu bezpečnosť 

Subjektívnu bezpečnosť 
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Pri objektívnej bezpečnosti hovoríme o absencii akýkoľvek rizík, ktoré by ohrozovali 
jednotlivcov alebo štátov 

Pri subjektívnej bezpečnosti hovoríme o bezpečnosti aktéra, u ktorého absentuje pocit 
strachu 

Záver 

Vedecká teória predstavuje všestrannú formu vedeckého poznania, pričom jeho formy 
ako sú zákony, typológie môžu predchádzať vzniku vlastnej teórie a tak tvoriť základ 
pre jej formovanie.  

Tieto formy pomerne často s teóriou existujú a vzájomne sa ovplyvňujú a taktiež 
spolupôsobia v systéme vedy a zároveň vstupujú do teórie ako jej elementy. 

Problematika vedeckého skúmania v teoretickej rovine a zaistenie bezpečnosti 
v rovine praktickej je veľmi náročnou pričom sa kladú vysoké požiadavky či už na 
vedeckú ale aj odbornú prípravu ľudí, ktorí sa s ňou zaoberajú.  

Vytvorením spoľahlivého bezpečnostného systému ale aj prijímaním účinných 
opatrení pre účely zaistenia najvyššej úrovne bezpečnosti si vyžaduje 
multidisciplinárny prístup a to pri využití všetkých relevantných metodologických 
postupov či poznatkov z viacerých vedných disciplín. 

 Pre získanie potrebných vlastností či kompetencií potrieb bezpečnosti je dôležité si 
osvojiť potrebnú teóriu a to teóriu bezpečnosti 
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Abstrakt:  

Príspevok predstavuje výsledky prieskumu, ktorý sa zameriaval na odhalenie základných znalostí 
manažérov neziskových organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti manažmentu rizík 
a taktiež na úroveň jeho implementácie v tomto type organizácií. V prieskume sme oslovili len 
neziskové organizácie zo Slovenska a zber dát prebiehal prostredníctvom online dotazníka. Okrem 
tomu, že výsledky slúžia ako súčasť predvýskumu rozsiahlejšie výskumu, ktorý práve realizujeme, 
prinášajú aj stručný, ale výstižný pohľad na úroveň implementácie manažmentu rizík v tomto type 
organizácií na Slovensku.  

Kľúčové slová: manažment rizík, neziskové organizácie, vzdelávacie organizácie.  

 
Abstract: 

The paper presents the results of a survey that focused on revealing the basic knowledge of 
managers of non-profit organizations focused on education in the field of risk management, as 
well as the level of its implementation in this type of organization. In the survey, we approached 
only non-profit organizations from Slovakia, and the data collection took place via an online 
questionnaire. In addition to the fact that the results serve as part of the preliminary research of 
the more extensive research that we are currently realising, they also provide a brief but concise 
view of the level of implementation of risk management in this type of organization in Slovakia 

Keywords: risk management, non-profit organizations, educational organizations. 

Úvod 
V rámci vedeckej činností sa venujeme výskumu úrovne implementácie 

bezpečnostného manažmentu v organizáciách verejného sektora na Slovensku. Jedná 
sa o oblasť, ktorá sa neustále stretáva s personálnymi i finančnými nedostatkami, ale 
i legislatívnymi zmenami. Preto nás zaujíma, či si manažéri takýchto organizácii 
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uvedomujú potrebu a efektivitu bezpečnostného manažmentu. V rámci tejto činnosti 
sme realizovali aj prieskum týkajúci sa manažmentu rizík vo vzdelávacích 
neziskových organizáciách. Výsledky prieskumu odprezentujeme v nasledujúcom 
príspevku.  

 

1. Definícia základných pojmov  
Riziko je účinok neistoty, ktorého zdrojom je nebezpečie. V organizácii môže 

znamenať príležitosť alebo ohrozenie. Medzi interné riziká radíme tie, ktoré sa týkajú 
riadenia organizácie, jej prevádzky, aktív a súvisiacich procesov. K externým rizikám 
patrí predovšetkým outsourcing. Pri ošetrení rizík si sami stanovíme prijateľnú hranicu 
– tolerovanú mieru rizika a to na základe prístupu zvoleného k ošetreniu rizika, ktoré 
môže prebiehať rôznymi spôsobmi: stanovením cieľov, riadením procesov, 
inováciami, plánmi zvládania rizík či nápravnými opatreniami [1]. 

Manažment rizík je teda nástrojom na identifikovanie rizík, ktoré môžu znížiť 
úroveň komplexnej bezpečnosti a prostriedkom analýzy, hodnotenia a klasifikácie 
rizík s cieľom ich prioritizácie a znižovania. neoddeliteľnou súčasťou procesu 
zvyšovania bezpečnosti a má významný podiel na ochrane človeka, materiálnych 
hodnôt, ale aj kultúrnych a duchovných hodnôt a v neposlednom rade tiež životného 
prostredia pred účinkami negatívnych dôsledkov krízových javov [2].  

„Manažérstvo rizika je jedným z najdôležitejších problémov, ktorým dnes 
organizácie čelia. Je dôležitou súčasťou každého strategického riadenia organizácie. Je 
to proces, prostredníctvom ktorého sa organizácie venujú rizikám spojeným s 
činnosťami organizácie, s cieľom dosiahnuť trvalý prospech z každej jednotlivej a 
súhrnne zo všetkých činností organizácie. Umenie manažérstva rizika tkvie v 
identifikácii rizík špecifických pre danú organizáciu a ich zvládaní. Manažérstvo 
rizika by malo byť nepretržitým a stále sa zdokonaľujúcim procesom začleneným do 
stratégie organizácie a do jej presadzovania“ [3].  

Vzdelávanie môžeme chápať ako dlhodobú a nepretržitú vyučovaciu činnosť 
učiteľov, lektorov, inštruktorova alebo iných osôb, ktorá má obvykle 
inštitucionalizovanú formu a môže prebiehať v školskom i mimoškolskom prostredí 
s cieľom nadobúdať poznatky, spôsobilosti, zručnosti a rozvíjať telesné a duševné 
schopnosti [4]. 

 

2. Cieľ a metodika prieskumu  
Cieľom prieskumu bolo analyzovať úroveň vedomostí manažérov v oblasti 

krízového manažmentu a taktiež úroveň implementácie krízového manažmentu 
v neziskových organizáciách zaoberajúcich sa vzdelávaním na Slovensku.  

Prieskum sme sa rozhodli realizovať prostredníctvom online dotazníkov, ktoré 
obsahovali 5 uzavretých otázok, pričom každej prislúchalo 5 odpovedí na škále od 
určite áno po určite nie. Dotazník sme spracovali prostredníctvom Google Forms.  

Celkovo sme oslovili 125 neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú 
vzdelávaním v školskom i mimoškolskom prostredí. Žiadosť o vyplnenie dotazníku, 
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spolu s informáciami o prieskume sme odosielali prostredníctvom emailu na vopred 
vyhľadanú databázu emailových adries takýchto organizácií. Návratnosť dotazníku 
bola 62,4% čo v praxi znamená, že sa nám podarilo zozbierať 78 vyplnených 
dotazníkov. Zozbierané dáta sme vyhodnocovali prostredníctvom deskriptívnej 
štatistiky. Vyexportovanú maticu odpovedí sme spracovali pomocou programu MS 
Excel.  

 

3. Výsledky prieskumu  
Najskôr nás zaujímalo, či sa manažéri neziskových organizácií zameraných na 

vzdelávanie vôbec stretli s pojmom manažment rizík. Podľa výsledkov prieskumu 
s určitosťou odpovedala áno viac ako polovica opýtaných. Celkovo až 85% 
z respondentov sa s pojmom už stretlo. Jedná sa síce o pomerne veľké číslo, ale stále 
považujeme za alarmujúce, že zvyšných 15% manažérov sa s pojmom nestretlo alebo 
sa k otázke nevedeli vyjadriť (viď graf 1).  

 
Graf 1 Stretnutie s pojmom manažment rizík [5]. 

 

V druhej otázke nás zaujímalo, či respondenti vedia, čo je obsahom manažmentu 
rizík. Podľa výsledkov si istých svojou vedomosťou bola len o čosi viac ako tretina 
respondentov, čo považujeme za veľmi neuspokojivé. Zmierňuje to však ďalších 44% 
opýtaných, ktorí si myslia, že zrejme obsah manažmentu rizík poznajú. Prekvapením 
je aj to, že až 13% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť (viď graf 2).  
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Graf 2 Znalosť obsahu manažmentu rizík [5]. 

Tretia otázka sa zaoberala využívaním manažmentu rizík v organizácií, v ktorej 
respondenti pracujú. Podľa výsledkov 74% opýtaných uvádza, že sa v ich vzdelávacej 
organizácii manažment rizík využíva. Zaujímavé však je, že až 21% uviedlo, že 
odpovedať nevedia. Vysvetľujeme si to skôr tak, že nechceli vyjadriť, že manažment 
rizík nevyužívajú, lebo si uvedomujú, že by mali (viď graf 3).  

 
Graf 3 Využívanie manažmentu rizík [5]. 

 

Zaujímalo náš taktiež, či si respondenti myslia, že je potrebné využívať 
manažment rizík v ich organizácii. Zaujalo nás, že súhlas s určitosťou vyjadrila len 
necelá tretina opýtaných, zatiaľ čo ďalších 63% respondentov uviedlo odpoveď skôr 
áno. Myslíme si, že to môže byť spôsobené tým, že hoci si respondenti na jednej strane 
uvedomujú prínosy a význam manažmentu rizík, na druhej strane ich legislatíva tlačí 
k množstvu administratívnej práce spojenej s manažmentom rizík a preto ho 
nepovažujú za tak efektívny, ako by si predstavovali. Na druhej strane považujeme za 
potešujúce, že negatívnu odpoveď neuviedol ani jeden z respondentov (viď graf 4).  
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Graf 4 Potreba využívania manažmentu rizík [5]. 

 

V poslednej otázke sme sa zamerali na záujem respondentov o vzdelávanie sa 
v oblasti manažmentu rizík. Z výsledkov vyplynulo, že 71% opýtaných manažérov 
neziskových organizácií zameraných na vzdelávanie prejavuje záujem vzdelávať sa 
v oblasti manažmentu rizík. Naopak svoj záujem poprelo 14% a zvyšných 15% 
opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť (viď graf 5).  

 
Graf 5 Záujem o vzdelávanie v oblasti manažmentu rizík [5]. 

 

Záver 

Z výsledkom nášho prieskumu je jasné, že manažéri neziskových organizácií 
pôsobiacich v oblasti vzdelávanie nie len že poznajú pojem manažment rizík, ale aj 
vedia čo je obsahom tohto manažmentu a prečo je dôležité ho aplikovať aj 
v organizáciách neziskového charakteru. Výsledky však naznačujú aj to, že ešte stále 
sa na Slovensku nachádza až priveľa manažérov, ktorý sa riadeniu rizík vo svojich 
organizáciách nevenujú a ani v tom nevidia zmysel. Veríme, že aj vďaka takýmto 
konferenciám pomôžeme šíriť povedomie o efektivite a potrebe riadenia rizík a to aj 
v organizáciách, ktorých hlavnou činnosťou nie je podnikanie.  
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Анотація: 
Економічна та соціальна безпеки є важливими складовими національної безпеки 

України, таким чином доцільно дослідити їх більш детальніше. Економічна безпека 
характеризує такий стан національної економіки, за якого зберігається стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз і задовольняються потреби особи, сім’ї, суспільства, 
держави. Проблема економічної безпеки в Україні була присутня з моменту 
проголошення незалежності. Ці питання пов’язані з розвитком економіки, а від так й з 
успішністю країни загалом. В статті досліджені деякі індикатори зміни у структурі 
фінансування видатків державного бюджету, перерозподіл і зростання обсягів 
фінансування на оборону. 
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, соціальна безпека, ризики, 
індикатори. 
 
Abstract: 
Economic and social security are important components of Ukraine's national security, so it is 
advisable to study them in more detail. Economic security characterizes such a state of the 
national economy, which maintains resistance to internal and external threats and satisfies the 
needs of the individual, family, society, and the state. The problem of economic security in 
Ukraine has been present since the declaration of independence. These questions are related to 
the development of the economy, and therefore to the success of the country in general. The 
article examines some indicators of changes in the structure of financing of state budget 
expenditures, redistribution and growth of defense financing. 

Keywords: national security, economic security, social security, risks, indicators. 
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Вступ 
Набутий за роки незалежності досвід підтверджує, що вирішити проблеми 

національної безпеки України, які мають комплексний характер, за допомогою 
традиційних підходів, що передбачають лише вдосконалення охоронних функцій 
держави, неможливо. Для виконання цього складного завдання потрібно рішуче 
застосовувати системні підходи, які дають цілісне бачення всіх аспектів 
національної безпеки України. Національна безпека охоплює політичну, 
економічну, соціальну, військову, екологічну, науково-технологічну, 
інформаційну та інші сфери. Поняття «безпека» загалом означає конкретний 
стан і ступінь захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти 
змінам умов функціонування. 

Економічна та соціальна безпеки є важливими складовими національної 
безпеки України, таким чином доцільно дослідити їх більш детальніше. 

 
1. Загальні основи економічної безпеки 

Економічна безпека характеризує такий стан національної економіки, за 
якого зберігається стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і задовольняються 
потреби особи, сім’ї, суспільства, держави. Основними складовими 
компонентами економічної безпеки є: економічна незалежність, що означає 
насамперед можливість здійснення державного контролю над національними 
ресурсами, спроможність використовувати національні конкурентні переваги для 
забезпечення рівноправної участі в міжнародній торгівлі; стійкість і стабільність 
національної економіки, що передбачає міцність і надійність усіх елементів 
економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для 
ефективної підприємницької діяльності, стримування факторів дестабілізації; 
здатність до саморозвитку і прогресу, а саме спроможність самостійно 
реалізовувати й захищати національні економічні інтереси, здійснювати 
постійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну 
політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни. 

Проблема економічної безпеки в Україні була присутня з моменту 
проголошення незалежності. Ці питання пов’язані з розвитком економіки, а від 
так й з успішністю країни загалом. 

Економічну безпеку доцільно розглядати з позицій: в мирний період та під 
час війни. Економічна безпека в мирний період розглядається з позицій: 
захищеності фінансово-банківської системи; з ресурсної та інфраструктурної 
безпеки від зовнішніх гравців; з розумної захищеності внутрішніх ринків; з 
торгівельного балансу та балансу між зовнішніми та внутрішніми інвестиціями; 
з системи економічної експансії на зовні, яка в свою чергу складається з різних 
механізмів забезпечення такої експансії (фінансово-економічних, інституційних 
й навіть спеціальних таких, як залучення спецслужб до цих питань). 

Стосовно загальної ситуації оцінки рівня економічної безпеки, жодний з 
цих напрямків в Україні не мав суттєвих досягнень. Навіть збройний 
територіальний конфлікт 2014 року не став потужним поштовхом для створення 
системи забезпечення економічної безпеки та ведення реальної системної 
економічної війни проти країни-агресора.  

Підходи до оцінки і забезпечення економічної безпеки під час війни 
взагалі мають суттєво змінюватись. 

Завдання економічної безпеки під час боротьби проти агресії наступні: 
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- захист власного промислового та ресурсного потенціалу від негативного 
впливу агресора. Диверсифікація та заміна поставок, що здійснювались з країни 
агресора на інших постачальників. А саме виявлення інвесторів, які представляють 
агресора і проведення націоналізації активів, що належать державі агресору, та 
тим приватним власникам, причетність яких до підтримки факту агресії чи інших 
ворожих дій доведена. Використання факту агресії для вирішення проблемних 
питань відносин з агресором, які були створені до початку агресії. 

- власне ведення економічної війни проти агресора, а саме дій на основі 
визнання факту агресії, та використовуючи інші механізми, такі як норми СОТ, 
спрямованих на нищення економічного потенціалу агресора, насамперед 
військово-промислового. При цьому слід усвідомлювати, що окремі дії можуть 
завдати шкоди й українським підприємствам, так як зараз окремі західні компанії 
потерпають від застосування санкцій проти Росії, тому важливо мати результати 
розрахунків щодо розміру збитків. Крім того доцільно враховувати й побічні 
складові, такі як зрив зобов’язань перед партнерами та виникнення штрафів, 
можливий перерозподіл якихось ринків, можливості зриву розробок чи запуску 
виробництва озброєнь, можливість виникнення соціальної напруги на окремих 
територіях тощо. 

- нейтралізація економічних впливів агресора на міжнародному рівні та в 
середині країн-партнерів, яка потребує злагодженої координованої роботи, 
дипломатів, спецслужб, депутатів, економічного блоку Уряду тощо. 

Будь-яка економічна система – це складний соціальний організм, який 
характеризується наявністю великої кількості критеріїв і показників. Кожний із 
них свідчить про стан «проблем» або «перспектив». Тому граничні показники 
(індикатори) економічної безпеки неможливо звести до однієї цифри, тобто 
визначити узагальнюваний показник безпеки. Спроби визначити подібні загальні 
показники безпеки не дістали практичного підтвердження. На рівень безпеки 
впливає багато факторів, більшість з яких є некерованими. Задля прийняття 
державними органами обґрунтованих рішень потрібно проводити моніторинг 
індикаторів економічної безпеки, метою якого передусім було б фактичне 
відстеження, аналіз і прогнозування важливих економічних показників. Особливу 
увагу слід зосередити на таких індикаторах економічної безпеки: валовий 
внутрішній продукт (ВВП); темп інфляції; дефіцит бюджету; рівень безробіття; 
економічне зростання; рівень та якість життя; енергетична залежність; 
інтегрованість у світову економіку; сальдо експорту-імпорту; стан демографічних 
процесів; державний внутрішній і зовнішній борг; діяльність тіньової економіки. 
Важливими є граничні значення індикаторів, вихід за межі яких призводить до 
руйнівних тенденцій у сфері економіки. 

 
2. Оцінка сучасного стану економічної безпеки в Україні 

 
Дослідження деяких індикаторів свідчить про суттєві зміни у структурі 

фінансування видатків державного бюджету, перерозподіл і зростання обсягів 
фінансування на оборону. Аналіз формування державного бюджету наведений в 
табл. 1. [1] 

 
Табл. 1 Динаміка доходів державного бюджету за 2020-2022 роки, млн.грн. 
Показники 2020 2021 2022* 
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сума % сума % сума % 
Усього 1076016,7 100.00 1296852,9 100.00 1031459,5 100.00 
Податкові 
надходження 851115,6 79,10 1107090,9 85,37 603290,2 58,49 

Неподаткові 
надходження 212946,9 19,79 175358,0 13,52 153157,1 14,85 

Кошти від 
закордонних 
країн і 
організацій 

1029,7 0,10 1289,9 0,10 269823,0 26,16 

Цільові фонди 187,1 0,02 209,4 0,02 1184,0 0,01 
Офіційні 
трансферти 10658,0 0,99 12576,1 0,97 4478,8 0,43 

* станом на 01.09.2022р. 
Таблиця складена авторами на підставі статистичних даних Міністерства 
фінансів України [1] 

 
Згідно з даними наведеними в табл. 1 можна побачити зростання питомої 

ваги надходження коштів від міжнародних партнерів. Так, за 9 місяців 2022 року 
вони становили 26,16%, показники за 2020 та 2021 роки свідчать про їх незначне 
значення – 0,1%. Разом з тим відбулося скорочення надходжень від податкових 
надходжень, які за 9 місяців 2022 року становили 58,49% це пов’язано зі 
скороченням діяльність суб’єктів господарювання, окремі галузі національної 
економіки майже повністю зруйновані. У перші місяці війни не працювало понад 
40% підприємств, тисячі людей втратили джерела доходу. Загалом через 
вторгнення Росії Україна втратила від 5 до 7 млн. робочих місць. За підсумками 
першого кварталу 2022 року промисловість скоротила виробництво на 34%, 
будівництво – на 47%, гірничо-металургійний комплекс – на 53%. ВВП – мінус 
15,1%, прогнозне падіння за підсумками року – 35%. [2] 

До початку війни найбільшим роботодавцем в Україні був середній та 
малий бізнес. На його частку припадало 75% від усіх зайнятих в Україні 
працівників, або 4,8 млн українців. Решта 25% (або 1,6 млн українців) 
працювали на великих підприємствах. Найпопулярнішою сферою діяльності 
малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні є оптова та роздрібна торгівля, 
ремонт автотранспорту. Далі в різних пропорціях для середнього і малого 
бізнесів йдуть промисловість, логістика, сільське господарство та 
будівництво. Важливою рисою для більшості малого і середнього бізнесу є 
географічна прив’язка до свого споживача. Саме цей фактор став вирішальним з 
початком війни. Сьогодні МСБ зазнають різного впливу воєнних дій, в 
залежності від свого місця розташування. Загалом, регіони України можна 
поділити за чотирма категоріями: «частково окуповані регіони» (зона ведення 
бойових дій), «прифронтові регіони» (під загрозою вторгнення), «опорні 
регіони» (відіграють вирішальну роль у логістиці оборонних та гуманітарних 
вантажів) та «безпечні регіони» (регіони, які є умовно безпечними для 
підприємницької діяльності та мають мінімальний ризик вторгнення). За даними 
Держстату, прифронтові та частково окуповані регіони відповідають за більш як 
40% ВВП України. На їх території зареєстровані понад 45% компаній (за 
виключенням Києва). [2] 

Важливо розуміти, що бойові дії руйнують фізичні активи підприємств. 
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Частка підприємств, що перебувають під загрозою зникнення, у прифронтових 
та частково окупованих регіонах становить близько 45% для первинного сектору 
(сільське господарство та видобуток), 35% — для вторинного (заводи, фабрики, 
промислове виробництво) та 37% — для третинного сектору (послуги).[2] 

Таким чином, підтримка міжнародних партнерів в умовах війни для 
України є важливою. 

Аналіз напрямів використання коштів державного бюджету за 2020-2022 
роки наведений в табл. 2. 

 
Табл. 2 Динаміка видатків (функціональна класифікація) державного бюджету 

за 2020-2022 роки, млн.грн. 
Показники 2020 2021 2022* 

сума % сума % сума % 

Усього 1288016,7 100,00 1490258,9 100,00 1450245,7 100,00 
Загальнодержавні 
функції 163849,4 12,72 206643,1 13,87 129183,1 8,91 

Оборона 120374,1 9,35 127527,3 8,56 532745,9 36,73 
Громадський 
порядок, безпека, 
судова влада 

157672,5 12,24 174409,6 11,70 229438,4 15,82 

Економічна 
діяльність 168889,0 13,11 180989,9 12,14 33167,6 2,29 

Охорона 
навколишнього 
середовища 

6636,8 0,52 8200,2 0,55 2526,0 0,17 

Житлово-
комунальне 
господарство 

88,5 0,01 164,1 0,01 20,6 0,00 

Охорона здоров'я 124925,3 9,70 170505,2 11,44 110055,5 7,59 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 

9826,4 0,76 15970,3 1,07 6591,0 0,45 

Освіта 52857,3 4,10 63837,1 4,28 35452,5 2,.44 
Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

322720,3 25,06 339278,9 22,77 278382,9 19,20 

Міжбюджетні 
трансферти 160177,1 12,.44 202733,3 13,.60 92682,2 6,39 

* станом на 01.09.2022р. 
Таблиця складена авторами на підставі статистичних даних Міністерства 
фінансів України [1] 

 
Один з важливіших індикаторів економічної безпеки, який характеризує 

рівень економічних можливостей країни – валовий внутрішній продукт (ВВП). 
За даними Держстату реальний внутрішній валовий продукт України у другому 
кварталі цього року скоротився на 37,2% порівняно із другим кварталом 
минулого року. За прогнозом уряду, реальний ВВП України до кінця року може 
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скоротитися на 40%. [2] Динаміка валового внутрішнього продукту України за 
2019-2021 роки наведена в табл. 3. 

 
Табл. 3 Динаміка валового внутрішнього продукту України за 2012-2021 роки, 

млн.грн. [2] 

Роки Номінальний ВВП 
(в фактичних цінах) 

Реальний ВВП 
(в цінах попереднього року) 

Різниця 
(реальний– 

номінальний) 
2019 3974564 3675728 -298836 -7.5% 
2020 4194102 3818456 -375646 -9.0% 
2021 5459574 4363582 -1095992 -20.1% 

 
Поняття соціальної безпеки є тісно пов’язаним з економічним становищем 

у державі. Під соціальною безпекою слід розуміти забезпечення державою умов 
для створення добробуту населення. Зазначимо, що втрата добробуту, а саме 
неможливість отримати необхідне для життя через збідніння, втрату здоров’я, 
працездатності, доходу, або ж через обмеження доступу до освіти, охорони 
здоров’я, становить собою соціальний ризик. Зменшення соціальних ризиків і є 
основним завданням соціального безпеки.  

Система соціальної безпеки має бути реалізованою через механізм, який 
би, з одного боку, створював економічну та правову основу для реалізації 
індивідом своїх можливостей: самостійно заробляти кошти, мати власність, 
розраховувати на гарантовану підтримку держави через наявність соціальних 
стандартів та гарантій. А з іншого боку, такий механізм має гарантувати систему 
заходів, спрямовану на підтримку громадян у разі виникнення соціального 
ризику. Це завдання реалізується через створення системи соціального 
страхування, яка забезпечує підтримку у разі втрати працездатності за віком, 
тимчасової втрати працездатності, безробіття, захворювання тощо. Отже, для 
забезпечення добробуту громадян та з метою мінімізації та виключення 
соціальних ризиків держава має створити систему правових, економічних та 
соціальних регуляторів, які і становлять систему соціального забезпечення 
(рис.1).  

Існує низка міжнародних документів [3; 4; 5], якими користується світова 
спільнота для визначення критеріїв та запровадження заходів соціальної безпеки. 
Зокрема, це такі заходи: 

1) сприяння функціонуванню соціальних служб або створення таких 
служб, заохочення окремих осіб та сприяння добровільній або інші організації до 
участі у створенні та функціонуванні соціальних служб;  

2) вживання заходів для забезпечення інвалідам орієнтування, освіти та 
професійної підготовки, коли це можливо, у межах загальних програм або, коли 
це видається неможливим, у державних чи приватних спеціалізованих закладах, 
а також сприяти їхньому доступові до роботи, надавати допомогу в усуненні 
перешкод для спілкування і пересування;  

3) надання соціальної допомоги та допомоги сім’ям із дітьми, в т. ч. 
надання сім’ям житла, допомоги щойно одруженим та інших відповідних 
засобів; забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням прав і обов’язків їхніх 
батьків, догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони потребують, зокрема 
шляхом створення або забезпечення функціонування закладів і служб, а також 
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надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям і підліткам, які 
тимчасово або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей; 

 

 
Рис.1. Механізм дії системи соціального забезпечення держави 

Джерело: розробка авторів 
 

4) надання особам похилого віку можливості якомога довше залишатися 
повноцінними членами суспільства, вільно обирати спосіб життя і незалежно 
жити у знайомому для них оточенні так довго, як вони забажають і зможуть 
(наприклад, забезпечення житла, пристосованого до їхніх потреб і стану 
здоров’я), у тому числі гарантії для осіб похилого віку, які проживають у 
будинках для престарілих, надання належної допомоги з повагою до їх 
особистого життя та забезпечення їх участі у прийнятті рішень щодо умов 
їхнього життя; 

5) надання соціально незахищеним особам ефективного доступу до 
роботи, житла, професійної підготовки, освіти, культури, а також соціальної та 
медичної допомоги. 

Загальновизнані соціальні права людини та специфічні соціальні гарантій 
з боку держави в Україні закріплені у Конституції [6], зокрема: право на 
соціальний захист (ст. 46); право на житло (ст. 47); право на достатній життєвий 
рівень для себе та своєї сім’ї (ст. 48); право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування (ст. 49); право дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування, на державне утримання (ст. 52); право на 
освіту (ст. 53). Умови війни, в яких зараз знаходиться Україна, додають до 
зазначеного спектру соціальних ризиків такі, як наявність біженців, внутрішньо 
переміщених осіб, зростання кількості населення, що залишилося без житла, 
поява осіб. Які втратили працездатність через військові дії. 

 
Висновки та перспективи дослідження 

Економічну безпеку може гарантувати державна політика, узгоджена, 
збалансована і скоординована системою заходів, адекватних внутрішнім і 
зовнішнім загрозам. Без вироблення єдиної державної політики гарантування 
економічної безпеки неможливо стабілізувати економічну ситуацію в Україні, 
створити ефективні механізми соціального захисту населення, а для цього 
потрібно розробити стратегію і тактику економічної безпеки 

Економічна безпека держави доцільно розглядати як цілісне утворення, 
яке є сукупністю безпеки у різних сферах функціонування країни.  

Низький рівень соціальної безпеки в Україні фіксується не стільки через 
недостатні суми фінансування відповідних статей бюджетів всіх рівнів, скільки 
через наявність появу додаткових соціальних ризиків, що викликані війною. Тож 
окрім задекларованих прав людини на соціальне забезпечення нагальною постає 
проблема побудови дієвої системи соціального забезпечення, яка б стала 
потужним економічним механізмом уникнення соціальних ризиків. Це означає 
не тільки виплату допомог та надання соціальних послуг, а й забезпечення 
працевлаштування, отримання гідного доходу для громадянина та його родини. 
Саме в цьому напрямку слід просувати соціальну політику в Україні. 
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Abstrakt:  

Príspevok prináša pohľad na vývoj autormi vybraných foriem kriminality a to drogovej a 
taktiež na nové druhy kriminality, medzi ktoré je možné zaradiť environmentálnu, či počítačovú 
kriminalitu. Skúmaním kriminality, predovšetkým jej kriminogénnych činiteľov sa zaoberá 
samostatná vedná disciplína, ktorou je kriminológia. Na základe poznania príčin a podmienok 
kriminality, ale aj jej kvantitatívnych a kvalitatívnych veličín je možné navrhovať preventívne 
opatrenia, ktoré budú efektívne a prinesú želaný efekt v podobe jej znižovania. Množstvo 
odborníkov doma aj v zahraničí sa zaoberá skúmaním príčin a podmienok páchania kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti s cieľom navrhovať také preventívne opatrenia, aby došlo k 
minimalizácii výskytu tohto negatívneho javu.  

Príspevok je jeden z výstupov „VVÚ č. 245/2019 - Moderné technológie v páchaní, 
odhaľovaní, dokumentovaní, dokazovaní a prevencii trestnej činnosti, pri zabezpečení verejného 
poriadku a bezpečnosti, plynulosti cestnej dopravy. Aspekty technické, kriminalistické, 
kriminologické, penologické, právne, verejno-správne, sociálne, psychologické a bezpečnostné” 
 

Kľúčové slová: špecifiká kriminality, protispoločenská činnosť, drogová kriminality, 
environmentálna kriminalita, počítačová kriminalita, kriminológia.     

 
Abstract: 

The paper provides an insight into the development of forms of drug crime and new types of crime, 
which include environmental or cybercrime. The study of crime, especially its criminogenic 
agents, is dealt with by a separate scientific discipline, which is criminology. Knowing the causes 
and conditions of crime, but also its quantitative and qualitative quantities, it is possible to design 
preventive measures that will be effective and bring the desired effect in the form of its reduction. 
A number of experts at home and abroad are engaged in investigating the causes and conditions of 
crime and other anti-social activities in order to design preventive measures to minimize the 
occurrence of this negative phenomenon. 
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        The paper is one of the outputs of the "VVÚ No. 245/2019 - Modern technologies in the 
perpetration, detection, documentation, proof and prevention of crime, in ensuring public order 
and safety, the continuity of road transport. Technical, criminal, criminology, penological, legal, 
public-administrative, social, psychological and security aspects“ 
 

Keywords: specifics of crime, anti-social activity, drug crime, environmental crime, cybercrime, 
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Úvod 

Kriminalita a iná protispoločenská činnosť je fenomén, s ktorým sa ľudstvo 
stretáva od počiatku svojich dejín. Táto činnosť negatívne ovplyvňujúca život jedinca 
má negatívny dopad aj na kvalitu jeho života, a tým aj na celú spoločnosť. Množstvo 
odborníkov doma aj v zahraničí sa zaoberá skúmaním príčin a podmienok páchania 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti s cieľom navrhovať také preventívne 
opatrenia, aby došlo k minimalizácii výskytu tohto negatívneho javu. Skúmaním 
kriminality, predovšetkým jej kriminogénnych činiteľov sa zaoberá samostatná vedná 
disciplína, ktorou je kriminológia. Na základe poznania príčin a podmienok 
kriminality, ale aj jej kvantitatívnych a kvalitatívnych veličín je možné navrhovať 
preventívne opatrenia, ktoré budú efektívne a prinesú želaný efekt v podobe jej 
znižovania. (BANGO, D., - VIKTORYOVÁ, J. 2001, Metodika vyšetrovania 
vybraných druhov mravnostných trestných činov. Bratislava). 

Trestné činy je možné kategorizovať podľa spoločných znakov ich skutkových 
podstát do jednotlivých ucelených skupín (druhov). Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky (MV SR) podľa štatistického vykazovania trestnej činnosti kriminalitu 
rozdeľuje na všeobecnú kriminalitu, zostávajúcu kriminalitu a ekonomickú 
kriminalitu. Všeobecnú kriminalitu tvorí súbor násilných, mravnostných, majetkových 
a ostatných trestných činov.  

Pri detailnejšom skúmaní skutkových podstát trestných činov je však možné 
vnímať aj ďalšie druhy kriminality, ktoré sú súčasťou vyššie spomenutých základných 
druhov kriminality stanovených MV SR. Medzi špecifické druhy kriminality patrí 
drogová kriminalita (súčasť ostatnej kriminality), environmentálna kriminalita (súčasť 
ekonomickej kriminality) a počítačová kriminalita (súčasť majetkovej a ekonomickej 
kriminality). 

1. Drogová kriminalita 
 S drogovou kriminalitou súvisí viacero pojmov, ktoré je pred samotným 
definovaním drogovej kriminality ako samostatného druhu kriminality poznať.   
 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala v roku 1969 pojem droga 
ako akúkoľvek látku, ktorá je po zavedení do živého organizmu schopná pozmeniť 
jednu alebo viac funkcií.  Pod pojmom drogová závislosť sa rozumie psychický, 
niekedy aj fyzický stav, ktorý je výsledkom interakcie medzi živým organizmom a 
drogou, charakterizovaný správaním a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie 
užívať drogu nepretržite alebo periodicky, aby sa prejavil jej psychický účinok, a 
niekedy, aby sa predišlo nepohodliu z jej neprítomnosti. Osoba môže byť závislá od 
viac ako jednej drogy. (BAŽOVÁ, I - GRŇA, A. Kriminálne správanie z pohľadu 
regresnej terapie, 2015). Kriminálne správanie z pohľadu regresnej terapie. 
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Alternatívny názov pre drogovú závislosť je toxikománia (gréc. toxikos – smrteľný, 
jedovatý; mania – šialenstvo).  
 Psychická závislosť je charakterizovaná intenzívnym vystupňovaním túžby opäť 
drogu užiť. Droga poskytuje umele navodené pocity a stavy, ktoré človeka lákajú aby 
ich zopakoval. Je úzko viazaná na špecifické faktory spojené s požívaním drogy – 
prostredie, skupina pri konzume drogy, hudba, rituál užívania drogy. Vzniká ako prvá. 
Fyzická závislosť vzniká po dlhej dobe požívania drog , kde si organizmus zvykne na 
to, že musí túto škodlivú látku spracovávať. Prejavuje sa hlavne po prerušení prívodu 
drogy do organizmu. Prejavom je celý rad príznakov ako je nevoľnosť, slzenie, 
potenie, zvýšenie či kolísanie telesnej teploty, fyzický nepokoj, zmeny krvného tlaku, 
pulzu, bolesti hlavy, niekedy vyprovokovaný epileptický záchvat. Príznaky bývajú 
typické pre daný druh drogy. Štádiá vývoja drogovej závislosti sú zobrazené na 
obrázku 1. 

  
Obr. 1 Štádiá vývoja drogovej závislosti  
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Šimorová 2007) 

 Aj keď pojem droga slovenské trestné právo presne nedefinuje, pod pojmom 
droga je v zmysle trestného zákona chápaná omamná látka, psychotropná látka, jed a 
prekurzor (ČEČOT, V. a kol. 2009. Kriminológia: Všeobecná časť).  Omamné látky sú 
látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú 
zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na 
ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je SR viazaná. Psychotropné látky 
sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s 
menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodný dohovor, ktorým je SR viazaná (Zákon 139/1998 Z. z.). Pojem 
prekurzor je definovaný Nariadením (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady 
z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog ako látka, ktorá sa často používa pri 
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nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok a je uvedená v prílohe 1 tohto 
nariadenia. Omamné látky, psychotropné látky, ale aj alkohol a ostatné látky spôsobilé 
nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie 
schopnosti, alebo sociálne správanie sú pre potreby Trestného zákona nazývané ako 
návykové látky. Drogy široká verejnosť vníma v užšom slova zmysle iba ako omamné 
a psychotropné látky. V širšom slova zmysle je však za drogu možné považovať aj 
alkohol a tabak. V zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, 
víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 
V zmysle zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových 
výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov tabakom sú listy a iné prírodné spracované alebo nespracované 
časti tabakových rastlín vrátane expandovaného a rekonštituovaného tabaku. V 
súčasnosti už neplatnom zákone č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami bolo definované aj fajčenie ako osobitný druh toxikománie, ktorý 
škodlivo pôsobí na zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom 
fajčenia. Na základe vymedzenia základných pojmov sa viacerí odborníci pokúsili 
zadefinovať pojem drogová kriminalita. Drogovú kriminalitu v užšom slova zmysle 
ako trestnú činnosť spočívajúcu v nedovolenom zaobchádzaní s omamnými a 
psychotropnými látkami. V širšom slova zmysle hovoria v spojitosti s drogovou 
kriminalitou o trestných činoch:  

• smerujúcich k šíreniu nealkoholovej toxikománie (zvádzanie, podpora alebo iné 
podnecovanie na zneužívanie návykových látok iných než alkohol),  

• spáchaných s cieľom získať drogy alebo finančné prostriedky na zaobstaranie 
týchto látok (najmä majetková kriminalita),  

• spáchaných pod vplyvom drogy (trestné činy spáchané v opojení majúcom pôvod v 
drogách),  

• páchaných na toxikomanoch (široká skupina trestných činov, ktorých obeťami sú 
drogovo závislé osoby).  

Drogové závislosti je možné podľa typu psychoaktívnej látky, ktorú droga obsahuje 
klasifikovať podľa tabuľky 1. 

od:  Typ drogy  Spôsob 
aplikácie  Účinok  Poznámk

a  

od alkoholu  Alkoholický 
nápoj  Perorálne  

Pri nižších 
dávkach 
stimulácia (dobrá 
nálada, 
zhovorčivosť, 
zvýšené 
sebavedomie, 
neskôr zníženie 
sebakritiky a 
zábran, 
agresivita). Pri 
rýchlej 

Spoločen
sky 
tolerovan
á droga.  

Závislosť 
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konzumácii 
vyšších dávok 
útlm (únava, 
spánok, 
bezvedomie až 
smrť).   

od opioidov  
Heroín, 
metadon, 
braun  

Intravenóz
ne,  
ale aj  
šňupaním a 
fajčením  

Prevažne tlmivý 
účinok – zníženie 
bolesti, 
upokojenie, 
ospalosť, 
rozšírenie ciev 
(spomalenie 
srdcovej činnosti), 
spomalenie 
dýchania, ťažká 
zápcha, zníženie 
produkcie moču, 
svrbenie.  

Prírodný
m 
zdrojom 
je mak 
siaty.  

od 
kanaboidov  

Marihuana, 
hašiš  

Fajčenie, 
perorálne  

Sucho v ústach, 
pocit chladu a 
hladu,  
deformácia 
vnímania času a 
priestoru, eufória, 
smiech. Pri 
dlhodobom 
užívaní  sa môžu 
dostaviť 
flashbacky, 
paranoja, depresie, 
stav úzkosti.  

Prírodný
m 
zdrojom 
je 
konope.  

od sedatív a 
hypnotík  

Lieky 
(ohypnol, 
tramal, 
aspirín, 
diazepam, 
xanax)  

Perorálne, 
intravenóz
ne  

Obdobný ako pri 
opoidoch.  

Lieky 
proti 
bolesti a 
na 
spanie.  

od:  Typ drogy  
Spôsob 
aplikácie  Účinok  

Poznám
ka  

Závislosť 
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od kokaínu  Kokaín, 
Crack  

Šňupaním, 
fajčením, 
žuvaním 
listov koky  

Opakované 
užívanie vedie k 
eufórii – veselosť, 
družnosť, túžba po 
zvýšenom pohybe, 
zhovorčivosť, 
energickosť až 
hyperaktivita. Pri 
dlhodobom 
užívaní sa 
objavuje úzkosť, 
paranoja, 
halucinácie, 
zvýšené riziko 
infarktu a mŕtvice.  

Prírodný
m 
zdrojom 
je koka 
pravá.  

od iných 
psychostimul
ancií  

Pervitín, 
extáza, 
amfetamín  

Intravenoó
zne,  
perorálne, 
šňupaním  

Obdobný ako pri 
závislosti od 
kokaínu.  

Užívaní
m 
niektorýc
h je 
legálne 
(káva, 
čaj, 
čokoláda, 
kakao).  

od 
halucinogéno
v  

LSD (vo 
forme tripu 
alebo 
kryštálu), 
psilocybín  

Perorálne  

U nižších dávok sa 
vyskytujú ilúzie, 
pseudohalucinácie, 
zvýšená citlivosť 
priestorového 
vnímania a 
vnímania farieb, 
mierna eufória, 
dobrá nálada.  
Vysoké dávky 
poškodzujú pečeň, 
ľadviny, paranoja, 
úzkosť, 
zmätenosť, 
dezorientácia, 
poruchy myslenia.  

Množstv
o 
prírodnýc
h 
halucino
génov 
(lysohláv
ky, 
durman).  

od nikotínu  
Cigarety, 
cigary, 
žuvací tabak  

Fajčenie, 
žuvanie  

Podráždenie 
slizníc, bolesti 
hlavy, hnačka. Pri 
dlhodobom 
užívaní zvýšené 
riziko zdravotných 
problémov (napr. 

Spoločen
sky 
tolerovan
á droga.  



   

 

 

74 

 

Špecifické druhy kriminality 
Miroslav FELCAN, Josef KŘÍHA 

rakovina).  

 

 

od:  Typ 
drogy  

Spôsob 
aplikácie  Účinok  Poznámka  

od 
prchavých 
látok  

Toluén, 
acetón, 
benzín, 
rajský 
plyn  

Inhalácia  

Eufória alebo 
útlm, 
halucinácie. Pri 
dlhodobom 
užívaní 
otupenosť, 
hlúpnutie, 
poruchy 
správania 
(labilnosť,  
agresivita, 
strata záujmu a 
výkonnosti), 
poškodenie 
pečene a 
ľadvín.  

Rozpúšťadlá, 
riedidlá, 
lepidlá, 
plyny.  

od iných 
návykových 
látok  

-  -  -  -  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Hupková a Liberčanová 2012  
Tab. 1 uvádza stav a objasnenosť drogovej kriminality na Slovensku.   
Tab. 1 Stav a objasnenosť drogovej kriminality 
 

Rok  Celkov
é  

Objasnené  Objasnenosť  Rok  Celkov
é  

Objasnen
é  

Objasn
enosť  

1997  967▼  932  96,4 %▼  2009  2 459▲  1 330  54,1 
%▲  

1998  520▼  487  93,7 %▼  2010  1 762▼  1 247  70,8 
%▲  

1999  454▼  418  92,1 %▼  2011  2 422▲  1 736  71,7 
%▲  

2000  946▲  869  91,9 %▼  2012  1 951▼  1 378  70,6 
%▼  

2001  1 041▲  936  89,9 %▼  2013  1 930▼  1 417  73,4 

Závislosť 
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%▲  
2002  1 120▲  890  79,5 %▼  2014  1 609▼  1 222  75,9 

%▲  
2003  1 319▲  986  74,8 %▼  2015  1 750▲  1 270  72,6 

%▼  
2004  1 282▼  925  72,2 %▼  2016  1 493▼  1 156  77,4 

%▲  

2005  1 682▲  1 162  69,1 %▼  2017  1 480▼  1 105  74,7 
%▼  

2006  1 742▲  970  55,7 %▼  2018  1 573▲  1 161  73,8 
%▼  

2007  2 159▲  1 248  57,8 %▲  2019  1 723▲  1 252  72,7 
%▼  

2008  2 285▲  1 167  51,1 %▼  2020  1 513▼  1 071  70,8 
%▼  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Obr. 2 znázorňuje dynamiku drogovej kriminality a počtu objasnených drogových 
trestných činov a obrázok 3 znázorňuje dynamiku úrovne drogovej kriminality. 

 
Obr. 2 Dynamika drogovej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
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Obr. 3 Dynamika úrovne drogovej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 Od roku 1997 do roku 2020 (vrátane) bolo na Slovensku zaznamenaných 
celkovo 37 182 drogových trestných činov. V prvých troch rokoch sledovaného 
obdobia je možné sledovať pokles drogovej kriminality na jej najnižšie hodnoty. V 
roku 1999 bolo na Slovensku zaznamenaných 8 drogových trestných činov na 100 000 
obyvateľov. Od roku 1999 až do roku 2009 bol zaznamenaný rast drogovej kriminality 
na jej maximálnu hodnotu (2 459 drogových trestných činov). Od roku 2012 drogová 
kriminalita klesala pod hranicu 1 500 drogových trestných činov, pričom v posledných 
3 rokoch opäť vystúpila nad túto hranicu. Dynamika vybraných drogových trestných 
činov je zobrazená na obrázku 4. 

 
Obr. 4 Dynamika drogových trestných činov  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
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 Podľa štatistík MV SR je možné pod drogovú kriminalitu zaradiť trestný čin 
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 – § 173 TZ), šírenie toxikománie (§ 174 TZ), 
pričom prvý z uvedených trestných činov v sebe zahŕňa aj prechovávanie drogy pre 
vlastnú potrebu (ods. 2 § 171 TZ) a podpora výroby drog (§ 173 TZ). (Zákon č. 
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov). Najvyšší počet 
drogových trestných činov súvisí s prechovávaním drog pre vlastnú potrebu, pričom 
tendencia vývoja tohto protiprávneho činu je dlhodobo klesajúca. Nedovolená výroba 
a držanie drog je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou drogovou trestnou činnosťou, 
pričom zaznamenáva stagnujúci, resp. mierne rastúci trend.  
 Trestný čin šírenia toxikománie zaznamenal prudký nárast v roku 2011, pričom 
od tohto roku postupne klesal do roku 2017, kedy opäť 2 roky narastal a v roku 2020 
klesol na úroveň roku 2017 (druhý najnižší počet zaznamenaných  trestných činov 
šírenia toxikománie v sledovanom období). Najnižší počet drogových trestných činov 
súvisí s podporou výroby drog, ktorý sa v posledných rokoch sledovaného obdobia 
dlhodobo drží pod hranicou 10 trestných činov ročne.   
Obrázok 5 znázorňuje dynamiku drogovej kriminality v regiónoch. 

 
Obr. 5 Dynamika drogovej kriminality v regiónoch v rokoch 2000-2020  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 

Obrázok 6 znázorňuje dynamiku úrovne drogovej kriminality v regiónoch. 

 



   

 

 

78 

 

Špecifické druhy kriminality 
Miroslav FELCAN, Josef KŘÍHA 

Obr. 6 Dynamika úrovne drogovej kriminality v regiónoch  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Príčina vzniku drogovej závislosti je rôzna. Pre vznik závislosti je dôležitá motivácia 
vedúca k užívaniu drogy (Heller a Pecinovská 1996):  

• fyzická motivácia (fyzické uvoľnenie, zlepšenie fyzickej kondície, odstránenie 
fyzických problémov),  

• senzorická motivácia (zlepšenie zraku, chuti, čuchu, hmatu),  
• emocionálna motivácia (riešenie osobných problémov, uvoľnenie psychickej 

bolesti, zlepšenie nálady, zahnanie úzkosti, relax),  
• interpersonálna motivácia (zapadnutie do kolektívu, uznanie rovesníkov, vzdor 

autorite),  
• sociálna motivácia (únik z problémov života, identifikácia so skupinou),  
• politická motivácia (vzdor voči spoločenským pravidlám, potreba meniť drogovú 

politiku),  

• intelektuálna motivácia (zahnať nudu, skúmanie vlastného vedomia),  
• kreatívno-estetická motivácia (zlepšenie umeleckej tvorby, originalita, pôžitok z 

umenia, zlepšenie predstavivosti).  
 Priority Slovenska v rámci prevencie drogovej kriminality vymedzuje Národná 
protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 20212025 s výhľadom 
do roku 2030 vydaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky nasledovne:  

•  Zníženie ponuky drog, posilnenie bezpečnosti, o Rozkladať organizované zločinecké 
skupiny zaoberajúce sa drogovou trestnou činnosťou, ktoré pôsobia alebo vznikli v 
členských štátoch EÚ, alebo sa na nich zameriavajú pri páchaní drogovej trestnej 
činnosti, riešiť prepojenia s inými bezpečnostnými hrozbami a zlepšovať 
predchádzanie trestnej činnosti,  

•  Zamerať sa na odhaľovanie nelegálneho veľkoobchodu s drogami a drogovými 
prekurzormi na vstupných a výstupných miestach EÚ,  

•  Zamerať sa na zneužívanie logistických a digitálnych kanálov využívaných na 
distribúciu stredných a malých množstiev nelegálnych drog. V spolupráci so 
súkromným sektorom zlepšiť zaisťovanie nelegálnych látok pašovaných týmto 
spôsobom,  

•  Zamerať sa na nezákonnú výrobu a pestovanie OPL, zabrániť zneužívaniu a 
obchodovaniu s drogovými prekurzormi na nedovolenú výrobu drog v súvislosti so 
škodami na životnom prostredí  

•    Zníženie dopytu po drogách: služby v oblasti prevencie, liečby a starostlivosti,  
•    Predchádzať užívaniu drog a zvyšovať informovanosť o nežiaducich účinkoch drog  
•    Zabezpečiť prístup a posilniť služby v oblasti liečby a starostlivosti  
• Riešenie škôd súvisiacich s drogami, o Intervencie na zníženie rizík a škôd a iné 

opatrenia na ochranu a podporu osôb, ktoré užívajú drogy, (BIELIKOVÁ, M. a 
kol. 2002.  Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch), 

• Riešiť zdravotné a sociálne potreby osôb, ktoré užívajú drogy vo väzenskom 
prostredí a po prepustení  

• Posilniť medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami, regiónmi, medzinárodnými 
a regionálnymi organizáciami  

• Podpora  výskumu,  inovácií a prognóz v protidrogovej problematike 
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• Zabezpečenie optimálneho vykonávania stratégie, koordinácie všetkých 
zainteresovaných strán  

Podľa Správy o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 
2020 k najčastejšie zneužívaným omamným a psychotropným látkam v rokoch 2013 
až 2020 na území Slovenska patrila marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä 
metamfetamín. Prejavil sa aj rastúci záujem konzumentov o užívanie kokaínu. 

2. Environmentálna kriminalita 
S pojmom environmentálnej kriminality sa po prvýkrát stretávame počas 80. a 

90. rokov 20. storočia. Odborníci na ochranu životného prostredia, právnici i vládne 
organizácie jednotlivých štátov sa nevedeli zhodnúť na presnej definícií 
environmentálnej kriminality, na činoch, ktoré by mali byť trestné ani na spôsobe 
stanovenia trestov za tieto činy. Za environmentálnu kriminalitu sa v tomto období 
považovala kontaminácia vody chemikáliami, uvoľňovanie znečisťujúcich látok do 
ovzdušia, nesprávna likvidácia, skladovanie alebo preprava nebezpečného odpadu 
(napr. pesticídov, chemikálií či rádioaktívneho odpadu). Takéto vnímanie 
environmentálnej kriminality sa teda vzťahovalo predovšetkým na podniky, ktoré 
takúto činnosť vykonávali. Práve preto bola environmentálna kriminalita považovaná 
za kriminalitu „bielych golierov“ (podobne ako ekonomická kriminalita). Trestné činy 
páchané bežnými osobami však nespĺňajú charakteristiku kriminality „bielych 
golierov“ (napr. vodiča kamiónu nesprávne skladujúceho nebezpečný odpad by nebolo 
možné označiť za páchateľa kriminality „bielych golierov“), a preto sa odborníci aj 
naďalej snažili nájsť správnu definíciu environmentálnej kriminality (Environmental 
2022). Jednu z prvých oficiálnych definícií environmentálnej kriminality ponúka 
Clifford Environmental Crime. 1998), ktorá definuje environmentálnu kriminalitu ako 
úmyselný čin poškodenia alebo potenciálneho poškodenia ekologického a/alebo 
biologického systému. Zjednodušene hovorí, že environmentálna kriminalita je 
akýkoľvek čin porušujúci zákon o ochrane životného prostredia.   

Podľa Europolu (Európskeho policajného úradu podporujúceho vzájomnú 
spoluprácu členských štátov Európskej únie v oblasti prevencie a boja proti závažným 
formám medzinárodného organizovaného zločinu) je environmentálna kriminalita 
charakteristická svojím vplyvom na prírodné prostredie, ktoré sa prejavuje zvyšujúcou 
sa úrovňou znečistenia, degradáciou voľne žijúcich živočíchov, znížením biodiverzity 
a narúšaním ekologickej rovnováhy.(CLIFFORD, M. 1998. Environmental Crime: 
Enforcement, Policy, and Social Responsibility). Obeťou environmentálnej kriminality 
je primárne životné prostredie, pričom škody na životnom prostredí sekundárne 
spôsobujú riziko ochorenia, ekologické katastrofy, nezvratné klimatické zmeny, 
kontamináciu potravinového reťazca, skrátenie dĺžky života, ale aj smrť osôb.  

V podmienkach Slovenskej republiky pod environmentálnou kriminalitou 
chápeme trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo 
niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V 
širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch 
Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj  problematiky 
ohrozovania zdravia závadovými potravinami a nedovolenej výroby a držby 
rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok. Problematika 
environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú 
samostatné právne predpisy. Z trestnoprávneho hľadiska je možné environmentálne 
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trestné činy nájsť predovšetkým v 2. diele VI. hlavy osobitnej časti Trestného zákona 
–  Trestné činy proti životnému prostrediu (§ 300 – § 310):    

• ohrozenie a poškodenie životného prostredia,  
• neoprávnené nakladanie s odpadmi,  
• neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok,  
• porušovanie ochrany vôd a ovzdušia,  
• neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu,  
• porušovanie ochrany rastlín a živočíchov,  
• týranie zvierat,  
• zanedbanie starostlivosti o zviera,  
• organizovanie zápasov zvierat,  
• porušovanie ochrany stromov a krov,  
• šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín,  
• únik organizmov,  
• pytliactvo.  
 

Pod environmentálnu kriminalitu sa však vzťahujú aj skutkové podstaty trestných 
činov nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, 
vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a 
toxínov (§ 298 a § 299 TZ), neoprávnené uskutočňovanie stavby (§ 299a), 
ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi (§ 168 a § 169 TZ) a 
vo vzťahu k drevu aj trestný čin krádeže (§ 212 ods. 1 písm. e) TZ). (Zákon č. 
359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 Environmentálna kriminalita je podľa oficiálnych štatistík MV SR vykazovaná v 
rámci ekonomickej kriminality. Tabuľka 12 uvádza stav a objasnenosť 
environmentálnej kriminality na Slovensku. Obrázok 51 znázorňuje dynamiku 
environmentálnej kriminality a počtu objasnených environmentálnych trestných činov. 

Tab. 2 Stav a objasnenosť environmentálnej kriminality 

Rok  Celkové  Objasnené  Objasnenosť  Rok  Celkové  Objasnené  Objasnenosť  
2006  777▼  425  54,7 %▼  2014  663▼  365  55,1 %▼  
2007  754▼  455  60,3 %▲  2015  618▼  327  52,9 %▼  
2008  782▲  490  62,7 %▲  2016  751▲  302  40,2 %▼  
2009  891▲  605  67,9 %▲  2017  706▼  267  37,8 %▼  
2010  768▼  470  61,2 %▼  2018  775▲  317  40,9 %▲  
2011  1 088▲  704  64,7 %▲  2019  952▲  350  36,8 %▼  
2012  801▼  498  62,2 %▼  2020  1 222▲  456  37,3 %▲  
2013  667▼  406  60,9 %▼          

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
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Obr. 7 Dynamika environmentálnej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Vzhľadom na to, že environmentálnu kriminalitu je možné považovať za jeden z 
najmladších druhov kriminality, nie je možné sledovať jej historický vývoj z 
dlhodobého hľadiska (niektoré environmentálne trestné činy pribudli do Trestného 
zákona až od roku 2006). Rovnako tak je nevyhnutné povedať, že skutková podstata 
viacerých environmentálnych trestných činov sa za sledované obdobie zmenila, čím je 
ovplyvnená aj štatistika environmentálnej kriminality. Napriek uvedenému, najviac 
environmentálnych trestných činov bolo na Slovensku zaznamenaných v roku 2020 pri 
mierne rastúcom trende vývoja. Objasnenosť naopak mierne klesá – pôvodne viac ako 
60% objasnenosť sa znížila pod hranicu 40 %. Obrázok 8 znázorňuje dynamiku úrovne 
environmentálnej kriminality. 
 

 
Obr. 8 Dynamika úrovne environmentálnej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Vývoj úrovne environmentálnej kriminality kopíruje vývoj stavu 
environmentálnej kriminality. Environmentálna kriminalita dosiahla svoju najvyššiu 
úroveň v roku 2011 (aj napriek tomu, že najviac environmentálnych trestných činov 
bolo zaznamenaných v roku 2020), kedy na 100 000 obyvateľov pripadalo 20 
environmentálnych trestných činov. Trend vývoja úrovne environmentálnej 
kriminality má mierne klesajúci charakter (zatiaľ čo, paradoxne, stav environmentálnej 
kriminality má rastúci trend vývoja). Dynamika vybraných environmentálnych 
trestných činov je zobrazená na obrázku 9. 
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Obr. 9 Dynamika vybraných environmentálnych trestných činov  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Pri skúmaní dynamiky vybraných environmentálnych trestných činov nebol 
skúmaný trestný čin súvisiaci s krádežou dreva (§ 212) z dôvodu, že podľa štatistík 
MV SR nie je možné trestný čin krádeže súvisiaci s environmentálnou kriminalitou 
oddeliť od ostatných druhov krádeží. Oficiálnu štatistiku samostatnej environmentálne 
kriminality vedie MV SR až od roku 2017, čo predstavuje krátke obdobie na 
sledovanie dynamiky vývoja tohto druhu environmentálnej kriminality.   
Do roku 2019 bolo najčastejším environmentálnym trestným činom pytliactvo (§ 310 
TZ). Klesajúci trend vývoja tohto trestné činu a rastúci trend trestných činov 
porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 TZ) a neoprávnené nakladanie s 
odpadmi (§ 302 TZ) spôsobil, že v roku 2020 sa tieto dva trestné činy stali najčastejšie 
sa vyskytujúcimi environmentálnymi trestnými činmi. Rastúci trend vývoja 
zaznamenávajú aj ďalšie environmentálne trestné činy súvisiace s týraním zvierat (§ 
305), ohrozením životného prostredia (§ 300 a § 301)a porušovaním ochrany vôd (§ 
303 a § 304).  Obrázok 10 znázorňuje dynamiku environmentálnej kriminality v 
regiónoch a obrázok 11 znázorňuje dynamiku úrovne environmentálnej kriminality v 
regiónoch. 

 
Obr. 10 Dynamika environmentálnej kriminality v regiónoch  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
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Obr. 11 Dynamika úrovne environmentálnej kriminality v regiónoch  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Typickým javom pri páchaní environmentálnej kriminality je jej utajovanie a 
opakovateľnosť. Príčiny vzniku environmentálnej kriminality je možné rozdeliť do 4 
oblastí (Kern 2014): 
• legislatíva:  
o slabé právne povedomie o životnom prostredí, o  korupcia,  
o slabá vymáhateľnosť environmentálneho práva,  
o    častá novelizácia environmentálnych právnych predpisov. 
• inštitúcie:  
o kompetenčné spory,  
o slabá spolupráca a vzájomná kontrola medzi štátnou správou a samosprávou. 
• ochrana a starostlivosť o životné prostredie:  
o neochota zelených daní či zelených rozpočtov,  
o čiastočne vybudovaná monitorovacie a varovné systémy, o  lokálna anarchia v 

lesnom hospodárstve, o  nedostatočné kompetencie,  
o neefektívne využívanie prírodných zdrojov. 
• vzdelávanie:  
o úpadok mimoškolskej environmentálnej výchovy, o  ľahostajný prístup občanov k 

životnému prostrediu, o  nízka úroveň environmentálneho povedomia,  
o odchod environmentálne vzdelaných pedagógov, o  nedostatok pomôcok pre 

environmentálnu výchovu a výchovno-vzdelávacích pobytov v prírode.  

Vymedziť osobnostné črty páchateľa environmentálnej kriminality vzhľadom na 
jej špecifiká nie je jednoduché. Páchateľ takejto kriminality môže byť na jednej strane 
nadpriemerne inteligentný, alebo naopak, menej inteligentný. Rovnako tak môže ísť o 
osobu, ktoré v minulosti nespáchala žiadny trestný čin, alebo naopak, môže ísť o 
recidivistu. Páchateľom environmentálnej kriminality teda môže byť v podstate 
ktokoľvek.(ČEČOT, V. a kol. 2009. Kriminológia: Všeobecná časť). 

V  roku 2004 Európska únia podnikla kroky na zavedenie jednotného režimu 
prevencie a odstraňovania environmentálnych škôd tým, že prijala smernicu 
2004/35/ES environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálny škôd. Týmto právnym predpisom sa v Európskej únii prvýkrát 
zavádza komplexný režim zodpovednosti za škody spôsobené na životnom prostredí 
(Horňanová a Lacková. 2018). Slovenská republika v roku 2007 transponovala do 
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svojho právneho poriadku túto smernicu prostredníctvom zákona č. 359/2007 Z. z. o  
prevencii a  náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon vychádza predovšetkým z 
princípu prevencie. Jeho podstatou je, že prevádzkovateľ je povinný predchádzať 
vzniku environmentálnej škody, je povinný prijať preventívne opatrenia – pri hrozbe 
takejto škody a  v  prípade jej vzniku je povinný prijať nápravné opatrenia na jej 
odstránenie.(GAŠPIERIK, L. 2010. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti). 
 
 
3. Počítačová kriminalita 
 

Pojem počítačovej kriminality je potrebné chápať ako páchanie trestnej činnosti, 
v ktorej figuruje určitým spôsobom počítač ako predmet tejto trestnej činnosti alebo 
ako nástroj trestnej činnosti (BRVNIŠŤAN, M. 2018. Kybernetická kriminalita a 
možnosti prevencie. In: Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality). MV SR 
delí počítačovú kriminalitu na 3 kategórie – trestná činnosť súvisiaca s obsahom, 
trestná činnosť vykonávaná prostredníctvom informačných a komunikačných 
technológií, útoky na informačné a komunikačné technológie.  

V podmienkach Slovenska sa pojem počítačovej kriminality stotožňuje s pojmom 
kybernetická kriminalita. V zahraničí sa však vnímanie týchto dvoch pojmov líši. 
Zatiaľ čo počítačovou kriminalitou (computer crime) sa rozumejú trestné činy, ktoré 
sú spáchané prostredníctvom počítača, kybernetická kriminalita (cybercrime) (alebo 
tiež internetová kriminalita) zahŕňa použitie počítača, internetu alebo kybernetického 
priestoru na spáchanie trestného činu.   
Počítačová kriminalita sa od ostatných druhov kriminality odlišuje viacerými 
zvláštnosťami a osobitnými charakteristikami (Brvnišťan 2018):  
1) veľká anonymita páchateľov, vzdialenosť páchateľa od obete a časový odstup 

medzi konaním a následkom trestného činu,  
2) jeden z najmenej ohlasovaných druhov kriminality – vysoká latencia pohybujúca sa 

na úrovni 90 %,  
3) obete sa často nedozvedia, že sú alebo boli predmetom útoku páchateľa,  
4) špecifické nástroje využité k spáchaniu trestnej činnosti (technika a technológia),  
5) ťažko zistiteľná a vyčísliteľná výška škody,  
6) obeťou môžu byť fyzické či právnické osoby, korporácie, ale aj štátne inštitúcie, 
7) možnosť páchania trestnej činnosti vo veľmi krátkom časovom intervale (v 

priebehu niekoľkých sekúnd) bez potreby prítomnosti páchateľa na mieste činu  
8) neidentifikovateľné miesto činu  
9) digitálna forma stôp môže byť veľmi jednoducho zahladená (odstránením, 

skreslením alebo zmanipulovaním)  
10) každý bezpečnostný incident v kybernetickom priestore má potenciál byť trestným 

činom.  
 

Trestnoprávne bola počítačová kriminalita na Slovensku vymedzená  v roku 
2016, kedy nadobudli účinnosť nové trestné činy súvisiace s počítačovou kriminalitou. 
Počítačové trestné činy sú uvedené predovšetkým v IV. hlave osobitnej časti 
Trestného zákona – Trestné činy proti majetku (§ 247 - § 247d):  
• neoprávnený prístup do počítačového systému (§ 247),  
• neoprávnený zásah do počítačového systému (§ 247a),  
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• neoprávnený zásah do počítačového údaja (§ 247b)  
• neoprávnené zachytávanie počítačových údajov (§ 247c)  
• výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo 
iných údajov (§ 247d).  

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že z hľadiska štatistického 
vykazovania kriminality MV SR sú počítačové trestné činy vykazované v rámci 
majetkovej kriminality (za určitých podmienok môžu byť vykazované aj v rámci 
ekonomickej kriminality). Okrem týchto trestných činov však s počítačovou 
kriminalitou súvisia aj niektoré ďalšie ekonomické trestné činy (neoprávnené 
obohatenie, porušovanie autorského práva), ale aj mravnostné trestné činy (výroba, 
rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom 
predstavení). (BRVNIŠŤAN, M. 2018. Kybernetická kriminalita a možnosti prevencie. 
In: Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality). 

 
Tabuľka 3 uvádza stav a objasnenosť počítačovej kriminality na Slovensku. 

Obrázok 12 znázorňuje dynamiku počítačovej kriminality a počtu objasnených 
počítačových trestných činov. 

 
Tab. 3 Stav a objasnenosť počítačovej kriminality 

Rok  Celkové  Objasnené  Objasnenosť  Rok  Celkové  Objasnené  Objasnenosť  
2016  243▼  93  38,3 %▼  2019  372▼  150  40,3 %▲  
2017  316▲  102  32,3 %▼  2020  468▲  130  27,8 %▼  
2018  400▲  155  38,8 %▲          

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 
 

 
Obrázok 12 Dynamika počítačovej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
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Obrázok 13 Dynamika úrovne počítačovej kriminality  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Počítačová kriminalita patrí medzi špecifické druhy kriminality, ktorá sa veľmi 
rýchlo vyvíja, a preto nie je možné sledovať jej dlhodobý vývoj. Najviac počítačových 
trestných činov bolo na Slovensku zaznamenaných v roku 2020 pri mierne rastúcom 
trende vývoja. Aj keď počet objasnených počítačových trestných činov mierne stúpa, v 
roku 2020 bola zaznamenaná najnižšia objasnenosť týchto trestných činov (na úrovni 
27,8 %). Priemerná objasnenosť počítačovej kriminality sa pohybuje na hodnote 35,5 
%. Obrázok 57 znázorňuje dynamiku úrovne počítačovej kriminality.  

Vývoj úrovne počítačovej kriminality kopíruje vývoj stavu počítačovej 
kriminality. Počítačová kriminalita dosiahla svoju najvyššiu úroveň v roku 2018, kedy 
na 100 000 obyvateľov pripadalo viac ako 7 počítačových trestných činov. Trend 
vývoja úrovne počítačovej kriminality má rastúci charakter.(MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021. Národná protidrogová 
stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 
2030).  Prevažnú väčšinu počítačovej kriminality predstavujú trestné činy spojené s 
detskou pornografiou (§ 368 – § 370 TZ). Druhým najčastejším počítačovým trestným 
činom je porušovanie autorského práva (§ 283 TZ), za ktorým nasleduje trestný čin 
neoprávnené obohatenie (§226 TZ). Typické počítačové trestné činy uvedené v § 
247 – §247d sa podieľajú na počítačovej kriminalite minimálne – ročne je 
zaznamenaných v priemere menej ako 5 takýchto trestných činov.(ŠOLTÉS, V., 
KUBÁS, J. 2018. Skúmanie kriminality v regionálnom bezpečnostnom prostredí). 
Obrázok 14 znázorňuje dynamiku úrovne počítačovej kriminality v regiónoch. 
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Obrázok 14 Dynamika úrovne počítačovej kriminality v regiónoch  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MV SR 2021 
 

Motívom páchateľov počítačovej kriminality môže byť nedostatočný služobný 
postup, hnev zamestnancov na nadriadených, ale aj žarty, experimenty a iné 
príležitostné činy ideologickej povahy (neformálne protesty). Na druhej strane, 
motiváciou páchateľa počítačovej kriminality je možné vnímať komplexnejšie a 
motívy rozdeliť na (Ördögh 2014):  
• finančné (zabezpečenie finančného alebo iného prospechu sebe alebo inej osobe),  
• emocionálne (vzťahy a žiarlivosť, osobná pomsta nespokojného zamestnanca),  
• intelektuálne (dokazovanie si schopností podceňovaného teenagera, študenta alebo 

zamestnanca),  
• politické motívy (politické hry, investigatívna žurnalistika, priemyselná špionáž, 

činnosť teroristických a extrémistických skupín), 
• sexuálne motívy (sexuálna deviácia alebo jednoducho sexuálna frustrácia)  
• zvedavosť (navštevovanie extrémistických a pornografických stránok).   

V súvislosti s počítačovou kriminalitou je možné rozlíšiť nasledujúce formy 
počítačovej trestnej činnosti:  
Warez – odstránenie resp. blokovanie ochranných prvkov autorských diel chránených 
autorským právom a následné šírenie týchto diel zbavených ochrany za účelom zisku.  
Hacking – neoprávnené vniknutie do cudzieho počítača alebo do cudzieho 
počítačového systému inou než štandardnou cestou, pri obídení alebo prelomení jeho 
bezpečnostnej ochrany, teda bez patričných prístupových práv.  
Phishing – pokus o podvodné získanie citlivých informácií, ako sú heslá a podrobnosti 
o kreditných kartách, maskovaním sa za dôveryhodnú osobu alebo obchod pri 
elektronickej komunikácii.  
Pharming – páchateľ neútočí priamo na užívateľa cez falošné emaily a nevytvára 
falošné stránky, ale presmeruje skutočné webové stránky inštitúcie, napr. stránky 
banky, na vlastne vytvorené podvodné webové stránky.  
Skimming – podvodu sa útočníci snažia získať údaje z platobnej karty úpravou 
bankomatov skrytou čítačkou magnetického pásika na platobnej karte (cez tzv. 
skimmer) a skrytou kamerou alebo falošnou klávesnicou, či celou spodnou časťou 
bankomatu na zaznamenanie PIN klienta.  
Spoofing – podvod, pri ktorom páchateľ maskuje e-mailovú adresu, zobrazované 
meno, telefónne číslo, textovú správu alebo webovú adresu, aby presvedčil cieľ, že 
komunikuje so známym, dôveryhodným zdrojom.  
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Sniffing – technika, prostredníctvom ktorej páchateľ odpočúva počítače pripojené v 
lokálnej sieti. (KAMPOVÁ, K., MÄKKÁ, K., ŠOLTÉS, V. 2020. Cyberbullying as a 
threat to young).   
Hoaxy – znamená podvod, obyčajne taký, ktorého cieľom je zo žartu alebo so zlými 
úmyslami prinútiť niekoho veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočnosti, a zneužiť jeho 
dôverčivosť.  
Catfishing – klamlivá činnosť, pri ktorej si osoba vytvorí falošnú identitu na sociálnej 
sieti za účelom získania finančného prospechu alebo na kompromitáciu obete. 
Cyberstalking – dlhodobé, opakované, systematické a stupňované obťažovanie obeti 
pomocou informačných a komunikačných technológií.  
Počítačové vírusy – program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia 
používateľa. Aby sa mohol rozmnožovať, vkladá kópie svojho kódu do iných 
spustiteľných súborov alebo dokumentov, ktoré sa tak stávajú prostriedkom na 
aktiváciu ďalšieho vírusu.  
Spam – nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide 
o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako 
reklama, hoci bol použitý aj z iných dôvodov. 
 
 
Záver 

Nevyhnutnou podmienkou efektívnej a účinnej prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti je poznanie príčin a podmienok páchania kriminality, ale aj 
poznanie je kvantitatívnych a kvalitatívnych veličín. Dynamika vývoja spoločnosti sa 
v mnohých prípadoch premieta aj do kriminality, ktorá sa vplyvom zmien v 
spoločnosti mení v priestore a čase. V 21. storočí sa čoraz viac kladie dôraz na 
problematiku ochrany životného prostredia, ktoré je okrem iného negatívne 
ovplyvňované environmentálnou kriminalitou. Tradičné formy kriminality sa v čoraz 
väčšej miere presúvajú do kybernetického priestoru, čím vzniká nový, samostatný druh 
počítačovej kriminality. Kriminalita je navyše páchaná čoraz viac sofistikovanejšími 
spôsobmi za využitia ľahko dostupných nástrojov a najmodernejších technológií. Aj 
keď v dlhodobom horizonte má kriminalita ako taká na Slovensku klesajúci trend 
vývoja, jednotlivé jej druhy, resp. konkrétne trestné činy zaznamenávajú v posledných 
rokoch nárast. Správne cielenou prevenciu kriminality je nevyhnutné rastúci trend 
vývoja takýchto druhov kriminality, resp. trestných činov zvrátiť, a tým predísť 
možným spoločenským, ekonomickým alebo iným následkom.  

V rámci prevencie kriminality je nevyhnutné sa zamerať aj na vybrané skupiny 
obyvateľstva, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom kriminality v budúcnosti. Jedná 
sa predovšetkým o deti a mládež, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť a cielené a 
moderné formy prevencie kriminality, ktoré ich navedú na správnu cestu a upozornia 
ich na negatívne následky nežiadúceho, prípadne až protiprávneho konania. Ochranu 
života, zdravia, majetku a životného prostredia je možné dosiahnuť len v bezpečnom a 
predvídateľnom prostredí, v ktorom poznáme najzávažnejšie riziká a prijímame 
opatrenia na ich predchádzanie.   
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Abstrakt:  
Tento príspevok sa venuje princípom bezpečnosti a hospodárnosti finančných operácií na úrovni 
samosprávnych jednotiek vo verejnej správe na Slovensku. Uvádza problematiku dôležitých 
hospodárskych úkonov, pričom skúma prostriedky na elimináciu rizika súvisiaceho s 
ekonomickými procesmi pri vynakladaní finančných prostriedkov na správu vecí verejných. Medzi 
tie najdôležitejšie elementy bezpečnosti finančných operácií v územnej samospráve 
rozpracovávame princípy verejného obstarávania a finančnej kontroly. 

Kľúčové slová: riziko, bezpečnosť, územná samospráva, verejné obstarávanie, finančná kontrola. 

 

Abstract: 

This contribution is devoted to the principles of safety and economy of financial operations at the 
level of self-governing units in public administration in Slovakia. It presents the issue of important 
economic actions, while examining the means to eliminate the risk related to economic processes 
when spending funds for public administration. We are developing the principles of public 
procurement and financial control among the most important elements of the security of financial 
operations in territorial self-government. 

Keywords: risk, security, local government, public procurement, financial control. 

Úvod 
Nakladanie s verejnými financiami sa najmä v novodobej histórii moderných 

demokratických štátov stáva podstatnou vecou riadenia vecí verejných. Prívlastky ako 
transparentné, efektívne, účelné, hospodárne vynaložené finančné prostriedky na 
spravovanie verejných statkov a služieb sa dnes už udomácnili nielen v slovníku 
politikov, verejných funkcionárov, volených reprezentantov, ale aj občianskych 
aktivistov, neziskového sektoru či dokonca aj bežných laikov a „civilistov“. To čo 
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bolo kedysi zanedbávané aj v najvyšších sférach manažovania štátu, dnes bežne 
nachádzame aj vo fungovaní tradičnej domácnosti. Práve k verejným imperatívom ako 
je spomínaná transparentnosť, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť sa v dnešnej 
dobe, v 21. storočí, čoraz naliehavejšie pridáva aj pojem bezpečnosť. Práve tá dotvára 
celkový profil istoty, že zdroje nevyhnutné na fungovanie oblastí ako napríklad 
zdravotníctvo, školstvo, obrana, cestné komunikácie, životné prostredie a mnoho 
ďalších, pochádzajúce prevažne z peňaženiek občanov a podnikateľov, budú v bezpečí 
aj v rukách vládnucej garnitúry a budú vynaložené v maximálnej možnej miere pre 
účely, na ktoré v krajine vzišiel celospoločenský dopyt.  

V tomto príspevku sa v krátkosti zameriame na dva elementy bezpečných 
úhrad záväzkov, likvidáciu externých pohľadávok, či vo všeobecnosti financovanie 
sfér verejného života v orgánoch verejnej správy a s tým súvisiace riziká platobnej 
bilancie vyplývajúce z krátkodobého i dlhodobého rozpočtového horizontu. Ide najmä 
o finančnú kontrolu pri hospodárskych operáciách samosprávy na Slovensku, ale aj 
princípy verejného obstarávania ako novodobého nástroja ochrany a bezpečnosti 
finančných procesov vo verejnom sektore.   

1. Princípy moderného fungovania verejnej správy 
V súvislosti s princípmi existencie verejnej správy podčiarkujúce 

bezpečnosť a hospodárnosť finančných operácií, je dôležité pomenovať v prvej časti 
tohto príspevku štyri najčastejšie sa terminologicky vyskytujúce pojmy - 
kompetencia, právomoc, pôsobnosť a príslušnosť. Za výstižnú charakteristiku pojmu 
kompetencia považujeme určenie zodpovedností, ktoré sa viažu na vopred 
definované úlohy. Pojem právomoc sa zase chápe ako spektrum obligatórnych 
a fakultatívnych prostriedkov, ktoré využije subjekt verejnej správy pri plnení 
zverených úloh. A túto právomoc potom orgán verejnej moci realizuje v rámci 
určitej pôsobnosti – sféry výkonu. Tá buď nadobúda charakter miestnej (územnej) 
pôsobnosti, pri ktorej sa vymedzuje teritórium – hranice, po ktoré sa právomoc 
uskutočňuje, alebo nadobúda charakter vecnej pôsobnosti, pri ktorej sa určuje súhrn 
úloh a nástrojov prostredníctvom ktorým môže alebo dokonca musí príslušná 
organizačná jednotka zrealizovať svoju právomoc. [1] 

V pojmosloví ostáva ešte pojem príslušnosť, ktorú rôzni autori chápu 
parafrázovane ako konkretizáciu postupov a vymedzenie organizačnej jednotky 
verejnej správy, ktorá je nepochybne a jednoznačne oprávnená alebo povinná 
v konkrétnom prípade konať. Aj zacielenie na funkciu príslušnosti nám vnáša prvok 
bezpečnosti do transparentných procesov v nakladaní s verejnými financiami.  

V naznačenom priestore tohto príspevku zameraného najmä na bezpečnosť 
hospodárenia vo verejnej správe nachádzame teóriu „nového verejného 
manažmentu“ ako dôraz na zavádzanie nových manažérskych metód 
a ekonomických nástrojov do neflexibilného a notorického riadenia verejného života 
spoločnosti. Zdôraznime tieto nevyhnutnosti: 

- prechod od totálneho plánovania na vysokých priečkach k oddeleniu 
centrálnych strategických aktivít a operatívnych činností; 

- prechod od orientácie na využitie všetkých distribuovaných zdrojov 
k orientácii na efektívnemu vynakladaniu výdavkov alebo ich znižovaniu; 
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- prechod od pasívneho majetku (ako vlastníctvo) k aktívnemu vzťahu 
k majetku (ako zdroj, ktorý je potrebné manažovať); 

- prechod od politiky k riadeniu; 

- prechod od unitárneho a kolektívneho poskytovania verejných služieb 
k flexibilnému a individuálnemu poskytovaniu takýchto statkov; 

- prechod od nemennej hierarchie administratívy k vytváraniu autonómnych 
funkčných agentúr, s aktivitou len v presne vymedzenej oblasti verejného života; 

- prechod od administratívy zanietenej k formálnej správnosti postupov 
k administratíve zacielenej na dosahovanie výsledkov. [2]  

Zaužívaných je niekoľko princípov, ktorých dodržanie vedie k jednoznačným, 
transparentným a bezpečným finančným vzťahom vo verejnej správy:  

- jasnosť finančného rámca – verejný rozpočet svoju štruktúrou a obsahom 
jasne odpovedá na to, čo bude kryté z jeho výdavkových položiek a odkiaľ plynú 
zdroje do príjmových položiek; 

- presnosť ekonomickej prognózy – príjmová a výdavková časť verejného 
rozpočtu musia byť pochopiteľné a argumentačne zreteľné; 

- verejnosť verejného rozpočtu – legitímne finančné operácie nemôžu byť tajné, 
ale musí sa s nimi oboznámiť spoločnosť; 

- exkluzívnosť finančných záležitostí – vo verejnom rozpočte je prehľad len 
hospodárskych operácií príslušnej politicko-administratívnej autority;  

- jednotnosť rozpočtových kapitol – uplatnenie rovnakých princípov pri 
výdavkoch ako aj ich nadväznosť na princípy príjmov; 

- určitosť ekonomických ukazovateľov – verejný rozpočet musí byť čerpaný 
tak, ako bolo naplánované a schválené. [3]  

2. Hospodárske operácie vo verejnej správe v kontexte rizika 
a bezpečnosti 

Dôležitosť zavádzania nástrojov pre transparentný a bezpečný tok 
finančných prostriedkov, efektívne, hospodárne a účelné hospodárenie v územných 
celkoch prehlbuje komplexný a náročný proces ekonomickej a sociálnej súdržnosti 
v Európskej únii. Chápeme vnútorné a vonkajšie dôvody pre zamedzenie rizika 
a zavádzanie bezpečnosti hospodárskych operácií. K vnútorným dôvodom patrí 
najmä výrazné prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi, dokonca prehlbovanie 
rozdielov medzi okresmi či obcami toho istého kraja. Rozdiely sú spôsobené 
zanedbanou dopravnou infraštruktúrou, kapitálovým a investičným dlhom 
v regiónoch, či nedostatočné transformácia poľnohospodárstva, baníctva či ťažkého 
priemyslu na znalostnú ekonomiku. Zároveň k vnútorným príčinám patrí aj absencia 
regionálneho rozmeru odvetvových politík. K vonkajším dôvodom možno uviesť 
predovšetkým disproporciu medzi hlavným mestom Bratislavou a ostatnými 
regiónmi Slovenska, ktoré sa len pomaly približujú k priemeru ukazovateľov 
Európskej únie. Patrí sem aj požiadavka na vytváranie kvalitnej administratívy 
a inštitucionálnej kapacity schopnej alokovať a implementovať vlastné a externé 
zdroje financovania verejných statkov. [4]   
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 Ak teda hovoríme o pojmoch rizika a bezpečnosti, vysvetlenie frázy 
bezpečnosť možno čerpať z jednoduchých frazeologických slovníkov, kde sa 
bezpečnosť vysvetľuje objektívnym stavom vylučujúcim prítomnosti hrozby, ktorú 
sa bytostne dotýka jednotlivcov alebo skupiny. Význam hospodárskej bezpečnosti sa 
v modernej trhovej ekonomike stáva dôležitou súčasťou. Vplývajú na ňu riziká, 
ktoré pôsobia jednak vo forme negatívnych dôsledkov, ale aj v podobe príležitosti či 
výzvy. Verejná správa tak nevyhnutne súvisí so zefektívnením štruktúry štátnych 
a samosprávnych orgánov. Všetky opatrenia majú smerovať k sprehľadneniu 
finančných tokov vo verejnom sektore, napríklad aj znížením počtu štátnych 
direktív, redukcie administratívy a byrokracie, vytváraním podnikateľských 
podmienok priamo na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, dôslednou 
kontrolou verejného obstarávania, zamedzením korupčného správania, účelným 
verejným obstarávaním a spoluprácou medzi  štátnymi a regionálnymi orgánmi. 
Práve vývoj ekonomických ukazovateľov, ich problémov a faktorov ovplyvňujúcich 
ekonomickú bezpečnosť, môžu vyvolať ďalšie ohrozenie širšej občianskej 
bezpečnosti. V naznačenom identifikujeme predovšetkým makroekonomickú 
bezpečnosť, ktorá ovplyvňuje finančné operácie vo verejnej sfére. Ekonomickú 
bezpečnosť vytvára čisté ekonomické bohatstvo štátu, ako rozdiel hrubého 
domáceho produktu a odpočítateľných položiek použitých na predchádzanie 
prípadných rizík. K hrozbám ekonomickej bezpečnosti sa pridáva aj hrozba 
úmyslov, ktoré majú nepriaznivé účinky na aktíva organizácie alebo spôsobia ich 
znehodnotenie. Môže ísť pritom o straty (ľudí, informácií, energií, dobrého mena); 
nehody (požiar, havária); kriminalitu (podvod, sabotáž); zanedbanie (nesprávny 
postup, neskorí úkon); prírodné vplyvy (záplavy, zemetrasenie) alebo neetické 
konanie (konflikt záujmov, korupcia). [5] 

3. Verejné obstarávanie ako garancia finančnej bezpečnosti územnej 
samosprávy 

 Pri vynakladaní peňazí pochádzajúcich „zdola“, teda od ľudí 
a podnikateľských subjektov, ktorí prispievajú nie malou čiastkou zo svojej 
produktivity do spoločného systému formou daní a iných foriem odvodov, je 
potrebné hovoriť o tom, akým spôsobom verejná samospráva, štát i najbližšia 
územná jednotka k občanovi, bude s jeho finančným „vkladom“ zaobchádzať a akou 
formou zabezpečí službu či produkt, o ktorý sa prioritne nepostará trh svojimi 
mechanizmami. Občan chce, a samozrejme má aj právo sledovať, ako sa do 
posledného centu minie spoločný majetok patriaci de facto celej spoločnosti, 
respektíve danému teritóriu. Ak je tento proces vynakladania verejných finančných 
prostriedkov viditeľný, zreteľný, jasný, komunikovaný, dohľadateľný a nikto 
nemôže pochybovať, že boli tieto prostriedky vynaložené najvhodnejšie ako byť 
mohli, hovoríme nielen o transparentnosti, ako sa v súčasnosti s obľubou pomenúva 
množstvo procesov, ale aj o bezpečnosti finančných operácií. Teda financie 
bezpečne dorazia od ich „dodávateľov“ až ku ich „spotrebiteľom“ bez toho, aby sa 
po pomyselnej „ceste“ vytratila čo i len najmenšia suma peňazí. Toľko laický 
pohľad v úvode tejto podkapitoly, ktorú nevyhnutne pri téme bezpečnosti verejných 
financií a finančných operácií vo verejnej správe musíme venovať ustálenému 
slovnému spojeniu „verejné obstarávanie“. Je vhodné si v krátkosti pripomenúť 
genézu zásad verejného obstarávania na Slovensku v novodobej histórii. Sféra 
verejného obstarávania je ostro sledovanou oblasťou, keďže spoločne 
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s pridruženými charakteristikami voľného pohybu tovarov, služieb, pracovných síl 
a kapitálu vytvárajú práve finančné operácie, ich bezpečnosť a transparentnosť 
prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nimi je 
zárukou vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti a sociálnej 
starostlivosti, vyššej životnej úrovne a kvality života, ako aj ekonomickej a sociálnej 
súdržnosti. 

Po zmene pomerov Slovenska k trhovému hospodárstvu po roku 1989 
vznikla potreba normatívne prispôsobiť legislatívu pri vynakladaní štátnych či 
samosprávnych finančných prostriedkov pri riadení úloh zo strany útvarov 
napojených na štátny, alebo miestny rozpočet. Vznikli tak v roku 1993 nové postupy 
pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Keďže išlo o novinku pri 
zabezpečovaní verejných finančných operácií, pri tvorbe legislatívy sa zákonodarca 
inšpiroval modelom obchodného práva pri OSN (UNCITRAL). Nová právna úprava 
vynakladania verejných prostriedkov vzbudzovala komplikácie už od počiatku, preto 
v súvislosti aj s obdobím prechodu na trhovú ekonomiku sa odporúčala skôr 
jednoduchá podoba predpisu s fokusom na základné štandardy verejného 
obstarávania. Cieľom bolo naplniť teóriu „best value for money“ (najlepšia hodnota 
za peniaze). To sa dá hlavne v konkurenčnom prostredí s formuláciou zhodných 
princípov a podmienok pre všetkých účastníkov, akými sú transparentnosť procesu 
verejného obstarávania, nediskriminácia a zabezpečenie rovnakých 
podmienok uchádzačov, ako aj efektivita a bezpečnosť pri úhradách verejných 
finančných operácií. 

Neskôr už zákon nepostačoval v pôvodnej právnej úprave a tak sa v roku 1998 
spustila iniciatíva k prepracovanému zákonu o verejnom obstarávaní, tento krát boli 
základom smernice Európskych spoločenstiev regulujúce oblasť verejného 
obstarávania. Dôvodom pre spracovanie vynovených pravidiel o verejnom 
obstarávaní bola tiež nutnosť aproximácie práva  SR s legislatívou EÚ. Znamenalo 
to výrazný posun v uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania v konštelácii 
s princípmi platnými v modernej Európe. Vyplývajúce pravidlá sa začali 
udomácňovať v štátnych rozpočtových, príspevkových organizáciách, účelových 
fondoch, mestách a obciach s vlastnými inštitúciami, zdravotných poisťovniach a 
ďalších verejnoprávnych inštitúciách, v ktorých mal verejnoprávny subjekt (štát či 
samospráva) vo forme právnických osôb vplyv a tie podnikali v oblasti vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií. Od roku 2000 sa zriadil 
ústredný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý nadobudol kompetencie pre 
riadenie verejného a koncesného obstarávania, na dohľad pri verejnom obstarávaní a 
riešenia námietok proti postupu obstarávateľa. Úrad zároveň začal vytvárať zoznam 
podnikateľov a  pripravovať odborne spôsobilé osoby v špecifickej oblasti zvanej 
verejné obstarávanie. Už v roku 2001 vznikla potreba modifikácie pravidiel a 
rozšírenia plnení, ktoré mali dovtedy výnimku z verejného obstarávania. Išlo najmä 
o podprahové obstarávanie predmetov - zákazok s nízkou hodnotou („small value 
contracts“). Dôležitým míľnikom však bolo prispieť k cieľu Národného programu 
boja proti korupcii. Ďalšia modernizácia prišla v roku 2003, ktorou sa upravil výklad 
obstarávateľa prostredníctvom základných znakov, ktoré tieto útvary a spoločnosti 
museli napĺňať, zmenilo sa aj vyjadrenie pojmu uchádzač a záujemca, tých predtým 
definoval pojem podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, čo bolo posúdené 
diskriminačne voči účastníkom verejného obstarávania z iných krajín. Zrýchlili sa 
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postupy verejného obstarávania v užších súťažiach a v rokovacích postupoch, ktoré 
obstarávateľ môže využiť v osobitných prípadoch, keď sa nachádzal v časovej tiesni. 
V tomto čase bola aproximácia práva SR s právom Európskych spoločenstiev jednou 
z požiadaviek vstupu Slovenska do EÚ, čo prispieva dodnes k úspešnému začleneniu 
krajiny do európskych a svetových hospodárskych štruktúr. Umožnilo sa 
obstarávateľom postupovať  pri výbere zmluvnej strany aj pomocou spoločného 
obstarávania, spresnila znova definíciu obstarávateľa, súčasne sa stanovila hodnota 
predpokladanej ceny predmetu obstarávania, podmienky participácie uchádzačov 
ako napríklad preukazovanie ich finančného a ekonomického statusu či technickej 
spôsobilosti. Odlišným spôsobom tak vyhlasujú verejné obstarávanie obstarávatelia 
z klasického sektora a obstarávatelia z osobitných odvetví (napríklad vodné 
hospodárstvo, energetika, doprava a poštové služby), tí po novom disponujú 
bohatšími možnosťami výberu postupov verejného obstarávania, ako je vedenie 
vlastných kvalifikačných systémov spôsobilých právnických alebo fyzických osôb, 
s ktorými môžu podľa potreby uzavrieť zmluvu efektívnym spôsobom. Výraznou 
novinkou po vstupe do EÚ bolo aj vytvorenie nového spôsobu riešenia revíznych 
postupov, respektíve nového inštitútu na vybavovanie žiadostí o nápravu, čiže 
konaniu o námietkach alebo výkonu kontroly, ktoré sa vykonáva v trojčlenných 
alebo päťčlenných komisiách za účasti aj externých členov. [6] 

V roku 2014 došlo v Európskom parlamente k významným zmenám 
v legislatíve (smerniciach) upravujúcich sféru verejného obstarávania, na základe 
ktorých mali členské štáty povinnosť v určitom prechodnom období implementovať 
nové pravidlá do národných právnych aktov a zabezpečiť tak zefektívnenie 
a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej 
elektronizácie, väčšej flexibility, zníženia administratívnej záťaže, uľahčenia 
prístupu malých a stredných podnikov na trh, podpory využívania verejného 
obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej 
politiky a taktiež prostredníctvom zavedenia väčšej právnej istoty pri aplikácii 
jednotlivých inštitútov. 

 S účinnosťou od 1. apríla 2022, nadobudol platnosť novelizovaný zákon 
o verejnom obstarávaní, ktorý podstatne mení zaužívané kvóty a princípy. Tento 
zákon ponímajúc ako garanta transparentnosti a bezpečnosti realizácie finančných 
operácií vo verejnej správe a rovnako aj v postupoch ekonomických transakcií vo 
verejnej správe si v nasledujúcich riadkoch rozoberieme. Vzhľadom na rozsiahlu 
právnu úpravu a výsostne odbornú problematiku však uvedieme len niektoré 
podstatné ustanovenia. Zákon o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie 
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na 
poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie 
koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Nevzťahuje sa však na 
niektoré akty ako rozhodcovské konanie, nadobúdanie existujúcich stavieb, nájom 
nehnuteľností, služby civilnej ochrany, služby súvisiace s emisiou a nákupom 
cenných papierov, audiovizuálne služby, bezpečnosť a ochrana štátnych záujmov a 
podobne. Za hospodársky subjekt zákon považuje fyzickú osobu, právnickú osobu 
alebo skupinu takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce 
alebo poskytuje službu. Záujemca je hospodárskym subjektom, ktorý má záujem o 
účasť vo verejnom obstarávaní, no uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý už 
predložil aj ponuku. Koncesionárom rozumie zákon subjekt, s ktorým obstarávateľ 
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uzavrel koncesnú zmluvu a subdodávateľom je zas subjekt, ktorý uzavrel s 
úspešným uchádzačom (koncesionárom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej 
časti zákazky alebo koncesie. Zákon pamätá v úvodných pojmoch aj na 
zachovávanie dvoch aspektov. Tým prvým je sociálny aspekt súvisiaci s predmetom 
zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu, najmä k vytvoreniu 
alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, k dôstojným, spravodlivým a 
uspokojivým pracovným podmienkam, začleneniu znevýhodnených, ohrozených 
alebo vylúčených osôb a skupín do spoločenských vzťahov, zvýšeniu dostupnosti a 
použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, 
etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej 
na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej 
súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom 
spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa 
a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov 
ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov. Druhým 
aspektom je environmentálne hľadisko, súvisiace so znižovaním negatívnych 
vplyvov prostredníctvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na 
životné prostredie, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na 
zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, napríklad prostredníctvom 
znižovania znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, ochrany lesov, či využívania 
obnoviteľných zdrojov. Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá 
medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo 
viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Pritom zákazka na 
dodanie tovaru znamená kúpu, lízing, splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou 
odkúpenia, prípadne aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Koncesia 
na služby či stavebné práce je zákazka rovnakého typu s tým rozdielom, že 
protiplnením za služby či stavebné práce je buď právo na využívanie služby alebo 
stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením. 

Pridajme aj finančné limity dôležité pre zákon o verejnom obstarávaní. Zákazka 
môže byť nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej 
predpokladanej hodnoty. Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky sa rovná alebo 
je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý určí Úrad pre verejné obstarávanie. Podlimitná civilná zákazka zadávaná 
verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 
finančný limit určený úradom (teda nižšia ako limit nadlimitnej zákazky) a súčasne 
rovná alebo vyššia ako 

- 100.000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 
poskytnutie služby okrem niektorých špecifických služieb (napríklad poštové alebo 
zdravotnícke služby) platných pre štátne orgány; 

- 180.000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 
poskytnutie služby okrem špecifických služieb platných pre orgány územnej 
samosprávy. 

- 400.000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie špecifických služieb (ich výpočet 
sa nachádza v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní), 

- 300.000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
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Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je buď 
zákazkou na dodanie tovaru okrem potravín, poskytnutie služby alebo uskutočnenie 
stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený  
v predchádzajúcom odstavci a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10.000 € v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok, alebo pôjde o zákazku na dodanie potravín, ktorej 
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky (teda tej 
najvyššej, ktorej limit určuje záväzný predpis Úradu pre verejné obstarávanie) a 
zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10.000 € v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. 

Špecifická podlimitná zákazka je napríklad v oblasti obrany a bezpečnosti, 
ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a 
súčasne rovnaká alebo vyššia ako 300.000 € pri dodaní tovaru a poskytnutí služby, 
alebo 800. 000 € pri stavebných prác. 

Definujme si aj pojem predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Tá sa určuje 
ako cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH) s cieľom ustanovenia postupu 
verejného obstarávania podľa finančných limitov. Obstarávateľ určí predpokladanú 
hodnotu zákazky na základe údajov o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný 
predmet zákazky. Ak nemá obstarávateľ dostatočné údaje, určí predpokladanú 
hodnotu na základe prieskumu trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou 
konzultáciou, použitím systému sledovania vývoja cien alebo na základe údajov 
získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v 
čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Obstarávatelia musia 
dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 
subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a 
efektívnosti. Zadávanie zákaziek a koncesií sa nesmú realizovať so zámerom 
nedovoleného uplatnenia výnimky z zákona o verejnom obstarávaní alebo narušenia 
hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých 
hospodárskych subjektov. Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú 
dohodu najmä s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora. Zároveň je v súčasnosti čoraz viac spomínaný aj pojem „konečný 
užívateľ výhod“ z verejnej zákazky, ktorým nesmie byť žiadny predstaviteľ 
vymedzených útvarov štátnej správy a územnej samosprávy. Na určité výnimky 
zákon pamätá najmä pri núdzovom stave a mimoriadnej situácii, kedy ustanovenia 
uvedené v predchádzajúcich riadkoch nemusia byť uplatnené a zároveň sú splnené 
postupy priameho rokovacieho konania.  

Jedným z najdôležitejších nástrojov na zabezpečenie bezpečnosti 
a transparentnosti finančných operácií vo verejnej správe pri obstarávaní tovarov 
a služieb, je elektronická platforma, teda informačný systém verejnej správy, ktorý 
slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie 
stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na 
zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad 
vlády SR. Pri bezpečnom elektronickom „obchodovaní“ vo verejnej správe je tiež 
dôležitá komunikácia chápaná ako výmena informácií pri verejnom obstarávaní 
v písomnej forme, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Zariadenia 
používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú 
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byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne 
používanými produktmi informačno-komunikačných technológií. K bezpečnosti 
verejných finančných operácií pri verejnom obstarávaní je rovnako dôležitý pojem 
dôverných informácií, za ktoré je možné na účely tohto zákona označiť výhradne 
obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien prípadne spôsob výpočtu 
ceny a vzory. Zároveň pri procese verejného obstarávanie nesmie dôjsť ku konfliktu 
záujmov, teda k situácii, kedy zainteresovaná osoba môže ovplyvniť výsledok alebo 
priebeh zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný, ekonomický alebo 
osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti. 

 Zákon definuje postupy, ktoré obstarávatelia s uchádzačmi môžu využiť pri 
nadlimitných zákazkách, akými sú verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so 
zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, alebo priame rokovacie 
konanie. Toto sú najčastejšie výrazy, ktoré identifikujeme napríklad pri veľkých 
národných projektoch ako stavba diaľnic či nemocníc. Každá zo spomenutých metód 
má v zákone ukotvenú rozsiahlu úpravu princípov a charakteristík, ktoré v tejto práci 
v zmysle nastolenej témy ďalej rozoberať nebudeme. 

K bezpečnosti veľkých finančných operácií prispievajú aj zákonné ustanovenia, 
ktoré vymedzujú kto sa nemôže takejto verejnej súťaže zúčastniť (napríklad 
z dôvodu odsúdenia za trestný čin, evidencie nedoplatkov na sociálnom 
a zdravotnom poistení, daňových nedoplatkoch, v konkurze a podobne). Z pohľadu 
bezpečnosti finančných operácií zákon usmerňuje aj finančné a ekonomické 
postavenie uchádzača, ktorému má byť vo finále procesu uhrádzaný verejný „balík“. 
Musí sa preukázať spravidla predložením vyjadrenia banky, potvrdením o poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti, 
dokladovaním súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, prípadne aj prehľadom o 
celkovom obrate a ak je to vhodné, respektíve o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej 
sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky. Obstarávateľ 
vyhodnocuje ponuky uchádzačov na základe objektívnych kritérií, ktoré súvisia s 
predmetom zákazky, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 
Takéto kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž. 
Súvis s predmetom zákazky znamená v ktorejkoľvek fáze životného cyklu výrobku, 
stavby alebo služby vzťah k požadovanému tovaru, stavebným prácam alebo službe. 
Ponuky sa vyhodnocujú buď na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, prípadne 
najnižšej ceny, alebo podľa nákladov použitím princípu nákladovej efektívnosti 
nákladov počas životného cyklu. Azda najčastejším zvoleným kritériom pre 
rozhodovanie orgánov verejnej správy je  prístup najlepšieho pomeru ceny a kvality 
- teda cena alebo náklady a ďalšie kritériá, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, 
environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými 
sú najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, 
prístupnosť, komplexnosť riešenia, sociálne, environmentálne a inovačné 
charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a 
skúsenosti zamestnancov uchádzača, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať 
významný vplyv na úroveň plnenia, záručný a pozáručný servis, technická pomoc, 
dodacie podmienky (dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín 
ukončenia a podobne). Ak ide napríklad o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, 
rátame sem aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky. 
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Pre posúdenie bezpečnosti e efektívnosti vynaložených finančných 
prostriedkov vo verejnej správe zákon pozná aj inštitút námietok, ako opravný 
mechanizmus prípadného netransparentného hospodárskeho vzťahu. Námietky je 
oprávnený podať uchádzač, alebo záujemca, ktorého práva alebo chránené záujmy 
boli dotknuté postupom obstarávateľa, prípadne účastník a iná osoba, ktorej práva 
alebo chránené záujmy boli dotknuté postupom tohto obstarávateľa. Námietku môže 
uplatniť aj orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli 
orgánu verejnej správy poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. Podaniu 
námietok musí zväčša predchádzať doručenie žiadosti o nápravu obstarávateľovi. 
Námietky však nemožno podať pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác, ak 
je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako 800.000 €, pri podlimitných zákazkách 
na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo pri zákazkách s nízkou hodnotou. 
Rovnako sa námietky nepripúšťajú pri zákazkách na dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota 
zákazky nižšia ako finančný limit 300.000 €. Zároveň je zakázaná aj zjavne 
nedôvodná námietka, teda ak celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na 
svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie práva, alebo vedie k nedôvodným prieťahom v 
konaní obstarávateľa, s čím sme mali na Slovensku v posledných rokoch bohaté 
skúsenosti najmä pri investičných projektoch národného významu. [7]  

4. Princíp kontroly štyroch očí  ako záruka  bezpečnosti finančných 
operácií 
Prijatím právnych noriem o finančnej kontrole a audite došlo k zefektívneniu 

systému verejnej kontroly a auditu a vytvorilo sa prostredie, ktoré poskytuje väčšiu 
istotu týkajúcu sa verejných výdavkov, najmä ich hospodárne, efektívne, účelné 
a účinné využitie. Stanovili sa základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania 
finančnej kontroly a auditu. Avšak tie sa nevzťahujú na osobitnú kontrolu a audit 
napríklad v štátnej správe. Vytvorili sa základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, 
podľa ktorých postupujú tak verejní funkcionári ako aj hlavný kontrolór inštituovaný v 
obciach a vyšších územných celkov pri výkone svojej kontrolnej činnosti týkajúcich sa 
procesov. 

Upriamime pozornosť na niektoré dôležité aspekty pri charaktere bezpečnosti 
hospodárskych operácií v zmysle administratívnej kontroly. Za vykonanie finančnej 
kontroly zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy. Subjektom je teda 
právnická osoba, ktorá je zapísaná v registri, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Orgánom 
verejnej správy je aj právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné 
financie.  

Hlavnými cieľmi finančnej kontroly je najmä: 

- dodržiavanie hospodárnosti (použitie verejných financií na obstaranie tovaru alebo 
služby v čase, množstve, kvalite za najvýhodnejšiu cenu), efektívnosti (najlepší 
pomer medzi použitím verejných prostriedkov a samotným výsledkom), účinnosti 
(plnenie vytýčených cieľov s použitím finančných prostriedkov) a účelnosti (pomer 
medzi plánovaným a skutočným účelom využitia finančných prostriedkov) pri 
hospodárení s verejnými financiami, 

- dodržiavanie uzatvorených zmlúv, 
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- dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, 
- ochrana majetku, 
- dodržiavanie schváleného rozpočtu, 
- dodržiavanie zákona, všeobecných záväzných právnych  predpisov, ktoré boli vydané 

na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, vnútorných 
predpisov, 

- zamedzenie podvodom a korupcii. 

Finančná kontrola ako prvok bezpečnosti nakladania s verejnými prostriedkami 
sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, 
finančná kontrola na mieste. Práve za inštitút nazvaný aj „princípom kontroly štyroch 
očí“ považujeme prvú menovanú, základnú finančnú kontrolu, ktorou je orgán verejnej 
správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so 
skutočnosťami obsiahnutými v správe verejných financií, najmä: 

a) rozpočet verejnoprávnej organizácie na príslušný rozpočtový rok, alebo programový 
viacročný rozpočet, 

b) verejné obstarávanie, aj v prípade ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová 
organizácia, 

c) medzinárodné zmluvy, na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahraničia, 

d) zmluvy, 

e) rozhodnutia, 

f) vnútorné predpisy,  

g) iné podmienky poskytnutia verejných financií. 

Existujú však aj výnimky z povinnosti vykonať základnú finančnú kontrolu a to 
najmä pri plnení úloh integrovaného záchranného systému, policajného zboru, 
hasičského a záchranného zboru, horskej záchrannej služby, finančnej správy v oblasti 
colníctva, ozbrojených síl, zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného 
bezpečnostného úradu SR a spravodajských služieb, ktoré neznesú odklad  pri plnení 
bezpečnostných úloh napríklad pri odstraňovaní dôsledkov havárií, v záujme ochrany 
života, zdravia a predchádzania škodám na majetku. 

Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán subjektu verejnej správy 
alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné 
obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej 
operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. 
Základná finančná kontrola nazývaná aj princípom kontroly štyroch očí, znamená, že : 

- každá činnosť jednotlivca v rámci organizácie, ktorá nesie riziko, musí byť 
kontrolovaná ešte jednou kompetentnou osobou, 

- znamená dvojitú kontrolu, 
- rozhodnutia musia byť prijaté minimálne dvoma osobami, 
- jeden kontroluje a jeden schvaľuje, 
- dve osoby sú prítomné na tom istom mieste, kde sa vykonáva určitá aktivita, 
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- znižuje sa riziko vzniku nezrovnalosti, ohrozenia riadneho a transparentného 
priebehu určitých procesov, 

- predchádza sa vzniku nedostatkov, podvodov a nezrovnalostí pri hospodárení 
s verejnými finančnými prostriedkami. 

Osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade 
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami o účelnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu 
vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či: 

- finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, 
- vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať,  
- poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, 

ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

Delegovať svoju povinnosť vykonať základnú kontrolu na iného podriadeného 
zamestnanca môže vedúci zamestnanec v prípade, ak je dlhodobo neprítomný. Nemalo 
by ale ísť o všeobecné delegovanie povinností v čas, keď je vedúci zamestnanec 
prítomný na pracovisku. 

Na rozdiel od vnútornej finančnej kontroly vo verejnoprávnej inštitúcii je 
orgán verejnej moci povinný vykonať aj tzv. administratívnu finančnú kontrolu súladu 
každej finančnej operácie alebo jej časti, ak poskytne verejné financie inej osobe, či už 
právnickej ale i fyzickej. Ide o kontrolnú činnosť vykonávanú navonok. Výsledkom 
administratívnej finančnej kontroly je správa.  

Orgán verejnej správy je zároveň oprávnený overovať finančné procesy aj 
finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje 
skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s princípmi 
hospodárnosti a bezpečnosti hospodárskych operácií. [8] 

 

Záver 

V novodobej histórii modernej verejnej správy platí všeobecne uznávaný 
trend, že správa vecí verejných sa najlepšie realizuje vtedy, keď je čo najbližšie 
k obyvateľovi. Avšak nie všetko je možné riadiť systémovo z pozícii minimálneho 
centra – napríklad obce či mesta. Preto boli zverené niektoré kompetencie do rúk 
regionálnych samosprávnych orgánov, ktoré sa do dnešného dňa neustále prehlbujú 
a počas svojej relatívne krátkej novodobej existencie boli už niekoľkokrát upravované. 
A ešte niekoľkokrát budú, nakoľko sa neustále vedie spoločenská i politická diskusia 
o povahe a poslaní miestnej, krajskej a tej štátnej úrovne verejnej správy. Jedným 
dychom je potrebné dodať, že každá kompetencia je realizovateľná len na základe 
adekvátnych zdrojov financovania, ktoré pochádzajú predovšetkým od ľudí 
a organizácií súkromného sektora. V neposlednom rade sú to aj zdroje prichádzajúce 
na účty samosprávy z nadnárodných grantových schém a európskych štrukturálnych 
fondov. V zásade však platí pravidlo, že to čo pochádza „zdola“ od občanov, je to 
najcennejšie, s čím subjekt verejnej správy hospodári s najvyššou prioritou a ostrahou. 
V naznačenom zmysle preto všetky inštitúcie, musia nevyhnutne dbať na 
transparentnosť, efektívnosť, účelnosť, hospodárnosť, účinnosť a čoraz viac aj na 
bezpečnosť vynakladania finančných prostriedkov do zverených oblastí rozvoja 
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a života. Spoločenská klíma totiž nie vždy dokáže pochopiť a akceptovať mieru 
spolupatričnosti verejnej správy s mierou transparentnosti a efektívnosti 
vynakladaných nákladov. Aj o tom je správna voľba bezpečnosti finančných operácií 
a rozpočtových opatrení v rôznych stupňoch územnej samosprávy. 

Niektoré z dôležitých elementov bezpečnosti verejných hospodárskych 
operácií napĺňajú práve v tomto príspevku spomínané princípy eliminácie rizika 
a vytvárajú mechanizmus na dokonale prehľadný systém čerpania finančných zdrojov. 
Dohľad nad bezpečnosťou finančných operácií - spomínaný princíp štyroch očí, ktorý 
garantuje prostredníctvom vykonania finančnej kontroly viac ako jednou osobou 
princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Inštitút verejného 
obstarávania, ktorý garantuje a  dohliada na splnenie princípov transparentnosti, 
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov 
hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Tieto elementy 
spolu s ďalšími fenoménmi modernej verejnej správy napĺňajú množinu opatrení, ktoré 
vo svojom dôsledku prinášajú bezpečnosť hospodárskych operácií vo sfére správy vecí 
verejných. 
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Society's need for education in the field of security sciences 

 
Zlatica GEROČOVÁ1 

 
1 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 

Abstrakt:  
Príspevok obsahuje informácie o pojme bezpečnosť a o bezpečnostmých  vedách, ich základných 
pojmoch, popisuje  čo osbahuje daný študijný odbor. Zameriava sa na nosné témy znalosti 
študijného odboru.  V  článku je popísaná potreba spoločnosti  vzdelávania v oblasti 
bezpečnostných vied - policajných vied ich metodológia v medzinárodnej a národnej dimenzii. 
Ďalej  sa článok venuje popisu vedomosti, zručnosti, kompetencie absolventa študijného odboru 
bezpečnostné vedy. Cez charakteristiku vzdelávania v obslasti bezpečnostných vied je popísaná 
aj inštitucionalizácia bezpečnostného vzdelávania na Slovensku.  Článkom je poukazované na 
bezpečnostné vzdelávanie ako prostriedok vytvárania bezpečnostného povedomia medzi ľudmi. 

Kľúčové slová: bezpečnostné vedy, vzdelávanie, absolvent bezpečnostných vied. 

 
Abstract: 
The article contains information about the concept of security and security sciences, their basic 
concepts, describes what the given field of study includes. It focuses on the basic knowledge topics 
of the field of study. The article describes the need for society's education in the field of security 
sciences - police sciences, their methodology in an international and national dimension. Next, the 
article is dedicated to the description of the knowledge, skills, and competencies of a graduate of 
the security science field of study. The institutionalization of security education in Slovakia is also 
described through the characteristics of education in the field of security sciences. The article 
points to safety education as a means of creating safety awareness among people. 

Keywords: security sciences, education, graduate of security sciences. 
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Úvod 
Bezpečnosť: od útleho veku sa významná pozornosť venuje bezpečnosti, ktorá je 

všade okolo nás. Hlavnou pomyselnou výchovou v tomto procese bude sekuritológia. 
Štát a jemu podriadené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má za úlohu 
prehlbovať inštitucionalizáciu výchovy k bezpečnosti. Je preukázateľné, že 
nebezpečenstvo okolo nás narastá. Malo by byť v záujme ľudstva klásť podstatnejší 
dôraz na formovanie mládeže, ktorá by zvládla rozpoznať ohrozenia a nebezpečenstvo 
v spoločnosti. Tu nastáva potreba novej teórie výchovy k bezpečnosti. Časť výchovy  
a vzdelávania je potrebné vymedziť ako časť výchovy pre bezpečnosť, ako napr. 
morálne, poznávacie, funkčné, aj vecné. Bolo by na mieste stanoviť kritéria vzniku 
a zdokonaľovania teórie výchovy k bezpečnosti. Cieľom výchovy a vzdelávania 
k bezpečnosti,  na ktorú sa kladie čoraz väčší význam, odporúčam v modernizácii 
študijného programu, ktorý by mal prebiehať v komplexnej bezpečnosti. Občan SR sa 
čím  ďalej tým viac zaujíma o všade prítomný charakter ohrozenia a nebezpečenstva , 
v neposlednom rade aj o postoj ideologického pojmu bezpečnosti.  V danom 
vyštudovanom  odbore  bezpečnostné vedy, by absolvent štúdia mal zvládnuť 
odhadnutie nebezpečenstva a taktiež vedieť ako sa zachovať v krízových situáciách. 
Pojem bezpečnosť sa dá chápať ako nenarušené spolunažívanie človeka s inými ľuďmi  
kde prevláda  pocit pokoja a istoty.  Stav bez strachu a úzkosti o seba, kde neexistuje 
riziko pre zdravie, majetok, život môžeme vnímať ako bezpečnosť. V zmesí týchto 
ľudských a spoločenských potrieb by sme mali rozpoznať otázku bezpečnosti a 
možnosti zvdelávania sa v tejto odbornosti. Hlavným cieľom a obsahom vzdelávania 
modernej školy v oblasti bezpečnostných vied by mali byť zhodnotené a vybrané 
štruktúry, absolvent štúdia je pripravený konať v rámci svojej bezpečnosti a vedieť 
čeliť rôznym hrozbám a konfliktom. V súčastnosti mladí ľudia potrebujú všeobecné 
vzdelanie, ale aj vzdelanie, zamerané aj na bezpečnosť v odbore bezpečnostné vedy. 
Pre každého z nás je dôležitá jeho vlastná bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ľudí okolo 
neho. Bezpečnosť by mala byť v najvyššom záujme na akomkoľvek stupni 
vzdelávania a neskôr riadenia. 

1. Vznik bezpečnostného manažmentu a jeho postavenie v teórii 
manažmentu 

Bezpečnostný manažment patrí medzi najmladšie pomenovanie manažmentu, je 
zaradený do bezpečnostných vied a to napomohlo k rýchlemu rozvoju, ktorého 
základy sú položené na dlhodobých skúsenostiach policajných a právnych vied. Pojem 
manažment použijeme, ak chceme zistiť obsahovú stránku bezpečnostného 
manažmentu. V iných štúdiách bolo povedané, že slovo manažment z anglického 
jazyka v preklade znamená riadenie. Manažment je podľa odborníkov súbor poznatkov 
o informačno – komunikačnom procese , kde pôsobí subjekt manažmentu na objekt, to 
vysvetľuje, ako funguje pracovný procesov v každej organizácii. 

2. Bezpečnostné vedy 

     Názov študijného odboru v slovenskom jazyku : Bezpečnostné vedy 
Názov študijného odboru v cudzom jazyku : Safety and Security Sciences (angl.) 
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Študijným odborom sa nahrádza iným študijným odborom: 
5.2.58. súdne inžinierstvo 
8.3.1. ochrana osôb a majetku 
8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby 
8.3.3. teória policajných vied 
8.3.4. kriminalistika a kriminológia 
8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
8.3.6. záchranné služby 
8.3.7. občianska bezpečnosť 
 

2.1  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru  
Študijný odbor obsahuje poznatky umožňujúce posudzovanie, projektovanie a 

riadenie rizík a hrozieb pre bezpečnosť osôb, materiálnych, ale aj nemateriálnych 
hodnôt a životného prostredia, technologických rizík, priemyselnej bezpečnosti taktiež 
sa uskutočňujú preventívne a efektívne opatrenia zároveň sa efektívne rieši 
protispoločenská a trestná činnosť, kde vznikli bezpečnostné incidenty, mimoriadne 
udalosti a krízové situácie. Medzi oporné témy jadra znalostí študijného odboru 
prislúchajú ochrana osôb, majetku a informácií, bezpečnostný manažment, projektový 
manažment, občianska bezpečnosť a civilná ochrana, manažment rizík a krízový 
manažment, záchranné služby, súdne inžinierstvo, teória policajných vied, 
kriminalistika a kriminológia, bezpečnostné verejno-správne služby, bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, technologická bezpečnosť. 
K oporným témam centra študijného odboru patria vedomosti z relevantných právnych 
oblastí, najmä z oblasti trestného, policajného a správneho práva. 

Príčiny zvyšovania a významu bezpečnostných vied 
 Previazanosť rôznorodých dimenzií, subsystémov . 
 Globalizácia alebo planetarizácia bola zahájená procesom znižovania diverzity 

sociálnych entít, čím sa stupňuje riziko zoslabenia ľudskej civilizácie. 
Technologický rozvoj zbraňových systémov s planetárnym dopadom. [1].          

V priebehu výchovy sa významná pozornosť venuje bezpečnosti, ktorá je všade 
okolo nás. Riadiacou výchovou v tomto procese bude sekuritológia. Štát má za úlohu 
prehlbovať inštitucionalizáciu výchovy k bezpečnosti. Nebezpečenstvo okolo nás 
narastá. Mal by sa klásť podstatnejší dôraz na formovanie zručnej mládeže, ktorá by 
vedela rozpoznať ohrozenia a nebezpečenstvo okolo seba. Tu sa ponúka nová teória 
výchovy k bezpečnosti. Časť výchovy je potrebné vymedziť ako časť výchovy pre 
bezpečnosť, ako napr. morálne, poznávacie, funkčné, aj vecné. Bolo by adekvátne 
stanoviť kritéria vzniku a zdokonaľovania teórie výchovy k bezpečnosti. Cieľom 
výchovy k bezpečnosti, ktorá má čoraz väčší význam, je modernizácie študijného 
programu, ktorý musí prebiehať v komplexnej bezpečnosti. Ľudstvo sa čím viac 
zaujíma o viacrozmerný charakter ohrozenia a nebezpečenstva , ale aj o postoj 
ideologického pojmu bezpečnosti. Odborne kvalifikovaný moderný človek, by nemal 
zabúdať na odhadnutie nebezpečenstva a taktiež vedieť ako sa správať v krízových 
situáciách. Pojem bezpečnosť chápeme ako nenarušené spolunažívanie človeka 
s inými ľuďmi s pocitom pokoja a istoty.  Stav bez strachu a úzkosti o seba, kde 
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neexistuje riziko pre zdravie, majetok, život môžeme vnímať ako bezpečnosť. 
Bezpečnosť je stav neohrozenia mieru a bezpečnosti. V zmesí týchto ľudských 
a spoločenských potrieb by sme mali rozpoznať otázku bezpečnosti. Zásadným 
cieľom a obsahom vzdelávania modernej školy by mali byť zhodnotené a vybrané 
štruktúry, vďaka ktorým má byť človek pripravený konať v rámci svojej bezpečnosti 
a vedieť čeliť rôznym hrozbám a konfliktom. V súčasnej dobe mladí ľudia potrebujú 
všeobecné vzdelanie, ale aj vzdelanie, zamerané aj na bezpečnosť, ktoré ich 
prichystá a dá im možnosť orientovať sa v dnešnom svete. Pre každého jedinca je 
dôležitá jeho vlastná bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ľudí okolo neho. Bezpečnosť by 
mala byť v najvyššom záujme na akomkoľvek stupni riadenia. [2]. 

Veda a bezpečnosť v kontexte vývoja spoločnosti  

Veda v bezpečnosti – bezpečnostné vedy sú zamerané na nové poznania vo 
vzťahu k medziľudským vzťahom, pri rešpektovaní prírodných zákonitosti, 
spoločenských javov, ale v neposlednej rade štátnych doktrín, ktoré sú je každé 
spoločenstvo alfou a omegou. Hlavnou  prioritou pre všetky svetové spoločenstvá pri 
obavách z porušovania tejto rovnováhy, kde záverom je ochota rokovať a prijímať 
nepredpokladané kompromisy je každá bezpečnosť v terajšom svete či už pri 
náboženskom fanatizme, ekonomickej alebo environmentálnej neistote. 

3. Potreba spoločnosti bezpečnostných vied - policajných vied ich 
metodológia v medzinárodnej a národnej dimenzii 

Dnešná situácia v problematike bezpečnosti v europskom priestore nám dáva za 
povinnosť posúvať vpred a rozvíjať bezpečnostné vedy – k „policajným vedám“, 
ktorých hlavným cieľom skúmania je polícia a policajné činnosti, resp.policajno-
relevantné udalosti. Výskumná činnosť a vzdelávacie sú v súvislosti s SZBP EÚ ale aj 
Súdnictva a vnútorných vecí, ako tretieho piliera EÚ, pričom nachádzajú oporu pre 
vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávacie aktivity. Podľa CEPOL Central European 
Police Academy pojem „policajná veda“ nie je v kontexte moderných spoločenských 
vied doteraz bežnepoužívaný – tiež nazývaný aj ako „policajné štúdie“ alebo 
„policajný výskum“–jeho základy sú v dávnej minulosti.  

V 19. storočí sa policajná veda (Polizeiwissenschaft) zaoberala vládnutím ako 
takým zahŕňajúcim úlohy vlády. V priebehu 20. storočia sazačal skôr vnímať ako 
kriminológia alebo kriminalistika a tak sa strácal jeho význam ako vedného odboru, 
ktorý sa zaoberal vládnutím . V európskych krajinách sa od 70. rokov 20. storočia 
vyvíja v 2 rovinách: 

 a to ako akademický výskum, ktorý sa zaoberá policajnou práca 
 a ako výskum iniciovaný samotnou políciou. 

Činnosť postavená na skúsenostiach je a vždy bude práca policajtov. 
Vedúci pracovníci, ale aj radoví policajti riešia problémy, pri ktorých využívajú 
svoje vzdelanie a širšie poznatky o otázkach policajnej práci a problémoch. Policajná 
veda je veda, ktorá má potrebnú výskumnú základňu. [3]. V policajnej vede ako 
takej je potrebný výskum, výcvik, vzdelávanie, zlepšovanie a inovácia. Možno 
konštatovať, že táto vedná disciplína nie je závislá, ale je skôr spojením metód a 
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nástrojov známych z príbuzných odborov, kde patria spoločenskévedy, kriminológia 
a kriminalistika. Cieľom policajnej vedy je prinášať témy pre spoločný výskum, a 
zaplniť medzery a búrať hranice medzi jednotlivými odbormi. 

Bezpečnostná veda pre ochranu osôb a majetku, odborne rozpráva o 
spoločenskejpotrebe a „výskumnom rámci bezpečnostných vied“, resp. štruktúre 
bezpečnostných vied, nás doviedla aj na základe osobného poznania a praxe autorov, 
ku komplexnému vnímaniu vytvárajúcej sa vedecko-výskumnej platformy, postavenej 
na poznatkovej báze: 

 Policajných vied, 
 Vojenských vied, 
 Ostatných vedných odborov, vyznačujúcich sa interdisciplinárnym 

charakterom skúmania problematiky z bezpečnostného hľadiska a prístupu. 

Podľa vedcov je chápanie bezpečnosti, ako skutočného, aktuálneho, reálneho 
stavu, ktorého hodnota je vždy determinovaná charakterom „nebezpečia“ na jednej 
strane a prostriedkami na jeho zadržanie či odvrátenie na strane druhej [4]. 

 Policajné vedy môžeme definovať ako rozvíjajúci sa vedný odbor,  políciu ako 
inštitúciu a jej fungovanie, jej organizáciu a riadenie a jej  policajné činnosti. Pri 
predmete jej skúmania je potrebná príprava vysoko kvalifikovaného vedeckého 
spoločenstva policajných vied, skúmanie histórie policajných vied, ich úloha v 
blízkej a  
vzdialenejšej budúcnosti a miesta v systéme vied. [4]. 

4. Inštitucionalizácia bezpečnostného vzdelávania 
- Vysokoškolské vzdelávanie 
- Stredoškolské vzdelávanie 
- Ďalšie vzdelávanie 
Získavanie nevyhnutných vedomostí a poznatkov musí byť postupné, rozložené 

do jednotlivých postupov a etáp. Oblasť súkromnej bezpečnosti zameraná na 
bezpečnostné vzdelávanie sa rozdeľuje na: 

- príprava uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti, 
- vysokoškolské vzdelávanie. 
Vedomosti, zručnosti, kompetencie absolventa študijného odboru 

bezpečnostné vedy 

Absolvent disponuje všeobecnými znalosťami v oblasti študijného odboru na 
úrovni syntézy včítane kľúčových pojmov a kategórií, taktiež určuje súvislosti medzi 
nimi v súvislosti fundamentálnych tém súvisiacich s ochranou osôb, materiálnych a 
nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, so súdnym inžinierstvom, s 
kriminalistikou a kriminológiou, s policajnými službami, záchrannými službami a 
ochranou pred požiarmi, ako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len 
„BOZP)“, so zreteľom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Disponuje 
vedomosťami o ekonomických a sociálnych súvislostiach bezpečnosti štátu, 
organizácií a jednotlivcov. Taktiež vie objasniť právne normy v oblasti bezpečnosti, 
zásady riadenia procesov ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, prípravy štátu na 
obranu, ochrany objektov, ochrany prvkov ochrany kritickej infraštruktúry, 
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manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni 
lokálnej štátnej správy a samosprávy, ako aj zásady BOZP. Má znalosti zo základov 
diagnostiky, ohodnocovania majetku a dokumentovania škôd. Má praktické a 
metodologické vedomosťami v kľúčových oblastiach teórie práva, interpretácie a ich 
aplikácie v bezpečnostnom systéme štátu a v jednotlivých službách a organizáciách 
zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku, ako aj kľúčovými informáciami, pojmami, 
princípmi a teóriou vzťahujúcou sa na výkon policajných, kriminalistických alebo 
kriminologických činností v bezpečnostných službách. Určuje štandardy, štruktúru a 
funkčné väzby policajných a kriminalistických systémov v bezpečnostných službách. 
Obhajuje vybraté zásady a princípy ochrany pred požiarmi, zásady riadenia a 
vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“), 
techniku a technické prostriedky používané pri záchranných prácach a taktické 
postupy uplatňované pri technických zásahoch a pri likvidácii požiarov. Disponuje 
vedomosťami o protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov a 
špecifikovanie požiarnotechnické a bezpečnostné charakteristiky materiálov a 
technických prostriedkov ochrany pred požiarmi, podstatu pôsobnosti rádioaktívnych, 
chemických a biologických látok na človeka a materiálne hodnoty, o zabezpečení pred 
účinkami nebezpečných látok. Vie ako dokázať právne závery a technické požiadavky 
BOZP, taktiež identifikovať nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká a má znalosti 
o technologickej, technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o metódach pri 
bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov. 

Vie ako aplikovať podstatné oblasti práva do problematiky právnej ochrany osôb 
a ich majetku v určitých podmienkach jednotlivých bezpečnostných služieb, pri riešení 
charakteristických odborných problémov absolvent. Vie upravovať všeobecné a 
odborné vedomosti pri tvorbe úmyslov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a 
záchranných systémov. Analyzuje a posudzuje záporné javy a ich dôsledky a 
realizovať primárne metódy expertnej činnosti. Je schopný špecifikovať, navrhovať a 
aplikovať metódy posudzovania bezpečnostných rizík, kriminalistické alebo 
kriminologické postupy predovšetkým pri odhaľovaní, vyhľadávaní, predbežnom 
skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky dôležitých objektov záujmu. Je schopný 
navrhovať, implementovať a riadiť systémy ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany 
dôležitých objektov a tiež systémy BOZP. Samostatne analyzuje stav po zrode 
bezpečnostných incidentov a mimoriadnych udalostí a rozhodovať o postupe 
vykonávania záchranných prác. Tvorivo používa modely a nástroje zviazané s 
predchádzaním začiatku krízových situácií, implementovať do činnosti záchranných 
zložiek požiadavky právnych predpisov a vytvára podmienky na riešenie kríz a 
odstraňovanie ich následkov.  V oblasti hodnotenia materiálov a technických 
prostriedkov, dokáže vykonávať a vyhodnocovať experimenty spracovávať správy 
a posudky . Má znalosti pri hodnotení a posudzovaní faktorov pracovného prostredia 
včítane nebezpečných látok, určených technických zariadení, požiarneho, 
bezpečnostného inžinierstva. Bez problémov vie navrhnúť metódy analýzy, 
hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík pracovného prostredia, technických systémov a 
spoľahlivosti ľudského činiteľa. Absolvent sa dokáže nezávisle rozhodovať pri 
navrhovaní bezpečnostných a technických systémov tak, aby spĺňali požiadavky na ich 
účelnosť a efektívnosť a uplatniť ich na nižšej a strednej úrovni riadenia verejnej 
správy, záchranných zložiek a podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa 
predmetnými oblasťami. Je schopný v širších spojeniach identifikovať, vyhľadať, 
posúdiť, zaistiť všetky triedy kriminalistických a forenzných stôp v rámci 
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kriminalisticky významných objektov. Absolvent vie sám účinne využívať 
kvalifikované zručnosti pri odhaľovaní, vyšetrovaní a klasifikovaní trestnej a inej 
protispoločenskej činnosti s využitím vedomostí z príslušných oblastí trestného, 
policajného a správneho práva. Odborne riadi a organizuje činnosť záchranných 
zložiek IZS pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v špecifickom 
prostredí. Je spôsobilý pripraviť dokumentáciu v časti ochrany pred požiarmi a 
navrhovať protipožiarne opatrenia pre vybrané typy objektov a prevádzok. Je schopný 
umožňovať poradenskú činnosť zamestnávateľovi. Samostatne vie ako naplánovať, 
pripraviť a uskutočniť školenia BOZP. Je pripravený prezentovať spoločnosti príčiny a 
podstatu problémov a obmedzení a spôsoby ich riešenia. Poníma morálne, etické, 
spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru a aplikuje ich v praxi. 
Systematicky pripravuje a realizuje svoje vzdelávanie v súlade s novými teoretickými 
poznatkami a zmenami v právnom prostredí. 

4.1 Charakteristika bezpečnostného vzdelávania 

„Podstata bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je 
zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a 
príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. Systém bezpečnostného 
vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom bolo 
umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú 
schopní analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym 
objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká a prognózovať ich vývoj, 
určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a 
organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového manažmentu v 
súlade s dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a riadiť komplexné 
bezpečnostné systémy [5]. „Bezpečnostné vzdelávanie sa však netýka zvyšovania 
vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov bezpečnostných služieb, 
odborníkov pre oblast bezpečnostiči riadiacich pracovníkov. Bezpečnostné 
vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania 
bezpečnostného povedomia a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a 
konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až po 
vzdelávanie ekonomicky činných občanov.“ [6]. 

„Bezpečnostné vzdelávanie možno teda stručne charakterizovať ako vzdelávanie, 
ktorého obsahom sú teoretické a praktické vedomosti a zručnosti o ochrane o sôb a 
majetku, zamerané na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej 
formy a príčiny, ako aj na riešenie už vzniknutých krízových situácií a javov v 
rôznych 
oblastiach bezpečnosti (občianskej, environmentálnej, ekonomickej, energetickej, 
logistickej, technickej apod.).“  [5] 

Vzdelávaním občania nadobudnú zručnosti, schopnosti, vedomosti, ale i postoje a 
hodnoty, ktoré od nich v budúcnosti budú požadovať. Je veľmi dôležité upriamiť 
pozornosť aj v tejto časti vzdelávania a venovať sa tejto problematike cez riešenie 
zvyšovania efektívnosti bezpečnostného vzdelávania. 
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5. Bezpečnostné vzdelávanie ako prostriedok vytvárania bezpečnostného 
povedomia  

Bezpečnostné vzdelávanie má za cieľ - vytvoriť u ľudí určité 
morálne postoje, ich odolnosť podporenou psychikou, ktorou sa rozvíjajú tieto 
zručnostia schopnosti, rovnako ako aj v prípade krízových situácií pripraviť ich na 
konkrétne ochranné opatrenia, v čase akéhokoľvek ohrozenia. 
Je nutné pri bezpečnostnom vzdelávaní dbať na zvyšovanie jeho kvality a nastaviť 
optimálny systém, ktorý bude dávať riešenia poskytovania informácií. Hlavnou 
činnosťou bezpečnostného vzdelávania je analytická činnosť so zámerom odvrátiť či 
minimalizovať bezpečnostné riziká či už voči jednotlivcovi alebo spoločnosti ako 
celku. [7]. 

Je potrebný vznik nových technológií a teórií vzdelávania na vysokých školách v 
oblasti bezpečnosti a zdokonaľovať jej metodológie. Na bezpečnostnú situáciu musia 
reagovať aj západne štáty aj v spolupráci s bývalým východným blokom. 
Bezpečnostná situácia vo svete poukázala na potrebu medzinárodnej spolupráce vo 
vede a vzdelávaní. Reforma NATO bola reakciou na posilňovanie bezpečnostnej a 
obrannej dimenzie EÚ. [4].  

 
Vysokoškolský vzdelaný odborník musí vo výučbe spojiť všestrannú teoretickú 

aj praktickú pripravenosť s umením nájsť nové možnosti vedeckých a praktických 
problémov, mať dobrú orientáciu a vedieť sa zorientovať v narastajúcom toku 
vedeckých a všeobecne teoretických informácií. Pri splnení týchto požiadaviek 
absolventmi vysokých škôl umožnia prispieť k širšiemu rozvoju vedy, techniky a  
následnému zvyšovaniu intelektuálnej úrovne generácie na Slovensku. Absolventi 
taktiež zvládajú zareagovať na obmieňajúce sa sociálne a ekonomické podmienky na 
Slovensku, a sledovať nové prichádzajúce trendy a vymoženosti vedy a výskumu, 
hlavne v pedagogike, psychológii a manažmente. Sledujú aj celosvetové trendy vývoja 
spoločnosti.  

Vyučovací proces nemá byť len osvojením si učiva na prednáške , ale mali by 
poznať aj reálne vzťahy, mali by porozumieť a vedieť aplikovať poznatky, ktoré 
získali k zhodnoteniu situácie a vyhodnoteniu situácie. Takto chápeme všetky oblasti 
vyučovania aj bezpečnostného vzdelávania. 

Pri bezpečnostnom vzdelávaní je potrebné nastaviť podmienky tak, aby študenti 
mali vytvorené ideálne podmienky pre obsahovú stránku výučby, následnému 
zvýšeniu efektívnosti bezpečnostného vzdelávania . Výsledkom vzdelávacie procesu je 
vzdelanie. Na samom vrchole vzdelávania stojí a stála veda. 
Zvyšovaním bezpečnostného povedomia ľudí, dospejeme k zlepšeniu stavu 
bezpečnostného vzdelávania na vysokých školách v bezpečnostnej oblasti. Odvrátenie 
alebo minimalizovanie bezpečnostných rizík v rôznychpodobách tvorí podstatu  
bezpečnostného hovzdelávania a analytickej činnosti.[ 8] .       

Ak narastá medzinárodné napätie to má za príčinu, že sa uznáva 
bezpečnostnévzdelávanie.[6]. 
 

Systém bezpečnostného vzdelávania by mal smerovať tak, aby vybavil 
budúcich bezpečnostných manažérov poznatkami a znalosťami takých metód, aby 
získali schopnosti a zručnosti: 
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   identifikovať a analyzovať zložité vzťahy, procesy, javy v oblasti bezpečnosti 
života človeka a ľudstva, 

 analyzovať stav a úroveň bezpečnosti vo vzťahu k časovému a priestorovému 
faktoru, 

 vypracovávať zodpovedajúce a odôvodnené prognózy stavu bezpečnosti a 
dynamiky jej vývoja, 

 určiť zdroje a tendencie vývoja a pôsobenia reálnych hrozieb a latentných 
bezpečnostných rizík, 

 vypracúvať zodpovedajúce nástroje na identifikáciu, lokalizáciu a elimináciu 
bezpečnostných rizík a ohrození. 

 identifikovať objekty pôsobenia bezpečnostných rizík a ohrození najrôznejšej 
povahy, 

 projektovať rôzne bezpečnostné systémy, používať disponibilné sily a 
prostriedky na ich vytvorenie, definovať ich štruktúru, ciele a úlohy, zaisťovať 
ich správne fungovanie, byť aktívnym činiteľom bezpečnostného systému 
prvkov a orgánov na rôznych úrovniach. [6]. 

 
Záver 

Hlavným cieľom bezpečnostného vzdelávania je u obyvateľov navodiť určité 
morálne a obranné postoje. Tieto problémy zastrešujú vedúce orgány vlády, v 
obchodných, občianskych a v spoločenských rganizáciách.  Bezpečnostné 
vzdelávanie je zastrešené aj v zložkách civilnej ochrany. Dané by malo byť zahrnuté 
v študijných programoch, ktoré sa zaoberajú vzdeláaním v oblasti bezpečnosti. 
Ďalším z hlavných cieľov bezpečnostného vzdelávania  je potrebné aby bolo 
vychovanie skupiny odborníkov , ktorí budú vedieť riadiť inštitúcie rôznych 
rozmerov ale aj stupňov dôležitosti a zložitosti. Bezpečnostné vzdelávanie má 
pripravovsť profesionálov danej oblasti. Bezpečnostné vzdelávanie má sa 
prispôsobovať neustálym zmenám a nastraženým rizikám vo svete a naplniť potrebu 
reagovať na tieto skutočnosti  kvalitnými manažérmi bezpečnosti. Vzdelávanie v 
oblasti bezpečnosti má byť chápaný aj ako efektívny systém vzdelávania, 
zdokonaľovania bezpečnostného povedomia mecdzi ľuďmi a pretvárania postojov k 
bezpečnostnému správaniu a realizovaniu v rámci vzdelávania na celý život od 
predškolskej výchovy až po vzdelávanie ľudí na vysokých školách, a pokračujúc 
v podpidlomovýh štúdiach. [4]. 

 Bezpečnostné vzdelávanie môže byť ale realizované len v takých podmienkach v 
akých podmienkach fungujú vysoké školy. Vzťah medzi strednými školami a 
vysokými školami zabezpečuje bezpečnostné vzdelávanie. Pre dosiahnutie výslednej 
efektívnosti vzdelávania je potrebné poznať aké spôsoby, metódy a prostriedky 
používa škola , ktorá vdeláva  v bezpečnostnej oblasti. [4]. 
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Abstrakt:  

Cieľom článku je charakterizovať súčasný legislatívny základ a analyzovať základné východiská 
súčasného stavu vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti civilnej ochrany v podmienkach SR. 
Metodologický postup prípravy článku bol zameraný najmä na štúdium odborných zdrojov a 
legislatívneho základu v súvislosti s danou problematikou a tiež informácií z riadených rozhovorov 
s odborníkmi z praxe. Získané informácie sú analyzované, triedené a hodnotené. Využitá bola tiež 
syntéza a dedukcia. Vzdelávanie a prípravu v oblasti civilnej ochrany na Slovensku upravuje 
zákon o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z .z. a Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na 
zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu. Pôsobnosť, teda úlohy v rámci civilnej ochrany majú 
Ministerstvo vnútra SR, Okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, strediská odbornej prípravy a 
vzdelávania samosprávy ,obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Na 
základných a stredných školách je problematika civilnej ochrany iba súčasť prierezového učiva, 
nie je mu teda venovaný žiadny samostatný predmet, čo vzhľadom na udalosti ostatných rokov, 
kedy nám pandémia, vojenský konflikt či energetická kríza čoraz viac pripomínajú nevyhnutnosť a 
zanedbanosť civilnej ochrany na Slovensku, nie je práve ideálny stav. 

Kľúčové slová: civilná ochrana, vzdelávanie, príprava. 

 
Abstract: 

The aim of the article is to characterize the current legislative basis and analyze the basic starting 
points of the current state of education and professional training in the field of civil protection in 
the Slovak Republic. The methodological procedure for the preparation of the article was mainly 
focused on the study of professional sources and the legislative basis in connection with the given 
issue, as well as information from guided interviews with practitioners. The obtained information 
is analyzed, sorted and evaluated. Synthesis and deduction were also used. Education and training 
in the field of civil protection in Slovakia is governed by the Act on Civil Protection of the 
Population and Decree of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic No. 303/1996 Coll. 
for ensuring preparation for civil protection. The Ministry of the Interior of the Slovak Republic, 
the District Offices in the seat of the region, district offices, municipals, vocational training and 
education centers of the local government, legal entities and natural persons legally engaged in 
business have jurisdiction, i.e. tasks within the framework of civil protection. In primary and 
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secondary schools, the issue of civil protection is only part of the cross-curricular curriculum, so 
no separate subject is devoted to it, which considering the events of recent years, when the 
pandemic, military conflict or energy crisis increasingly remind us of the inevitability and neglect 
of civil protection in Slovakia, not exactly an ideal state. 

Keywords: civil protection, education, prepearing. 

Úvod 
Odbornú prípravu a vzdelávania v oblasti civilnej ochrany upravuje zákon o 

civilnej ochrane obyvateľstva a Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie 
prípravy na civilnú ochranu. Upravuje podrobnosti na zabezpečovanie prípravy 
jednotiek civilnej ochrany prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, 
ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci. Príprava jednotiek civilnej ochrany, je 
cieľavedomý a sústavný proces teoretického a diferencovaného špeciálneho školenia a 
praktického výcviku štábov a odborných jednotiek na plnenie úloh a opatrení civilnej 
ochrany. Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc  je cieľavedomý a 
sústavný proces preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti, teoretického školenia a 
praktického výcviku, ktoré majú umožniť fyzickým osobám získať nevyhnutne 
potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi. 
Príprava obyvateľstva má svoj vlastný program a plány vzdelávania a prípravy v 
jednotlivých okresoch.  [1,2] 

1. Pôsobnosť orgánov v rámci prípravy v oblasti civilnej ochrany  
Za program prípravy obyvateľstva zodpovedá štátna správa, samospráva a obce. 

Stredisko vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu pre získanie odbornej spôsobilosti 
sú zariadenia riadené MV SR. Strediská odbornej prípravy a vzdelávania samosprávy 
sú určené na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu v obciach, dobrovoľných 
organizácii civilnej ochrany obyvateľstva, Občianske  združenia  civilnej ochrany 
obyvateľstva. 

Okresný úrad v sídle kraja riadi a koordinuje plnenie úloh prípravy jednotiek 
civilnej ochrany a prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj 
prípravy na poskytovanie prvej pomoci, ktoré sú v pôsobnosti okresných úradov podľa 
úloh určených v plánovacom dokumente na civilnú ochranu v kalendárnom roku, ktorý 
vydáva MV SR. 

Úlohy určené MV SR v plánovacom dokumente rozpracúva okresný úrad a 
samosprávny kraj  v sídle kraja na podmienky kraja a vydáva plánovací dokument pre 
okresné úrady vo svojom územnom obvode.  

Okresný úrad riadi a organizuje prípravu jednotiek civilnej ochrany a prípravu 
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravu na poskytovanie prvej 
pomoci podľa úloh určených v hlavných úlohách, ktorý vydáva okresný úrad v sídle 
kraja. Úlohy určené okresným úradom v sídle kraja v plánovacom dokumente 
rozpracúva okresný úrad na vlastné podmienky a vydáva zámer s obsahom pre obce, 
podľa analýzy územia. 

Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo svojom územnom 
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obvode spresňuje úlohy okresný úrad. V ňom je určený cieľ, obsah, rozsah a metodika 
prípravy jednotiek civilnej ochrany. 

Pri riadení a organizovaní odbornej prípravy a vzdelávania sa zohľadňujú najmä 

a) závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti, 

b) organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu 

územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, 

c) počet a skladba obyvateľstva územného obvodu, 

d) sily a prostriedky, ktoré možno využiť počas mimoriadnej situácie. 

 

Plánovanie prípravy jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu: 

a) územia - vykonáva okresný úrad , 

b) obce - vykonáva obec, 

c) vlastnú - vykonáva právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.[3] 

2. Príprava jednotiek civilnej ochrany 
Príprava jednotiek civilnej ochrany sa plánuje na kalendárny rok; obsahom plánu 

sú ciele, tematika, rozsah a metodika prípravy jednotiek civilnej ochrany. 

Príprava jednotiek civilnej ochrany sa organizuje a vykonáva v dvoch formách:  

a) v základná forma prípravy, 

b) špecializovaná nadstavbová forma prípravy. 

 
Základná forma prípravy jednotiek civilnej ochrany obsahuje základné teoretické 

vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie 
plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a poskytovania prvej 
pomoci a pomoci iným v núdzi. 

Nadstavbová forma prípravy jednotiek civilnej ochrany obsahuje odborné 
teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na 
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a 
poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi. 

Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnej forme  a v 
nadstavbovej forme  pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu: 

a) územia obce 16-24 hodín ročne, osobami s odbornou spôsobilosťou, 
b) odbornými jednotkami obce 4-8 hodín ročne, 
c) právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 4 až 8 hodín ročne. 
 

Na zdokonalenie prípravy jednotiek civilnej ochrany sa raz za rok po absolvovaní 
základných foriem  vykonáva nácvik v trvaní 4-6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8-16 
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hodín. Tento počet hodín sa započítava do rozsahu prípravy jednotiek civilnej ochrany 
za kalendárny rok. Témy nácvikov alebo cvičení sa určujú v plánovacom dokumente 
pre obce a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorý vydáva okresný 
úrad. [3] 

Prípravu riadi a organizuje  

 okresný úrad pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu územia 
obcou, inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom, 

 zabezpečuje a vykonáva obec pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre 
potrebu obce, 

 zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pre jednotky 
civilnej ochrany zriadené pre vlastnú potrebu. 

Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nemá personálne, 
materiálne alebo priestorové možnosti na vykonanie prípravy, môže vyžiadať pomoc 
od okresného úradu. Prípravu jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v stredisku 
vzdelávania. Ak je to potrebné, na ich príprave sa podieľa príslušné kontrolné 
chemické laboratórium civilnej ochrany. 

Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním vykonávajú prípravu jednotiek 
civilnej ochrany zriadených pre potreby územia a pre potreby obce alebo iných 
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov po dohode so zriaďovateľom. 
Prípravu jednotiek civilnej ochrany vykonávajú verejnoprávne inštitúcie s 
humanitným poslaním vo svojich zariadeniach. V prípade nedostatočných kapacít vo 
vlastných zariadeniach prípravu jednotiek civilnej ochrany organizujú a vykonávajú, v 
príslušnom výcvikovom stredisku, v stredisku vzdelávania, v obci, v zariadení 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. [3] 

3.  Príprava obyvateľstva na sebaochranu 
Hlavnými formami prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sú: 

a) informačná a poradenská služba, ktorú poskytuje, stredisko vzdelávania, 
verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, okresný úrad, samosprávny kraj, 
obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, periodikum REVUE CO 
MV SR, 

b) programy a relácie vysielané v miestnych médiách, právnickými osobami , 
rozhlase a v televízii a pripravované subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú 
a vykonávajú prípravu jednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou 
činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb 
prevzatých do starostlivosti, 

c) edičná a publikačná činnosť uskutočňovaná vydávaním odborných publikácií, 
brožúr, skladačiek, plagátov, letákov, článkov v denníkoch a časopisoch s tematikou o 
civilnej ochrane a vykonávaná subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú a 
vykonávajú prípravu jednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou 
činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb 
prevzatých do starostlivosti, 
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d) preventívno-výchovná a propagačná činnosť vykonávaná na podujatiach s 
tematikou civilnej ochrany, ktorými sú najmä cvičenia, súťaže, výstavy a exkurzie, 
teoretické školenie a praktický nácvik riadené a organizované okresným úradom, 
samosprávnym krajom alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi 
inštitúciami s humanitným poslaním, 

e) zverejňovanie informácií v elektronickej forme subjektmi, ktoré riadia a 
vykonávajú prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc alebo ktoré 
svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok svojich 
zamestnancov alebo iných osôb. 

Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a 
vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je oprávnená 
vykonávať odborne spôsobilá osoba, podľa Vyhlášky MV SR o odbornej  spôsobilosti 
[4] 

4. Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany na základných a stredných 
školách 

Základom prípravy v oblasti civilnej ochrany je učivo Ochrana života a zdravia, 
čo ale v súčasnosti netvorí samostatný predmet. V základných školách a na stredných 
školách sa realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj 
samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení, kurzov na 
stredných školách. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti 
a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. 
Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom 
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. [5] 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 
prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na 
zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 
dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej 
moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov sa formuje vzťah k 
problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.  

K tomu sú žiakom poskytované teoretické vedomosti, praktické poznatky, s 
cieľom pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Úloha učiteľov - 
vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 
formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 
organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová téma sa realizuje obsahom: 

 riešenie mimoriadnych udalostí  – civilná ochrana obyvateľstva, 

 zdravotná príprava, 

 pohyb a pobyt v prírode, 
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 záujmové športovo-branné a technické aktivity, 

 doplňujúce programy podľa zamerania škôl. 

 

 

Obr.  1 Účelové cvičenie žiakov základnej školy[3]. 

Učivo je následne doplňované didaktickými hrami pre ZŠ I. stupňa a MŠ, 
účelovými cvičeniami na ZŠ II. stupňa a kurzami s praktickými nácvikmi a 
cvičeniami, účelovými cvičeniami na stredných školách. 

 

Záver 

 Rozvoj vzdelávania v oblasti civilnej ochrany vykazuje potrebu neustálej 
zmeny - od prípravy na ochranu pred dôsledkami pandémie, dôsledkami prírodných a 
antropogénnych katastrof až k ochrane počas vojnového stavu. Vzhľadom na udalosti 
vo svete je tiež dôležitá príprava a organizácia v prípade teroristického útoku. [6,7,8] 
Vzdelávanie a prípravu v oblasti civilnej ochrany na Slovensku upravuje zákon o 
civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z .z. a Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na 
zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu. Pôsobnosť, teda úlohy v rámci civilnej 
ochrany majú Ministerstvo vnútra SR, Okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, 
strediská odbornej prípravy a vzdelávania samosprávy, obce, právnické osoby a 
fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Na základných a stredných školách je 
problematika civilnej ochrany iba súčasť prierezového učiva, nie je mu teda venovaný 
žiadny samostatný predmet, čo vzhľadom na udalosti ostatných rokov, kedy nám 
pandémia, vojenský konflikt či energetická kríza čoraz viac pripomínajú nevyhnutnosť 
a zanedbanosť civilnej ochrany na Slovensku, nie je práve ideálny stav. Na vysokých 
školách je možné vzdelávať sa v tejto oblasti v študijnom odbore Bezpečnostné vedy. 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva je preto právom hrdá, že prispieva 
k povedomiu a vzdelaniu študentov, ktorý mnohokrát ako absolventi pôsobia 
v zložkách integrovaného záchranného systému, v jednotkách civilnej ochrany či 
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v rôznych subjektoch a úrovniach krízového manažmentu, bezpečnostného 
manažérstva či riadenia rizík. 
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Abstrakt:  

Nelegálne strelné zbrane možno zaradiť k významným ukazovateľom ohrozenia bezpečnosti 
členských štátov EÚ. Sú kľúčovým faktorom rozvoja trestnej činnosti - teroristických útokov, 
drogovej činnosti, obchodovaním s ľuďmi a pod. V roku 2021 si celý svet pripomenul 20. výročie 
boja proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami. Míľnikom bolo prijatie 
Protokolu proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a 
komponentmi a strelivom (ďalej len “UNFP”) v roku 2001. Ide o dokument, ktorý položil právne 
základy boja proti nelegálnym strelným zbraniam. Príspevok má za cieľ poukázať na vplyv UNFP 
na vývoj právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky strelných zbraní v držbe civilného 
obyvateľstva. Ďalším zámerom je preskúmanie účinnosti uvedenej politiky EÚ v rámci 
predchádzania nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami. Záver príspevku 
oceňuje snahu EÚ v boji proti nelegálnym zbraniam, avšak túto je potrebné prehlbovať 
komplexnejším pokrokom v podobe ratifikácie UNFP všetkými členskými štátmi OSN. Príspevok 
zároveň zdôrazňuje význam kontrolných mechanizmov venujúcim sa úspešnosti implementácie 
UNFP. 

Kľúčové slová: nelegálne zbrane, OSN, nedovolená výroba strelných zbraní, nedovolené 
obchodovanie so strelnými zbraňami.  

 
Abstract: 

Illegal firearms belong to the significant indicators of threats to EU security of EU. They are a key 
factor in the development of criminal activities - terrorist attacks, drug activity, human trafficking, 
etc. In 2021, the whole world commemorated the 20th anniversary of the fight against the illicit 
maufacturing and trafficking in firearms. In 2001, the Protocol Against the Illicit Manufacturing 
of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (hereinafter 
referred to as "UNFP") was adopted. This document laid the legal foundations for the fight 
against illegal firearms. The paper aims to point out the impact of the UNFP on the development 
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of EU legislation related to the issue of firearms in the possession of civilians. Another aim is to 
examine the effectiveness of the mentioned EU policy in the framework of preventing the illicit 
manufacturing of and trafficking in firearms. The conclusion of the paper appreciates the efforts of 
the EU in the fight against illegal firearms, however this needs to be deepened by more 
comprehensive progress in the form of ratification of the UNFP by all UN Member States. At the 
same time, the paper emphasizes the importance of control mechanisms dedicated to the success of 
UNFP implementation. 

Keywords: Illegal firearms, UN, Illicit Manufacturing of Firearms, Illicit Trafficking in Firearms. 

 

Úvod 

Zneužívanie strelných zbraní na páchanie trestnej činnosti patrí medzi 
naliehavé problémy globálneho významu. Presné čísla o počtoch nelegálnych 
strelných zbraní v EÚ síce chýbajú, no viaceré ukazovatele poukazujú na ich širokú 
dostupnosť. V máji 2019 bolo prostredníctvom prieskumu Small Arms Survey 
publikované odhaľujúce zistenie o prudkom náraste počtu strelných zbraní v obehu 
z 875 milióna v roku 2006 na viac ako jednu miliardu v roku 2017. Zo zistení vyplýva, 
že civilné obyvateľstvo vlastní 85 % všetkých strelných zbraní. Zostávajúcich 13 % sa 
týka vojenského arzenálu a v prípade 2 % ide o zbrane týkajúce sa aktivít orgánov 
činných v trestnom konaní. Podľa prieskumu bola viac ako polovica odhadovaného 
celkového počtu strelných zbraní v roku 2017 v držbe civilného obyvateľstva v EÚ 
bez povolenia. [1]. V boji proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými 
zbraňami je potrebné vytvárať a podporovať nástroje medzinárodného presahu, 
nakoľko práve nadnárodná spolupráca môže narušiť vytváranie sietí a kanálov 
priekupníkov so strelnými zbraňami. Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy 
vplyvu UNFP zhodnotiť jeho význam. Práve UNFP je charakterizovaný ako kľúčový 
dokument OSN a zároveň aj jediný právne záväzný globálny nástroj na kontrolu 
strelných zbraní. [2, 3]. 

1. Fenomén nelegálnych strelných zbraní a medzinárodná spolupráca 
Legálne vyrobené a držané strelné zbrane môžu prejsť do ilegality mnohými 

spôsobmi. [4]. Hlavná línia logistického procesu obchodovania s nelegálnymi 
strelnými zbraňami je znázornená v nasledujúcom diagrame, ktorý pochádza 
z výskumu Tilburskej univerzity v Holandsku. [5]. 

 

 



   

 

 

 

123 

 

20. výročie Protokolu proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu 
so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom 

Jana GULOVIČOVÁ, Vladimíra HUDECOVÁ 
 

 
Obr.1 Hlavná línia logistického procesu obchodovania s nelegálnymi 

strelnými zbraňami [5]. 

 

Okrem vyššie zobrazeného procesu možno konštatovať, že strelné zbrane a 
strelivo sa môžu stať súčasťou kriminálneho prostredia aj v súvislosti s ozbrojenými 
konfliktmi. Pôvodný zámer distribúcie (predtým legálnych) strelných zbraní 
obyvateľstvu za účelom obrany, môže byť neskôr zneužitý na presun týchto strelných 
zbraní do kriminálneho prostredia. [6]. 

Ako nelegálny trh, vrátane nedovolenej výroby, nelegálneho nadobúdania 
strelných zbraní a nelegálneho obchodovania so strelnými zbraňami, bežne funguje, 
prirovnávajú niektorí autori “ku ktorémukoľvek inému prevažne slobodnému a 
neregulovanému systému, ktorý je poháňaný dynamikou ponuky a dopytu. Ilegálna 
dodávka strelných zbraní je rozvíjajúca sa činnosť a tí, ktorí sú do nej zapojení, 
zaviedli inovatívne riešenia ochrany pred finančnými stratami." [7]. 
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Téma šírenia a zneužívania strelných zbraní začala byť predmetom mnohých 
pracovných stretnutí v období po Studenej vojne, kde hlavným nástrojom boja proti 
týmto fenoménom mal byť rozvoj medzinárodnej spolupráce. [8] Podľa dostupných 
informácií pochádzala väčšina nelegálnych strelných zbraní zo zásob bývalého 
Sovietskeho zväzu. Obavy z týchto nekontrolovaných zásob začiatkom 90. rokov 
20. storočia narastali. [9]. 

Za prvý dokument svetovej úrovne, tvoriaci právny základ medzinárodnej 
spolupráce, je považovaná Charta OSN, ktorá je založená na princípe kolektívnej 
spolupráce medzi členskými štátmi za účelom udržania medzinárodného mieru a 
bezpečnosti. [10]. Jadrom Charty OSN je implementácia koncepcie kolektívnej 
bezpečnosti, resp. kooperatívneho vedenia bezpečnosti, na základe ktorej by mali štáty 
vzájomne spolupracovať, pretože úspech jedného alebo niekoľkých prospieva 
všetkým. [11]. V kontexte kontroly strelných zbraní je dodnes kľúčovým dokumentom 
Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (ďalej len “UNTOC”), 
ktorý bol prijatý na pôde OSN v roku 2000. Následne boli k spomínanému UNTOC 
prijaté jednotlivé protokoly, ktoré už špecificky stanovujú opatrenia súvisiace 
s riešením konkrétnej trestnej činnosti. Jedným z troch spomínaných dokumentov je 
UNFP, ktorý bol prijatý v roku 2001 a do platnosti vstúpil v roku 2005.  

2. Protokol proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými 
zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom 

UNFP možno definovať ako jediný právne záväzný nástroj na boj proti 
nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami na globálnej úrovni. Podľa 
preambuly UNFP je nevyhnutné predchádzať nedovolenému ozbrojovaniu a bojovať 
proti nemu z celosvetovej perspektívy, nakoľko táto činnosť škodí bezpečnosti štátov, 
regiónov a celého sveta, čím dochádza k ohrozeniu blahobytu národov, k ohrozeniu 
socioekonomického rozvoja a k narúšaniu práva na mier. [12]. 

UNFP sa vo veľkej miere venuje postupom, ako možno čo najúčinnejšie 
predchádzať nedovolenému ozbrojovaniu a v súlade s povinnosťami stanovenými 
v UNTOC vyžaduje, aby zmluvné štáty kriminalizovali nedovolenú výrobu strelných 
zbraní, nedovolené obchodovanie s nimi, falšovanie alebo nedovolené odstraňovanie, 
či pozmeňovanie označenia strelných zbraní. Každá zmluvná strana má prijať potrebné 
legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie uvedených konaní za trestné činy, 
ak boli spáchané úmyselne, vrátane organizovania, usmerňovania, napomáhania, 
navádzania, uľahčovania alebo poskytovania rád pri páchaní uvedených trestných 
činov. [13]. 

Význam UNFP ďalej spočíva aj v tom, že podporuje zmluvné strany vo vedení 
záznamov o označovaní vyrobených a o obchodovaných strelných zbraniach a 
všetkých medzinárodných transakciách so strelnými zbraňami; stanovuje povinnosť 
jedinečného označovania strelných zbraní na účely ich efektívneho sledovania a 
identifikácie; a zároveň určuje zmluvným štátom povinnosť prijatia opatrení 
na zabránenie nedovolenej reaktivácii vyradených/deaktivovaných strelných zbraní. 
V rámci preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať za účelom zabránenia 
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nelegálnemu obchodovaniu so strelnými zbraňami radí aj kontrolu hraníc a výmenu 
informácií prostredníctvom policajnej a colnej cezhraničnej spolupráce. Taktiež 
zavádza účinnú reguláciu medzinárodných transferov zbraní, tak aby zmluvné štáty 
vytvorili alebo udržiavali efektívny systém vývozných a dovozných licencií. [12]. 

3. Vplyv UNFP na zbraňovú legislatívu EÚ 
Pred zrušením vykonávania kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov 

EÚ, realizovali jednotlivé členské štáty vlastnú suverenitu v oblasti riešenia 
bezpečnostných rizík. S odstránením vykonávania kontrol na vnútorných hraniciach sa 
právne predpisy jednotlivých štátov začali javiť ako nepostačujúce a tak bolo 
nevyhnutné, aby sa EÚ začala priamo zapájať do riešenia otázok týkajúcich sa pohybu 
strelných zbraní (a s ním súvisiaceho boja proti terorizmu, či inej trestnej činnosti).  

Európska komisia podpísala UNFP v mene EÚ v roku 2002 a dokončila 
ratifikáciu v roku 2014. Existujúci legislatívny rámec EÚ k strelným zbraniam 
vychádza vo veľkej miere práve z UNFP. S výnimkou Írska, Luxembursko a Malta, 
všetky členské štáty EÚ UNFP ratifikovali. [14]. 

 Aktívnym prihlásením sa Európskeho spoločenstva k prijatiu UNFP došlo: 

1.) k novelizácii prvej smernice EÚ týkajúcej sa strelných zbraní, čím vznikla 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008 ktorou sa 
zmenila a doplnila smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia 
zbraní (ďalej len “Smernica 2008/51/ES”), 

2.) k prijímaniu opatrení na boj proti nezákonným tokom strelných zbraní 
do tretích krajín – prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 258/2012, ktorým sa implementoval článok 10 UNFP v rámci ustanovenia 
vývozných povolení a opatrení týkajúcich sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich 
súčastí a častí a streliva. [15].  

Myšlienka zharmonizovania národných koncepcií dostala nový rozmer, Smernica 
2008/51/ES predstavila pojmy nedovolenej výroby a obchodovania so strelnými 
zbraňami, ich súčasťami a strelivom, ako aj pojem “sledovanie strelných zbraní” 
od výrobcu až ku kupujúcemu s cieľom pomôcť kompetentným orgánom zmluvných 
štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nezákonnej výroby a obchodovania. 
Smernica 2008/51/ES dokonca priamo reagovala na čoraz častejšie ohlasy policajných 
zložiek o detekcii nárastu dostupnosti a používania upravených strelných zbraní. Práve 
preto sa na upravené (ľahko upraviteľné) strelné zbrane začalo vzťahovať vymedzenie 
pojmu „strelná zbraň“. [5].   

Ďalej bola ustanovená povinnosť označovať strelné zbrane počas výroby a ich 
prevodu z vládnych zásob do trvalého civilného užívania; predĺžilo sa vedenie 
evidencie informácií o zbraniach z desiatich na dvadsať rokov; členským štátom bola 
uložená povinnosť zabezpečiť do 31. decembra 2014 zriadenie a údržbu počítačového 
informačného systému údajov; apelovalo sa na to, aby v niektorých závažných 
prípadoch došlo k zosúladeniu s čl. 5 a čl. 6 UNFP pri uplatňovaní trestných sankcií a 
konfiškácií zbraní; taktiež boli zavedené všeobecné zásady vyradenia zbraní (ak nie je 
zbraň označená, má byť deaktivovaná/znehodnotená). [17]. 
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V roku 2015 bol Paríž zasiahnutý sériou teroristických útokov. Došlo k trom 
bombovým útokom a šiestim útokom, pri ktorých boli použité strelné zbrane. 
Európska komisia prijala balík opatrení známy ako „EU gun ban“. Následne sa boj 
proti získavaniu strelných zbraní teroristickými skupinami stal prioritou vnútornej 
bezpečnosti EÚ. Týmto vplyvom došlo k novelizácii predchádzajúcej Smernice 
2008/51/ES a k vytvoreniu 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”). [18]. 

Nové znenie smernice, dnes už v kodifikovanom znení Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania 
zbraní 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. Zameriava sa 
na zamedzenie možností použitia upravených strelných zbraní zločincami.  Jej cieľom 
bolo posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi zlepšením vzájomnej výmeny 
informácií, ako aj zlepšiť úroveň vysledovania a identifikácie legálne držaných 
strelných zbraní. [19, 20]. 

4. UNFP ako podporný mechanizmus bezpečnostného aspektu Smernice 
2017/853 

Za jeden z kľúčových prvkov zaistenia bezpečnosti obyvateľov EÚ 
pred nelegálnymi zbraňami patrí “označovanie” strelných zbraní. Smernica 2017/853 
uvádza, že prostredníctvom označenia strelných zbraní jasným, neodstrániteľným a 
jedinečným spôsobom, prostredníctvom ktorého majú byť všetky strelné zbrane 
evidované v informačných systémoch údajov členských štátov – má byť dosiahnuté 
zvýšenie vysledovateľnosti všetkých strelných častí a hlavných častí. 

Prostredníctvom vplyvu UNFP bola podmienka označovania strelných zbraní 
rozšírená v rámci čl. 4 ods. 1 Smernice 2017/853 aj na strelné zbrane vyrobené alebo 
dovezené do Únie k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume. [18]. 

Pojmy “označovanie” a “sledovanie” boli prvýkrát zadefinované práve UNFP. 
Podľa čl. 8 UNFP zmluvné strany na účel identifikácie a sledovania každej strelnej 
zbrane: 

a) v čase výroby každej strelnej zbrane budú buď požadovať jedinečné označenie 
s uvedením názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby a výrobného čísla, alebo 
zachovávať akékoľvek jedinečné, pre užívateľa optimálne označovanie 
s jednoduchými geometrickými symbolmi v kombinácii s číselným a/alebo abecedno-
číslicovým kódom, umožňujúce všetkým štátom jednoduchú identifikáciu krajiny 
výroby, 

b) budú vyžadovať náležité jednoduché označenie každej dovážanej strelnej 
zbrane, ktoré umožní identifikáciu dovážajúcej krajiny, a ak je to možné rok dovozu; 
zmluvné strany umožnia príslušným orgánom tejto krajiny sledovať strelnú zbraň, 
ak strelná zbraň nemá také označenie; požiadavky tohto písmena sa nemusia uplatniť 
na dočasné dovozy strelných zbraní na zákonné účely, ktoré možno overiť, 
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c) zabezpečia v čase odovzdania strelnej zbrane zo štátnych zásob do stáleho 
civilného používania náležité jedinečné označenie umožňujúce všetkým zmluvným 
stranám identifikáciu krajiny prevodu. 

Ďalej, zmluvné strany budú nabádať výrobné odvetvie strelných zbraní, 
aby prijalo opatrenia proti odstráneniu alebo pozmeneniu označení. [12]. 

Podľa čl. 3 písm. f) UNFP „sledovanie“ znamená systematické sledovanie 
strelných zbraní, a ak je to možné ich súčastí a komponentov a streliva od výrobcu 
ku kupujúcemu na účel poskytnutia pomoci príslušným orgánom zmluvných strán 
pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nezákonnej výroby a nezákonného 
obchodovania. 

Ďalším dôležitým bezpečnostným aspektom zapracovaným do Smernice 
853/2017 je vymedzenie pojmu „deaktivácia“ strelných zbraní v zmysle UNFP. 
Podľa čl. 1 ods. 6 sú „deaktivované strelné zbrane“ - 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. [18]. 

To, že UNFP je naďalej podstatnou súčasťou boja proti nelegálnym zbraniam 
je potvrdené aj Akčným plánom EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu 
so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 (ďalej len “Akčný plán”). V Akčnom 
pláne vyzýva Európska komisia všetky členské štáty, aby ratifikovali UNFP, pretože 
práve ratifikácia je jedným z kľúčových ukazovateľov výkonnosti Akčného plánu. 
[Opatrenie 3.3 – KPI 1.5] Európska komisia takisto začne konzultácie 
so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať, či v legislatívnom rámci existujú 
medzery, a posúdi potrebu zavedenia spoločných trestnoprávnych noriem v oblasti 
nedovoleného obchodovania so strelnými zbraňami a nedovolenej výroby v súlade 
s článkom 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. [Opatrenie 3.4 – KPI 1.5 a 8]. 

Podľa Akčného plánu je nedovolené obchodovanie so strelnými zbraňami 
nerovnomerne postihované: nie všetky neoprávnené cezhraničné transfery zbraní sa 
kvalifikujú ako nedovolené obchodovanie so strelnými zbraňami, čo je v rozpore 
s UNFP. To môže viesť k nedostatočnému presadzovaniu práva a k nedostatočným 
sankciám. Rozdielne vnútroštátne prístupy bránia spoločným cezhraničným 
operáciám, ako napr. kontrolovanie dodávok. [15]. 

 Ratifikáciou UNFP sa zmluvné strany (resp. každý štát) zaväzujú na základe 
čl. 5 UNFP k prijatiu potrebných legislatívnych a iných opatrení na ustanovenie 
nasledujúcich konaní ako trestných činov, ak boli spáchané úmyselne: 

a) nezákonná výroba strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, 

b) nezákonné obchodovanie so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a 
strelivom, 

c) falšovanie alebo nezákonné zahladzovanie, odstraňovanie alebo 
pozmeňovanie označenia na strelných zbraniach. 
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Ďalej, každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na to, 
aby bolo za trestný čin ustanovené nasledujúce konanie: 

a) s výhradou dodržania základných pojmov svojho právneho systému pokus o 
spáchanie trestného činu alebo účastníctvo na trestnom čine, 

b) organizovanie, usmerňovanie, napomáhanie, navádzanie, uľahčovanie 
alebo poskytovanie rád pri spáchaní trestného činu. [18]. 

Hoci UNFP stanovuje základnú právnu normu trestnosti nedovolenej výroby a 
obchodovania so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, podľa 
Európskej komisie existuje v členských štátoch (ktoré ratifikovali UNFP) značná 
rôznorodosť právnych rámcov vo vzťahu k týmto trestným činom. [21]. 

 

Záver 

Z doposiaľ uvedeného je zrejmé, že bezprostredným cieľom UNFP je 
„dosiahnutie obmedzenia nezákonnej výroby a obchodovania so strelnými zbraňami“. 
S UNTOC zdieľa UNFP konečný cieľ: urobiť svet bezpečnejším pre ľudí - znížením 
negatívnych dopadov týchto nezákonných praktík, ktoré ohrozujú „[...] blahobyt ľudí, 
ich sociálny a ekonomický vývoj a ich právo na život v mieri”. [12].   Tento vyšší cieľ, 
ktorý možno vyjadriť buď ako zníženie kriminality resp. ozbrojeného násilia, alebo 
ako zvýšenie bezpečnosti a ochrany, je v súlade s Agendou pre trvalo udržateľný 
rozvoj (ďalej len “Agenda 2030”). Okrem iného Agenda 2030 podporuje mierové a 
inkluzívne spoločnosti. Rozvojový cieľ 16, sa má ďalej dosiahnuť čiastočne znížením 
všetkých foriem násilia a súvisiacej úmrtnosti (cieľ SDG 16.1) a výrazným znížením 
nelegálnych tokov zbraní (cieľ SDG 16.4). [22]. 

Za účelom skúmania významu UNFP ako aj jeho ne/správnej implementácie a 
bližšej analýzy zistených implementačných nedostatkov bol v roku 2018 schválený 
tzv. “Hodnotiaci mechanizmus”. [23]. Zavedenie Hodnotiaceho mechanizmu  
predstavuje sľubný krok v oblasti vývoja procesu implementácie a zabezpečenia 
súladu s UNFP. Zaujímavý je fakt, že hoci je Hodnotiaci mechanizmus povinný 
pre všetky zmluvné štáty, doposiaľ nie sú ustanovené sankcie v prípade neúčasti 
na ňom. [24]. Po 20 rokoch tak nastal čas reálne zhodnotiť tento nástroj a jeho 
účinnosť v boji proti nelegálnym zbraniam, ktoré sú súčasťou násilnej trestnej 
činnosti.  

Na záver možno skonštatovať, že aj napriek pokroku, ktorý je na strane EÚ 
naďalej vyvíjaný smerom k eliminácii výskytu nelegálnych strelných zbraní a to najmä 
vplyvom Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 
o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie), ktorá sa snažila 
implementovať UNFP čo najdetailnejšie – prichádzajú kompetentní k zisteniam, 
že merateľnosť úspešnosti boja proti nelegálnym zbraniam nie je ľahká. V mnohých 
prípadoch chýbajú na strane členských štátov jednoznačné, kvalitné a porovnateľné 
ukazovatele. Každopádne práve Hodnotiaci mechanizmus môže do tohto procesu 
vniesť komplexnosť boja proti nelegálnym strelnými zbraniam. Konečná užitočnosť 
dnešných nástrojov sa týka ochrany bezpečnosti nás všetkých. Zintenzívnenie a 
koordinácia medzinárodného úsilia je aj v tomto prípade nevyhnutnosťou. 
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Abstrakt:  

Európska spoločnosť v roku 2035 bude založená na dátach s takmer okamžitou a neobmedzenou 
bezdrôtovou konektivitou. Horizont Europe, ako najdôležitejšia investičná iniciatíva EÚ, 
oznámila schválenie nových projektov smerom k skutočnej digitálnej spoločnosti pripravenej na 
6G. Horizont Európa investuje rozpočet vo výške 95,5 miliardy EUR na financovanie výskumu a 
inovácií. Vojenské akadémie Vyšehradskej štvorky a vysoké školy bezpečnostného manažmentu 
môžu profitovať z partnerstva s Univerzitou v Oulu vo Fínsku, ktorá je priekopníkom vo 
výskume 6G a  podporovať expertízy,  projektové inovácie v oblasti bezpečnosti, mobility, 
priemyslu 4.0, zdravia, energetiky a klimatických zmien. 

Kľúčové slová: vojenské akadémie, vzdelávacie moduly 6G, krajiny Vyšehradskej štvorky, 
Univerzita Oulu Fínsko, fondy Horizont Europe, bezpečnostný výskum 6G, stratégie rok 2035  

Abstract: 

The 2035 society in Europe will be data-driven and enabled by near-instantaneous and 
unlimited wireless connectivity. Horizon Europe, the EU most important investment initiative, 
has announced the approval of new projects towards a truly 6G ready digital society. Horizon 
Europe will invest a budget of €95.5 billion for leading research and innovation funding 
initiatives. The Visegrad Four military academies and Security Management Universities may 
profit by partnering with The University of Oulu in Finland, a pioneer in 6G research, support 
project innovation expertise in civil security, mobility, industry 4.0, health, energy, climate 
change.   

Keywords: military academies, 6G education moduls, Visegrad 4 countries, University of Oulu, 
Finland, Horizont Europe funds,   6G security Research, 2035 strategies 
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1. Introduction 
 

The University of Oulu, Finland and Japan National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT) have agreed to cooperate in technology field. 
NICT is Japan’s leading national research institute on ICT, so its role is not only in 
Japan but also are globally important in 5G and 6G development. The mix of 
technologies the development in 6G requires more expertise. Next, there is co-
operation program between The University of Tokyo, Faculty of Engineering and 
University of Oulu in Finland, an initiative focused on groundwork for future 6G 
standards.  

2. The United Nations Sustainable Development Goals 
The United Nations SDGs are a way to frame the opportunities and challenges of 

a desirable future world, covering a wide range of topics such as ending poverty, 
building gender equality, fighting climate change and developing smart cities. The 
relationships between these potentially mutually reinforcing forces are currently 
poorly defined. 

Based on the 6G vision and megatrend review, mobile communications and a 
new link between 6G and the UN SDGs is proposed by combining the UN SDGs with 
existing indicators. This coordination is done through a work on a new set of 6G-
related metrics to guide research on 6G systems. This new alliance will be 6Gs 
envisioned 3 tiers of  

1) service providers to guide and support communities and countries towards the 
achievement of the UNs SDGs  

2) data collection and measurement tools to support indicator reporting. build on 
one role. Hyper-local granularity 

3) a new ecosystem enhancer based on his 6G network of 6G technology enablers 
and networks developed in line with the United Nations SDGs that incorporate future 
mobile communication technologies that will be available in 2030.  

Related challenges have also been identified. The Action Plan is presented with 
prioritized focus areas in the technological and industry evolution of the mobile 
communications sector to best support the achievement of the UNs SDGs to identify 
megatrends that will impact 6G sustainable development.  Oolu University 6G 
Flagship research is organized into four interrelated strategic research areas that call 
for scientific breakthroughs in the development of the fundamental technical 
components of 6G systems:  

1.1. Visions for 6G Wireless Intelligence  

Developing products, services and vertical applications for a digitized society requires 
a multidisciplinary approach, and thinking of how data and services are created, 
delivered and consumed.               

It covers many new terminology themes [Table: 1 ].  
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Table: 1 

The terminology in 5G and 6G projects 

 

Chess RockEU2 –Europe-
Two Robotic Coordination 
Actions 5G 

CHAMPION – 5G 
Communications Over 
Heterogeneous Agile Mobile 
Networks at the Pyeongchang 
Olympic Winter Games  

NextGEnergy – Next Generation 
Power for Autonomous Devices – 
Integrated Multi-Source Energy 
Harvester  

LTCeramics – Cryogenic 
Ceramic Applications 

Q -RAPIDS – Rapid, quality-
conscious software development  

SaT5G – Satellite and terrestrial 
networks for 5G 

TERRANOVA – Terabit/s wireless 
connectivity with innovative 
technology from TeraHertz to bring 
the quality of experience of optical 
networks to systems beyond 5G 

SECREDAS –         Cross-
Domain Reliable and 
Trustworthy Cybersecurity of 
Automated Systems 

CUTLER – Coastal Urban 
Development Through the Lens 
of Resilience  

CoM_n_Play-Science – 
Learning science in a fun and 
creative way 5G-Enhance – 5G 
enhanced mobile broadband access 
networks in crowded environments 

CS-AWARE–Cybersecurity 
situational awareness and 
information sharing solution for 
local governments based on 
advanced big data analytics  

 

ARIADNE – 5G Artificial 
Intelligence-Assisted D-Band 
Networks for Long-Term 
Evolution CSI-COP – Citizen 
Scientists Investigating GDPR 
Compliance for Cookies and 
Apps  

NEUROPA – Non-Invasive 
Dynamic Neural Control Rover 
with Laser-Based Technology – 
Validated Wireless Body Centric 
Trusted Technologies and Models 
for Transmission and Localization 
of Chameleon  

RESTORE – User-Centric Smart 
Nanobiomaterial-Based 3D 
Matrix for Cartilage Repair 
5G!Drones – Advanced Testing 
Unmanned Aerial Vertical 
Applications with 5G Facilities 

GRAGE – European Gray 
and GREEN: Urban Elderly  

 

NEWPACK – New 
Competitive and Sustainable Bio-
Based 

 

5G-RANGE – 5GRANGE 5th 
generation remote area access 
network 

HYFLIERS – Hybrid 
Flying Rolling with-snakE-aRm 
Contact Inspection Robot  

SLICES-SC – Scientific 
Large Scale Infrastructure for 
Computing/Communications 

FUNCOMP – Manufacturing 
functional components at room 
temperature HTx – Access to 
medical technology and Next-
Generation Medical Technology 
Assessment to Support Patient-

GREENEDGE – Mobile 
Network Environment with 
GREEN EDGE Computing 
Platform  

RESET – Equality and justice 
Hexa-X Redesigning Academic 

Together – Flagship of 
B5G/6G Vision and Intelligent 
Fabric of Technology Enablers 
Connecting Human, Physical and 
Digital Worlds  

IDUNN – Cognitive Detection 
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Centric, Society-Oriented, Real-
Time Decision-Making on 
Reimbursement 

Excellence  Systems for Cyber-Secure 
Operational Technology  

PRINCE – Readiness Response 
to CBRNE INCidEnts  

Experimental Research – 
Initiating Communities Illusive 
– Fundamentals of Perceptual 
Engineering 

ULTIMATE CERAMICS – 
Printed electroceramics with 
ultimate composition 
Commercialization of 6G 
communication system and UN 
Sustainable Development Goals 
( UN SDGs) both target 2030 

P2P-Smart Test – Peer-to-Peer 
Smart Energy Distribution Network 
(P2P-SmartTest)  

 

DELIGHT – Device-Centric 
Low-Complexity Radio-
Frequency Network 

PRIME-VR2 – Personalized 
Recovery with Multi-User 
Environments: Virtual Reality 
for Rehabilitation  

 

FRACTAL – Cognitive Fractal and 
Secure EDGE Better Factory 
Based on Proprietary Open-Safe-
Reliable-Low Power Hardware 
Platform Nodes – IntelIoT to grow 
the manufacturing industry – 
Intelligent, decentralized, human-
centered and trustworthy IoT 
environment FF2020 – Creating 
a spatial ecosystem for the 21st 
century 

Source: prepared by author M.Hoschek 

 

1.2. University of Oulu 6G Projects  

The Lens Antenna Tuning for Telecommunications and Imaging Modes in Sub-
THz Radio Systems Oolu research focus on sub-THz frequency radio systems 
operating in dual mode by adjusting the lens-antenna distance in either communication 
or imaging mode [1]. Signal transmission and imaging capabilities are demonstrated 
using continuous wave operating  trans receiver with an operating frequency of 220-
330 GHz that can be assigned a 6G wireless radio system.  

A high-gain bullet-shaped lens antenna was investigated for imaging a natural 
object (Bergenia leaf) over a short-range line-of-sight radio link. The Barrett lens 
operated with a gain of 28 dB and a beam width of 1° across the frequency band. A 
demonstration of dual-mode operation placed Leaf in the centre of the radio link path 
and utilized inverse synthetic aperture radar techniques to synthesize images of it with 
his three lenses to the antenna distance.  

It is possible to switch from high-gain low-resolution mode to low-gain high-
resolution mode by changing the lens position in terms of the feed. It can be applied to 
systems. It is used to reveal new potential functions of future radios. 5th generation 
wireless networks have not yet been fully explored, but the vision and key elements of 
the 6th generation (6G) ecosystem have already been discussed. To contribute to these 
efforts and to illustrate the security and privacy aspects of 6G networks, we investigate 
how security affects a conceived 6G wireless system and present possible challenges 
and solutions.  
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While 5G is rolling out and the economy and society are beginning to reap the 
benefits that come with it, the R&D.  Related 6G flagship Oolu University 
publications [Table: 2]. operate at platform-based business model for future mobile 
operator business. Sustainability and spectrum management in the 6G era Security 
landscape overview for virtual, The comprehensive specification of a first set of 
concrete use cases for his 6G jointly defined by industry and academia, including 
large-scale twinning, collaborative robots, and immersive telepresence. 

Table 2. 

University of Oulu Projects  

Strategic Research 
Areas 

Radio Access 
Networks  

RF Engineering 
Electronics Circuits  
Materials  

RF Devices Computer 
Science and Engineering 
AI,  

Mining/Industry 

Wireless 
Connectivity 

Data Mining,  
IoT,  Machine 

Learning 

Machine Vision 
Biomedical Engineering AI  

Device and Circuit 
Technologies 

Big Data  
eHealth 

Machine Learning 
Business Analytics 

Distributed 
Intelligence 

Microelectronics  
Photonics 

AI/Business/Data 

Services and 
Applications Externally 
Funded Research 
Projects  

Edge Computing  
Overview of Scope of 

Research and Education 
Digitization, 

Printing Enabling 
Electronics Wireless 
Communications 
Engineering Networks 

Computing and 
Electronics AI 

Circuits Machine Learning 

Source: prepared by author M.Hoschek 

 

In particular, security that may emerge with 6G requirements, new network 
architectures, applications, and enabling technologies such as distributed ledger 
technology, physical layer security, distributed artificial intelligence (AI)/machine 
learning (ML), and visible light communications. and privacy issues. (VLC), terahertz 
band, quantum communication.  

3.  Flagship 6G Technologies  
Oolu University 6G security Research challenges a possible solutions platform-based 
business models oriented on Use Cases, Technologies Artificial Intelligence. From 
European 6G flagship project Hexa-X, Value, The 6G Generation Wireless Networks 
Have Not Been Fully Explored Yet. The vision and key elements of the ecosystem 
have already been discussed.  

To contribute to these efforts and to illustrate the security and privacy aspects of 6G 
networks, we investigate how security affects a conceived 6G wireless system and 
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present possible challenges and solutions. In particular, security that may emerge with 
6G requirements, new network architectures, applications, and enabling technologies 
such as distributed ledger technology, physical layer security, distributed artificial 
intelligence (AI)/machine learning (ML), and visible light communications. and 
privacy issues. (VLC), terahertz band, quantum communication.  

The sustainability and spectrum management in the 6G Era The goals of 
sustainability and the sustainable development needed to reach them require a 
commitment to work to solve the fundamental challenges facing society. Needs a 
major overhaul. ICT and wireless communication will play a crucial role in realizing 
the twin transitions of green and digital. The wireless and mobile communications 
community has identified sustainability as a key goal driving the overall research and 
development of next-generation mobile communications networks (6G) for 
deployment in the 2030s.  

Understanding the triple bottom line of economic, social and environmental 
sustainability together with specific United Nations Sustainable Development Goals 
(UN SDGs) with specific indicators is fundamental to 6G research and development, 
but their relevance is not yet clear. A particular focus is on managing the fundamental 
natural resource of wireless communications: the radio spectrum, which is increasingly 
complex to manage the role of a new sharing-based spectrum governance model to 
rapidly respond to changing world needs towards a sustainable future. 

 

Flagship 6G Technologies  

Table No: 3 

mobile networks  
 

the properties of the 
composite material  

characterized using an 
experimental measurement system 

220-330GHz ultra-
lightweight and highly 
directional ceramic compound 
lens 

the associated bullet-
shaped lens used in WR3.4 in the 
220-330 GHz band 

The dielectric constant of 
LMO-HGMS was 1.18 and the 
loss tangent was 0.003 at 300 
GHz 

antenna 6G Vision Hollow Glass  
Values, lens antenna   
highly directional ceramic 

composite 
0.1-1 THz Lithium 

Molybdenum Oxide (Li 2 MoO 4 , 
LMO)  

The calculated reflectance 
of the LMO-HGMS-air interface 
was 0.2%.  

Browse publications by 
year 220-330 GHz ultra-
lightweight 

Microsphere (HGMS) 
ceramic  

 

The manufactured bullet 
lens weighed 5 grams  

The lens was measured to 
have a focal spot with a diameter 
of 1.5 mm 

Simulation results show 
the lens operating at a gain of 
27.5 dBi,  

a WR3.4 waveguide of -13 
dB I showed you to.  

 
a sidelobe level (SLL) of 

18 dB,  
a fractional beamwidth 

(FBW) of 40%, 

A narrow beamwidth of 1 
degree,  

 

S 11 in wideband 220-330 
GHz 

Souce: prepared by author M.Hoschek 
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The mix of technologies in 6G, the development of 6G requires more expertise. 
All 6G future society will be data-driven, with near-instantaneous and unlimited 
wireless connectivity made possible by developing products, services, and vertical 
applications for the digitalized society of the future requires an interdisciplinary 
approach and a rethinking of how data and services are created, delivered, and 
consumed.  

The 6G flagship [ see Table No: 3] aims to solidify his global 6G research vision, 
which specifically considers future productivity and service quality demands, but also 
recognizes the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) as a key 
driver. ) are also focused on [2]. To that end, 6G Flagship will work with stakeholders 
to create a broader 6G ecosystem and explore how 6G can act as an enabler to help 
achieve the SDGs, and how 6G development can bring SDGs to the research and 
development stage. consider whether it should be included.  

The 6G flagship envisions a future society toward 2030. This is a data-driven 
society powered by near-instant, unlimited wireless connectivity [3]. 6G will arrive 
around 2030, fulfilling expectations that 5G failed to deliver and enabling a new blend 
of AI-inspired applications and ubiquitous wireless connectivity in all sectors of 
society. 6G operates in the terahertz frequency band and delivers peak data throughput 
of 1,000 Gbit/s with communication latency of less than 100 microseconds. 
Comparing 5G and 6G network speeds, 6G is projected to be 100 times faster than 5G, 
offering improved reliability and greater network coverage. In the 2030s, 6G will 
bring together the physical, digital and biological worlds. Based on the United Nations 
Sustainable Development Goals, we need to find a way to make digital services 
available anywhere in the world [5]. 

3.1. The Development Satellite and Terrestrial for 6G network 

The 6G Drivers and UN SDGs 6G Research Visions led by Oulu University 
Commercialization of 6G communication systems and the United Nations Sustainable 
Development Goals (UN SDGs) are both targeted for 2030. 6G communications are 
expected to boost global growth and productivity, create new business models, and 
transform many aspects of society [4].  Here the SDGs for the United Nations are a 
way to frame the opportunities and challenges of a desirable future world, covering a 
wide range of topics such as ending poverty, building gender equality, fighting climate 
change and developing smart cities.  

The relationships between these potentially mutually reinforcing forces are 
currently poorly defined. Based on the vision of 6G, and the review of megatrends, 
ongoing research on the relationship between mobile communications and the UNs 
SDGs and existing indicators, new links between 6G and the UN SDGs are proposed. 
This coordination is done through 6G-related metrics to guide research on 6G systems 
[6]. This new partnership will be her 6G envisioned as  

1) a service provider to guide and support communities and countries towards the 
achievement of the UN  SDGs,  

2) a data collection measurement tool to support indicator reporting. built on her 
three roles.  
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 3) a new ecosystem enhancer based on 6G networks of 6G technology enablers 
and networks developed in line with the United Nations SDGs that incorporate future 
mobile communication technologies that will be available in 2030. Related challenges 
have also been identified [7]. The Action Plan is presented with prioritized focus areas 
in the technological and industry evolution of the mobile communications sector to 
best support the achievement of the UN SDGs.  

• Identify megatrends that will impact 6G sustainable development.  

• will develop new linkages between 6G and the UN SDGs, targeting 2030. From 
a more technical point of view, it helps bring together the physical, digital and 
biological worlds to deliver smart applications in our daily lives. A key driver of 6G is 
the way data is collected, processed, transmitted and consumed within wireless 
networks. 

The 16K at 24Hz frequencies won´t be achievable soon. It could take until the 
late 2030s. The 6G will change the principle of transmission and will start transferring 
information instead of data.  The speed and latency can be improved and all is  about  
the speed of light. Many challenges arise when developing 6G from a technical, 
regulatory and business perspective [8]. Higher carrier frequency operations and 
increased data usage raise new questions about who can use data and spectrum in the 
new he 6G ecosystem with changing stakeholder roles.  

.  

Conclusion  

As 5G enters the deployment phase, 6G Flagship will assist the global industry in 
completing the 5G standard, mainly through joint projects, trials and demonstrations. 
At the same time, Oulu University 6G flagship experts are already working hard on 
key technical components and solutions for the 2030 wireless era.  

Wireless connectivity, device and circuit technology, distributed intelligence, and 
human-centric wireless services are his four interconnected strategic research areas 
within the 6G flagship. The main goal of 6G Flagship is to help enterprises conduct 
technology and system pilots to complete the 5G standard, develop the basic technical 
components required for 6G systems, accelerate the digitization of a robust and safe 
society. Oulu University proven expertise in driving industrial growth and meeting 
global challenges spans many ICT themes and areas such as Mobility, Industry 4.0, 
Health, Energy, Climate Change and Civil Security. 

The Visegrad Four military academies and Security Management Universities may 
profit by partnering with The University of Oulu in Finland,  a pioneer in 6G research, 
support project innovation expertise in civil security, mobility, industry 4.0, health, 
energy, climate change 
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Psychological burden of employees from the point of view 
of health and safety. A modern phenomenon or a problem 

of today's society? 
 

Zuzana ČIŽIKOVÁ1 
 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 
 

Abstrakt: 

Článok Psychická záťaž zamestnancov z hľadiska BOZP. Novodobý fenomén alebo problém 
dnešnej spoločnosti? sa zameriava na psychickú záťaž ako rizikový faktor z hľadiska BOZP. 
Pozorovacou metódou a rozhovormi rieši určenie psychickej záťaže ako rizikového faktoru. Rieši 
otázku, či bezpečnostný technik svojou činnosťou vie predchádzať vzniku tohto rizika alebo či je 
schopný včas riešiť fatálne dopady tejto záťaže na zamestnanca.. Metódami sa zistilo, že ľudský 
faktor dokáže včas odhaliť rizikové pôsobenie  faktoru psychickej záťaže na zamestnanca a rýchle 
riešenia dokážu zabrániť fatálnym následkom tohto faktoru.   

Kľúčové slová: bozp, psychická záťaž, riziká, prevencia, bezpečnostný technik 

 
Abstract: 

The article "Mental stress of employees from the point of view of health and safety. Modern 
phenomenon or problem of today's society?"  focuses on psychological stress as a risk factor from 
the point of view of health and safety. The article uses the observational method and interviews to 
determine psychological stress as a risk factor. It addresses the question of whether the safety 
technician can prevent the occurrence of this risk through his activities or whether he is able to 
deal with the fatal effects of this burden on the employee in time. The methods have shown that the 
human factor can detect the risk effect of the psychological burden factor on the employee in time, 
and quick solutions can prevent fatal consequences as a result of this factor. 
 
Keywords: occupational health and safety, psychological burden, risks, prevention, safety 
technician 
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Úvod  
Psychická záťaž zamestnancov sa stáva čoraz častejším a vážnym problémom 

v našej spoločnosti. Článok sa zameriava na možnosti prevencie jeho vzniku 
z hľadiska zabezpečenia fungujúcej BOZP v organizácii. Vzhľadom na fakt, že 
psychická záťaž je posudzovaná ako rizikový faktor z hľadiska BOZP, je potrebné sa 
zaoberať ňou ako problémom a hľadať efektívne riešenia na jej zníženie. Psychická 
záťaž, obzvlášť stres, je nemerateľný rizikový faktor a preto sa jeho závažnosť len 
veľmi ťažko posudzuje. Vieme ju určiť len subjektívnym postojom a pocitom. Na 
každú osobu stres vplýva rôzne a preto aj následky tohto faktoru sa u osôb líšia a môžu 
pôsobiť alebo nemôžu pôsobiť rizikovo na osobu.  

1.  Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP 
 Medzi základné povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP patrí: 

 „a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

b) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať 
pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a 
technické poznatky, 

c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný 
dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, 

d) zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory 
ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a 
zdravie zamestnancov.“ [1] 

Ak chceme bližšie zadefinovať povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pred 
psychickou pracovnou záťažou, je pri práci povinný: „ a) zabezpečiť posúdenie 
psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov, 

b) zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na 
najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú záťaž a senzorickú záťaž.“ 
[2] 

2. Psychická záťaž 
Pri definovaní psychickej záťaže by sme si v prvom rade mali definovať pojem 

pracovný stres: “Stres v práci môže súvisieť s/so: • náplňou práce vrátane typu úloh, 
pracovným kontaktom s ľuďmi (napríklad klientmi), zmenami v procesoch, 
reštrukturalizáciou a využívaním zručností, • intenzitou práce a pracovnou 
nezávislosťou vrátane aspektov pracovnej záťaže, tempa a kontroly, • pracovným 
časom a rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, • sociálnym prostredím 
vrátane medziľudských vzťahov v práci a sociálnej podpory, • neistotou pracovného 
miesta a kariérnym rastom. Stres zažíva človek vtedy, keď pociťuje nerovnováhu medzi 
nárokmi, ktoré sa naňho kladú, a svojou schopnosťou vyrovnať sa s týmito nárokmi. 
Pracovník v strese jednoznačne nie je taký produktívny a kreatívny, ako by mohol byť, 
a práca v dlhodobom strese môže mať za následok problémy so sústredením, chyby a 
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negatívne správanie. Stres v práci môže mať negatívny psychický, fyzický a sociálny 
vplyv a vyústiť do syndrómu vyhorenia, depresie a v extrémnych prípadoch dokonca 
do samovraždy. Okrem problémov s duševným zdravím sa môžu v prípade pracovníkov 
pracujúcich v dlhodobom strese objaviť aj problémy s fyzickým zdravím, napríklad 
kardiovaskulárne ochorenia alebo muskuloskeletálne problémy.” [3] 

 „ Pod psychickou záťažou rozumieme súhrn všetkých vplyvov, ktoré doliehajú na 
človeka zvonka a pôsobia na jeho psychiku. V dôsledku neadekvátnych pracovných 
požiadaviek, buď neprimerane náročných, alebo neprimerane jednoduchých, 
dochádza ku krátkodobým dôsledkom (stres, monotónnosť, presýtenosť a únava), ktoré 
však môžu prerásť do závažnejších ochorení tak psychického, ako aj 
psychosomatického charakteru, keď nepriaznivá pracovná náplň a neadekvátne 
požiadavky zaťažujú zamestnanca dlhšie časové obdobie. Cieľom preto musí byť, 
rozpoznať neprimerané požiadavky a faktory, ktoré vyvolávajú psychickú záťaž, 
posúdiť ich a zaviesť opatrenia na potlačenie krátkodobých negatívnych dôsledkov. V 
nasledujúcom texte sú tieto možné krátkodobé dôsledky bližšie rozobrané, vrátane 
pomôcok na odhalenie a posúdenie rizikových faktorov a zavedenie možných opatrení. 
“[4] 

3. Posudzovanie psychickej záťaže u zamestnávateľa 
Ako je spomínané v úvode tohto článku, pri posudzovaní psychickej záťaže na 

zamestnanca, je potrebné vychádzať zo subjektívnych poznatkov a dopadov na 
zamestnanca. Toto vieme dosiahnuť len formou dotazníkov a rozhovorov so 
zamestnancami vystavenými tejto záťaži. Iba ich subjektívne hodnotenie nám dokáže 
napovedať: 

 ako sú individuálne schopní zvládať stres, ako typ psychického faktoru,  

 ako ich ovplyvňuje komunikácia s nadriadenými, ale aj s ich kolegami na 
pracovisku,  

 či sú im úlohy zadávané jasne, včas a jednoducho alebo ich úlohy sú 
komplikované, neskoro a chaoticky zadávané, nie jasne vyšpecifikované 
a ako dokážu reagovať na tento typ zadávania úloh, 

 či sa na pracovisku stretávajú aj s rizikovými faktormi ako je mobing, sexuál 
harašment, šikana či ohováranie, alebo je kolektív jednotný a dokážu si 
kolegovia vzájomne pomôcť.  

Tieto všetky fakty dokážu v podstatnej miere ovplyvniť psychiku zamestnanca 
a pôsobenie rizikového faktoru pri práci. Národný inšpektorát práce vypracoval 
hodnotiace formuláre pre posudzovanie psychickej záťaže v spoločnostiach. Je 
potrebné si uvedomiť, že dotazníky musia byť anonymné, aby došlo ku reálnemu 
vykresleniu situácii a postojov zamestnancov.  

Na základe pozorovaní uverejnil Národný inšpektorát práce pár typov riešení na 
ovplyvnenie krátkodobých dôsledkov psychickej pracovnej záťaže: 

 „Aby sme predišli riziku psychickej neuspokojenosti, možno vykonať opatrenia, 
ktoré pomáhajú potlačiť negatívne krátkodobé dôsledky. Niektoré príklady:  na 
zabránenie stresu 1. redukcia potenciálnych stresorov, napr. – zavedením určitých 
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stupňov voľnosti (napr. čo sa týka termínov alebo obsahu práce) – podpora zo strany 
kolegov alebo predstavených – vytvorenie detailnej a prehľadnej štruktúry úloh 2. 
nárast personálnych zdrojov – cieľavedomé odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie 
– self – manažment (manažment času, techniky zvládania stresu) – zmena postojov 
(nesnažiť sa o perfekcionizmus a súťaživosť za každú cenu) – iné: zdravá výživa a 
šport  na zabránenie psychickej únavy 1. systematické prestávky – odporúčanie: viac 
krátkych prestávok – zavedenie systému krátkych prestávok – zotavujúca náplň 
prestávok  

● Zníženie pracovnej náplne Pri psychickej záťaži vyvolanej veľkým množstvom 
úloh alebo časovým tlakom sa odporúča kvantitatívne zníženie pracovnej náplne. To 
znamená, že množstvo úloh na pracovných pozíciách, ktorých sa táto záťaž týka, sa 
redukuje alebo sa časť úloh prerozdelí na iné pracovné miesta s rovnakou alebo 
podobnou náplňou. Proti psychickej záťaži, vyvolanej vysokou komplexnosťou úloh 
alebo nedostatočnými kompetenciami zamestnanca, možno bojovať nástrojmi 
kvalitatívneho zníženia pracovnej náplne. Pri použití tohto spôsobu určíme, kto sa na 
danú úlohu hodí viac, resp. kto by mohol prebrať na seba aspoň časť úloh, aby bol 
odbremenený doterajší zamestnanec.  

● Zvýšenie pracovnej náplne Pri psychickej neuspokojenosti, spôsobenej prácou, 
kde je príliš málo aktivity zamestnanca, napr. pri kontrole technických či chemických 
procesov, alebo prácou, kde sa neustále opakuje zopár tých istých pohybov rúk, napr. 
práca pri páse, pomáha zmena činnosti alebo obohatenie doterajšej činnosti o ďalšie 
pohyby, čím sa zvýši frekvencia pohybov rúk. Psychická neupokojenosť spôsobená tým, 
že kvalifikácia zamestnancov je vyššia ako požiadavky na nich kladené, sa môže 
potlačiť, keď okrem doterajších úloh sa musia splniť aj náročnejšie úlohy, napríklad 
organizácia a kontrola vlastnej práce. Nárast personálnych zdrojov – tréning 
duševných a telesných výkonových predpokladov – vybudovanie optimálnej 
reprezentácie dosiahnuté cieľavedomým vzdelávaním. Zavedením sytému krátkych 
prestávok možno nielen zabrániť psychickej únave, ale zamestnanci sa budú dopúšťať 
menšieho počtu omylov a celkový výkon tak stúpne.  na zabránenie monotónnosti – 
plánovitá zmena činností – ponuka zmiešaných činností – zavedenie skupinovej práce 
Prežívanie monotónnosti zmizne po zmene činnosti veľmi rýchlo. Preto sa odporúča 
zavedenie plánovitých zmien pracovných miest (tzv. rotácia pracovných pozícií).  na 
odstránenie psychickej presýtenosti – zmena organizačnej štruktúry – odbúravanie 
časového tlaku – dosiahnutie transparentnosti – naučiť zamestnancov byť si vedomý 
dôsledkov, ktoré vzídu z chýb – priama a skorá spätná väzba o priebehu a výsledkoch 
práce – zapojenie zamestnancov do dôležitých rozhodovaní a do návrhov 
reorganizácie – prenesenie časti zodpovednosti na zamestnancov – nasadenie 
zamestnancov do úloh zodpovedajúcich ich kvalifikácii a schopnostiam. 

 Cieľom je dosiahnutie optimálneho vyťaženia a optimálnych požiadaviek na 
zamestnancov. Predpokladom je optimálny pomer medzi výkonovými predpokladmi, 
ako napr. kvalifikácia, schopnosti a zručnosti a mierou a druhom psychickej námahy 
“[4] 

Dôležitosť týchto postupov a prevencie vážnych dopadov na duševné zdravie 
zamestnanca je pre mnohých  bezpečnostných technikov len v teoretickej rovine, 
ktorou sa nikdy alebo len veľmi zriedkavo budú vo svojej praxi zaoberať. Je dôležité si 
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uvedomiť, že zanedbanie vplyvu tohto faktoru môže mať na niektorých zamestnancov 
až fatálne následky.  

4. Úloha bezpečnostného technika pri posudzovaní tohto faktoru 
Je málo známy fakt, že bezpečnostný technik, pôsobiaci u zamestnávateľa, sa má 

zaoberať pri výkone svojej činnosti aj psychickou pracovnou záťažou zamestnancov. 
Pre jej zložité určenie je ojedinelé, ak sa ňou technik zaoberá.  Otázka jej zanedbania 
sa otvára až keď dochádza ku tragédii. 

Činnosť bezpečnostného technika u zamestnávateľa je veľmi rôznorodá a  úloh je 
niekedy extrémne veľa. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že najdôležitejšou úlohou 
pri  výkone jeho činnosti je posudzovanie a eliminovanie rizík, spôsobených 
prítomnosťou a pôsobením rizikových faktorov. Prečo sa bezpečnostný technik 
dokážem zameriavať na merateľné faktory a psychická záťaž je odsúvaná do úzadia? 
Ako je uvedené v úvode článku, je to nemerateľný faktor a preto aj miera jeho 
pôsobenia na zamestnanca je ťažko preukázateľná. Je to subjektívny pocit 
zamestnanca ako na neho daný faktor vplýva. Preto je ťažká jeho dokázateľnosť a 
zároveň aj jeho prevencia.  

Bezpečnostný technik nemôže byť na pracovisku neustále, hlavne pokiaľ má 
veľké subjekty s vyšším počtom zamestnancov. Je nereálne, aby sa vedel zaoberať 
každým jedným zamestnancom. Preto je tu nesmierne dôležitá spolupráca medzi 
zamestnancami a zamestnávateľom. Kolegovia alebo vedúci zamestnanci vedia 
odsledovať zmeny v správaní zamestnanca, respektive jeho preťaženie alebo 
problémy, ktoré môžu nastať v dôsledku pôsobenia tohto faktoru. Pri takomto 
podozrení je na mieste, aby bol upovedomený bezpečnostný technik a zamestnávateľ,s 
tým, že toto podozrenie existuje a je potrebné jeho preverenie a pri potvrdení aj 
poskytnutie účinného riešenia. Samozrejme, nie všetky tieto stavy sú odsledovateľné, 
no vo väčšine prípadov, kde rizikový faktor prerastá do vážneho stavu, respektíve 
psychického problému, je toto už zreteľné aj pri bežnej komunikácii či zadávaní 
jednoduchých úloh zamestnancovi.  

Pri posudzovaní psychickej záťaže je tiež vhodné prizvať odborníka z oblasti 
medicíny, konkrétne odboru psychológia /psychiatria. Pokiaľ existuje u 
zamestnávateľa PZS a zamestnanci sú pravidelne vysielaní na preventívne lekárske 
prehliadky, aj na základe ich výsledkov by sa zamestnávateľ mohol dozvedieť o 
možnom probléme, ktorý je následkom pôsobenia psychickej pracovnej záťaže.  

Je potrebné sa zaoberať príčinou a následkami rizikového faktoru psychickej 
záťaže, ktorá v dnešnej dobe predstavuje obrovský problém v spoločnosti. Jej 
odhalenie pritom niekedy nemusí byť vôbec komplikované. Na jej odhalenie stačí 
rozhovor alebo dôkladné vnímanie zamestnancov.  Ak už nastane problém ako 
následok jeho pôsobenia, je potrebné zvoliť aj vhodné riešenie na jej eliminovanie a 
ďalšie jej pôsobenie. 

Možností je viac, či už je to nútená dovolenka pre zamestnanca, zmena v 
organizácii práce u zamestnávateľa, navýšenie poču zamestnancov, vykonanie zmien v 
kolektíve alebo preloženie zamestnanca na menej psychicky náročnú prácu. 
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Ak sa jedná o zmeny v kolektíve, v posledných rokoch sa rozmohol fenomén 
organizovania tzv. teambuildingov ako jedného z nástrojov utužovania kolektívu a tým 
obmedzenia  pôsobenia psychickej záťaže. Z hľadiska zamestnancov je to určite vítaná 
zmena, vyjsť z pracovného tempa a na chvíľu “vypnúť” z pracovného stresu a úloh. 
Jeho účinnosť však nie je dokázateľná a preto sa nedá určiť, či by bolo vhodné ho 
zaradiť medzi riešenia na eliminovanie tohto faktoru.  

Medzi riešenia by mohli patriť rekondičné pobyty, ktoré sú nariaďované 
zamestnancom, ktorí sú vystavení pôsobeniu iných rizikových faktorov. 

 

Záver 

Článok sa zameriaval na definovanie psychickej záťaže ako rizikového faktoru 
u zamestnancov. Uviedli sme si základné povinnosti zamestnávateľa, medzi ktoré patrí 
aj analýza rizík a s tým spojená aj analýza psychickej záťaže. Rozobrali sme si pojem 
psychická záťaž, kedy môže nastať a možné riešenia jej zadefinovania. Keďže sa jedná 
o subjektívne pôsobenie, je veľmi zložité jej presné zadefinovanie a možnosť jej 
rizikového pôsobenia na zamestnancov. Povedali sme si čo to o možnostiach odhalenia 
jej rizikového pôsobenia na zamestnanca a možnostiach jej eliminovania, respektíve 
zastavenia jej rizikového pôsobenia na zamestnanca.  
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Abstrakt:  
Neoddeliteľnou súčasťou politického systému štátu je územná samospráva, tvorená miestnou a 
regionálnou územnou samosprávou, ktorá má  dôležité miesto v systéme bezpečnosti a obrany 
štátu. Povinnosti alebo prenos výkonu štátnych úloh je možné za podmienok daných ústavou a 
zákonmi. Príspevok obsahuje definovanie základných pojmov a špecifikácie územnej samosprávy a 
hlavne právnu úpravu úloh územnej samosprávy v oblasti bezpečnosti a obrany. Súčasne definuje 
vybraný okruh aspektov, ktoré môžu významnou mierou napomôcť cielenému, efektívnemu, 
koordinovanému a úspešnému riešeniu otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane 
úloh a výziev územnej samosprávy v tejto oblasti. 
Kľúčové slová: bezpečnosť, bezpečnostný manažment, obrana, krízový manažment, obec, vyšší 
územný celok, územná samospráva. 

Abstract: 

An integral part of the political system of the state is the territorial self-government, formed by 
local and regional territorial self-government, which has an important place in the system of 
security and defence of the state. Duties or the transfer of the performance of state tasks is 
possible under the conditions set by the constitution and laws. The paper contains definitions of 
basic concepts and specifications of territorial self-government and mainly the legal regulation of 
tasks of territorial self-government in the field of security and defence. At the same time, it defines 
a selected range of aspects that can significantly help the targeted, effective, coordinated and 
successful solution of defence and security issues of the Slovak Republic, including the tasks and 
challenges of local self-government in this area. 
Keywords: security, security management, defence, crisis management, municipality, higher 
territorial unit, territorial self-government. 
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Úvod 
 Územná samospráva je neoddeliteľnou súčasťou politického systému štátu a má  

dôležité miesto v systéme bezpečnosti a obrany štátu. V slovenských podmienkach z 
hľadiska Ústavy Slovenskej republiky  je tvorená miestnou územnou samosprávou, 
čiže mestami a obcami a regionálnou územnou samosprávou, teda samosprávnymi 
krajmi. Obec a vyšší územný celok sú samostatné, samosprávne a správne celky, 
právnické osoby s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami, povinnosti im možno 
ukladať iba zákonom. Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach 
obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného 
celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Orgánmi obce sú starosta 
a zastupiteľstvo, orgánmi vyšších územných celkov predseda vyššieho územného celku a 
zastupiteľstvo. Možno na ne preniesť aj výkon štátnych úloh za podmienok daných 
ústavou a zákonmi. [1]  

1. Bezpečnosť a obrana  
 Bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického, technologického 

systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších 
podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií a ich rozvoj v záujme človeka a 
spoločnosti.[2] Všeobecne ju možno charakterizovať aj ako stav bez reálnej hrozby 
nebezpečenstva, resp. stav opačný voči nebezpečenstvu. [3] Konkrétny význam výrazu 
bezpečnosť sa významovo špecializuje v závislosti od odboru alebo situácie. Definícia 
bezpečnosť štátu - národná bezpečnosť sa môže odlišovať podľa konkrétnej krajiny. 
Napríklad podľa Ministerstva obrany Spojených štátov amerických ide o stav štátu, pri 
ktorom je schopný úspešne čeliť zjavnej alebo skrytej nepriateľskej alebo ničivej 
aktivite zvnútra alebo zvonka. [4]  V zmysle slovenskej legislatívy ide o stav, v ktorom 
je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, 
územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v 
ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.[5]  Špecifická 
zmysluplná činnosť, zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných 
rizík, respektíve bezpečnostných ohrození rôznej povahy a príčiny voči životu a 
majetku je jedna z definícií bezpečnostného manažmentu.[6] V tejto súvislosti 
môžeme chápať  krízový manažment ako systém a proces vojensko-politických 
opatrení; taktiež systém opatrení štátu, orgánov verejnej správy, podnikov a ďalších 
organizácií zameraný na prevenciu, zníženie a elimináciu zdrojov kríz, na 
odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof, technologických a ekologických 
havárií, zdravotných kríz a humanitárnych katastrof; ako aj systém zásad a opatrení 
hospodárskych subjektov, najmä priemyselných podnikov, zameraný na riešenie situácií 
ohrozujúcich prosperitu a ekonomickú stabilitu. [7] Obrana štátu je zákonne upravená 
ako súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bráni a zabezpečuje 
svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc pred napadnutím a 
opatrení vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z 
ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ktorými je viazaná. [8]  

2. Právna úprava úloh územnej samosprávy v oblasti bezpečnosti a obrany 
 Medzi základné dokumenty riešiace bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky 
patria Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR, Ústavný zákon o bezpečnosti v 
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,  zákon o fungovaní 
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, zákon o obrane SR, zákon o 
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riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákon o 
hospodárskej mobilizácii a z hľadiska pôsobnosti obce alebo mesta zákon o obecnej 
polícii a samozrejme aj ďalšie napríklad na úseku  civilnej ochrany obyvateľstva.                                        
 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je zásadným strategickým 
dokumentom v oblasti bezpečnosti štátu. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a 
legislatívy, zo spojeneckých a ďalších medzinárodných politických a zmluvných 
zaväzkov  Slovenskej republiky, osobitne z Charty Organizácie Spojených národov, 
Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie a Globálnej stratégie pre zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku Európskej únie. Pomenúva hodnoty nášho štátu, ako aj zásady a 
východiská a záujmy v oblasti bezpečnostnej politiky. Na základe  hodnotenia 
bezpečnostného prostredia formuluje bezpečnostnú politiku a určuje jej ciele, spôsoby a 
nástroje na jej realizáciu takým spôsobom,  aby vytvárala predpoklady pre bezpečnosť, 
stabilitu, prosperitu a rozvoj Slovenskej  republiky a jej občanov. Uvádza, že základným 
nástrojom bezpečnostnej politiky  Slovenskej republiky je bezpečnostný systém, ktorý 
musí byť pripravený reagovať na bezpečnostné hrozby a meniace sa bezpečnostné 
prostredie.[9]                                                                                                     
 Obranná stratégia Slovenskej republiky  určuje základné prístupy k 
zabezpečovaniu svojej obrany. Vychádza z Ústavy, Charty Organizácie Spojených 
národov a iných medzinárodných zmlúv a dohôd a zohľadňuje strategické dokumenty 
Organizácie Severoatlantickej zmluvy, Európskej únie a ďalšie relevantné dokumenty 
upravujúc oblasť obrany, pričom nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej 
republiky. Ako ďalší zásadný strategický dokument  reflektuje meniace sa bezpečnostné 
prostredie, stav zabezpečenia obrany štátu a  poznatky z realizácie obrannej politiky 
Slovenskej republiky a rozvoja systému obrany štátu. Formuluje východiská obrannej 
politiky, jej ciele, spôsoby a nástroje ich napĺňania. Za obranu štátu zodpovedá vláda 
Slovenskej republiky. Na tvorbe a realizácii obrannej politiky sa podieľajú aj Národná 
rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, orgány štátnej správy, 
orgány územnej samosprávy, súdy, prokuratúra, právnické a fyzické osoby. Cieľom v 
oblasti riadenia obrany štátu je jeho skvalitnenie prostredníctvom  včasnej a 
koordinovanej identifikácie a analýzy hrozieb a ich rizík, ako aj prípravy orgánov 
štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na riadenie a plnenie úloh obrany. 
Slovenská republika podľa dokumentu skvalitní prípravu orgánov štátnej správy a 
orgánov územnej samosprávy na riadenie a plnenie úloh obrany štátu. Táto príprava sa 
zameria na fungovanie systému obrany štátu, zabezpečovanie podpory obrany štátu 
vrátane podpory poskytovanej zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej 
republiky a na zabezpečenie výkonných prvkov systému obrany štátu a potrieb na 
prežitie obyvateľstva prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.  
Pripravenosť na obranu štátu sa bude preverovať čiastkovým cvičením alebo 
komplexným cvičením a v čase vojnového stavu mobilizačným cvičením. Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky skvalitní kontrolnú činnosť plnenia úloh prípravy a 
zabezpečovania obrany štátu orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a 
skvalitní hodnotenie zabezpečovania obrany štátu. [10]   

 Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu konštatuje, že  základnou úlohou verejnej 
moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je 
vykonávať všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, 
na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných 
práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, 
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najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na 
riadne fungovanie ústavných orgánov. Podľa ústavného zákona v čase vojny možno v 
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť 
základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky 
alebo na jej časti,  obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v 
určenom čase alebo povoľovaním pobytu mimo obce, vrátne nevyhlásiť voľby do 
národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších 
územných celkov. Taktiež to platí v v čase vojnového stavu. Ak v čase vojny, 
vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemožno uskutočniť voľby do národnej 
rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov 
alebo voľbu prezidenta v pravidelných volebných obdobiach, volebné obdobia týchto 
orgánov sa skončia v deň zloženia sľubu novozvolených poslancov národnej rady, 
poslancov obecných zastupiteľstiev, starostov obcí, poslancov zastupiteľstiev vyšších 
územných celkov, predsedov vyšších územných celkov a novozvoleného prezidenta na 
základe volieb uskutočnených po skončení vojny, vojnového stavu alebo výnimočného 
stavu, najneskôr však po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uzavretia mieru alebo 
skončenia vojnového stavu, alebo výnimočného stavu. Ministerstvá, ostatné ústredné 
orgány štátnej správy, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce a vyššie 
územné celky v čase mieru zodpovedajú za organizáciu prípravy Slovenskej republiky 
na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu.                                          
 Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky je zriadená 
bezpečnostná rada okresu. Bezpečnostná rada okresu vyhodnocuje bezpečnostnú 
situáciu v územnom obvode okresného úradu v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi a 
obcami, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v územnom 
obvode okresného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie a predkladá 
ich bezpečnostnej rade kraja a na zabezpečenie týchto úloh ukladá úlohy iným štátnym 
orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti. Predsedom bezpečnostnej 
rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi bezpečnostnej 
rady kraja sú zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej 
republiky, zástupca Policajného zboru, zástupca Hasičského a záchranného zboru a 
predseda vyššieho územného celku.  Štátne orgány sú pri plnení úloh podľa tohto 
ústavného zákona finančnými vzťahmi zapojené na štátny rozpočet; obce a vyššie 
územné celky sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona financované formou 
štátnych dotácií. [11]  

 Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 
ustanovuje podrobnosti fungovania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky ako 
poradného orgánu v čase mieru.  Vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy uvádza, že 
Bezpečnostná rada v čase mieru pri vytváraní a realizácii bezpečnostného systému 
Slovenskej republiky posudzuje návrhy plánovacích, prípravných a realizačných 
opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky predkladané ministerstvami, 
ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inými orgánmi štátnej správy a orgánmi 
územnej samosprávy, výbormi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a svoje 
stanovisko k nim predkladá vláde Slovenskej republiky.  [12]  

 Zákon o obrane Slovenskej republiky upravuje vzťahy na úseku obrany 
Slovenskej republiky, ustanovuje úlohy štátnym orgánom, obciam, vyšším územným 
celkom a povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 
a fyzickým osobám pri príprave na obranu štátu a vymedzuje zodpovednosť za porušenie 
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týchto povinností. Obec na úseku obrany štátu vedie evidenciu právnických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase 
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom 
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré 
plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; navrhuje okresnému úradu v sídle kraja 
nehnuteľnosti a vecné prostriedky vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh 
obrany štátu a vedie ich evidenciu;  doručuje povolávacie rozkazy na odvod, 
povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej služby, povolávacie rozkazy na výkon 
alternatívnej služby a rozhodnutia okresného úradu;  navrhuje okresnému úradu 
fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná 
povinnosť a vedie ich evidenciu; podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja 
podpory obrany štátu; zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s 
preverením pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny alebo vojnového stavu a plní 
ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu. Vyšší územný celok na úseku obrany 
štátu v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a 
kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti, pričom sa 
podieľa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí v obvode vyššieho 
územného celku na úseku obrany štátu, a riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť 
alebo vznikli v čase vojny alebo vojnového stavu a podieľa sa na príprave 
obyvateľstva na obranu štátu v obvode svojej pôsobnosti. Zúčastňuje sa na príprave na 
obranu štátu, podieľa sa na príprave orgánov obcí na obranu štátu a plní úlohy spojené 
s preverením pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny alebo vojnového stavu a 
zabezpečuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie. Obec a vyšší územný 
celok sú pri plnení úloh obrany štátu podľa tohto zákona financovaní formou štátnych 
dotácií.[13] 

Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 
stavu ustanovuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a 
pri ich riešení a sankcie za porušenie povinností.  Orgánmi krízového riadenia sú 
taktiež obec a vyšší územný celok.  Obec na svojom území zriaďuje krízový štáb; 
koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom 
plánovaní; vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií; uskutočňuje civilné 
núdzové plánovanie; plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj 
ústredným krízovým štábom, obvodným úradom v sídle kraja a obvodným úradom pri 
príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení; vyžaduje poskytnutie pomoci 
od obvodného úradu; zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v 
rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie 
nachádzajú na území obce a odovzdávajú zoznamy týchto osôb krízovému štábu 
príslušného obvodného úradu; plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení 
úlohy civilnej ochrany.Vyšší územný celok na svojom území zriaďuje krízový štáb; 
vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií; plní úlohy ustanovené vládou a v 
rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na riešenie 
krízových situácií a pri ich riešení; spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri 
príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení; plní pri príprave na krízové 
situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany. Obec a vyšší územný celok sú pri 
plnení úloh obrany štátu podľa tohto zákona financovaní formou štátnych dotácií. [14] 
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Zákon o hospodárskej mobilizácii ustanovuje na úseku hospodárskej mobilizácie 
pri príprave na krízovú situáciu  a na obdobie krízovej situácie okrem iného úlohy 
subjektov hospodárskej mobilizácie a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy  a taktiež orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších 
územných celkov. Hospodárskou mobilizáciou sa pritom rozumie súbor hospodárskych 
činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie 
alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti. Medzi subjekty 
hospodárskej mobilizácie patria aj obce a mestá, ako aj vyšší územný celok. Upravená 
je spolupráca obce a vyššieho územného celku s jednotlivými ministerstvami pri 
vykonávaní úloh. Napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vyšší 
územný celok vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej 
mobilizácie tak, aby bolo zabezpečené riešenie krízovej situácie fyzických osôb, 
rodiny alebo komunity poskytovaním sociálnych služieb alebo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  spolu s vyšším územným celkom a 
obcou pri zabezpečovaní  výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach 
v sústave škôl a školských zariadení. [15] 

Obecná polícia je definovaná v zákone o obecnej polícii, ako poriadkový útvar na 
zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na 
vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu a na plnenie ďalších úloh 
obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Úlohy 
obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia. Náčelníka obecnej 
polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Obecná polícia 
zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných 
osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia; spolupôsobí s príslušnými útvarmi 
Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v 
obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední 
zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov; dbá o ochranu 
životného prostredia v obci;  dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, 
iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach; vykonáva všeobecne 
záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu; 
objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, 
odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej 
úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia; 
oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení 
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce; oznamuje obci porušenie 
zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 
rokov alebo mladistvou do 18 rokov; plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu 
pôsobnosti; doručuje písomnosti, ak tak určí súd. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj 
ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. [16]  

Záver - odporúčania 

Územná samospráva má v slovenskej legislatíve v oblasti obrany a bezpečnosti 
stanovený pomerne rozsiahly diapazón úloh, kompetencií, oprávnení, či 
zodpovednosti.  V rámci riešenia otázok bezpečnosti a obrany alebo bezpečnostného, 
či krízového manažmentu z rôznych uhlov pohľadov, definícií, či pomenovaní, 
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významné postavenie v tejto problematike zohrávajú orgány územnej samosprávy a  
samozrejme ľudia v nej pôsobiaci. Pracovníci územnej samosprávy by mali byť 
sústavne odborne pripravovaní, cieľavedome vzdelávaní a pravidelne precvičovaní. A 
to nehovoríme len o vrcholových - top manažéroch, manažéroch strednej úrovne 
riadenia a prvostupňových  manažéroch. Tí všetci  sú samozrejme dôležití z hľadiska 
prijímania strategických, taktických opatrení a riadenia v čase mimo, ale hlavne v čase 
krízy. Dôležitá je však cieľavedomá odborná príprava a zvyšovanie  právneho 
povedomia o problematike bezpečnosti a obrany na úseku územnej samosprávy u 
všetkých – celého personálu.  

 V tejto súvislosti je však možné poukázať aj na niektoré aspekty v oblasti 
riešenia otázok bezpečnosti, obrany, bezpečnostných hrozieb a rizík alebo aj  pri 
predchádzaní a riešení kríz a krízových situácií, všeobecne, ako aj špecificky v  
súvislosti s postavením, výzvami  a úlohami orgánov územnej samosprávy: 

 Vzájomná kooperácia, koordinácia, schopnosť zdieľania informácií a v 
konečnom dôsledku schopnosť participovať na spoločných operáciách a 
aktivitách pri riešení kríz a krízových situácií medzi rôznymi národnými a 
medzinárodnými zložkami, organizáciami, aktérmi a bezpečnostnými zložkami v 
štáte – vojenskými, policajnými, spravodajskými, záchranárskymi a civilnými, 
štátnymi alebo súkromnými, domácimi, či zahraničnými, v rámci všetkých úrovní 
štátu zahrňujúc aj územnú samosprávu, ako aj medzinárodnom meradle predstavuje 
neustále výzvu a proces zdokonaľovania. A to vzhľadom aj na efektívne vynakladanie 
pridelených finančných prostriedkov a hlavne existujúcich kapacít. Ide samozrejme o 
to, aby všetci spolupracovali pri zachovaní vymedzeného zákonného pôsobenia, či 
oprávnení s cieľom dosiahnutia spoločného cieľa a multiplikačného efektu. 

 Prijímanie precíznej legislatívy a jej pravidelná aktualizácia je dôležitým 
aspektom pre fungovanie akejkoľvek organizácie, či subjektu/aktéra podieľajúceho sa 
na riešení otázok bezpečnosti, obrany, bezpečnostných hrozieb a rizík alebo aj  pri 
predchádzaní a riešení kríz a krízových situácií vrátane  územnej samosprávy. 

 Dostatočné rozpočtové krytie na zabezpečenie kvalitného personálu, 
technického zabezpečenia a činnosti príslušnej zložiek na všetkých úrovniach. 

 Cieľavedomá, pravidelná odborná príprava a vzdelávanie, sústavný výcvik 
manažérov a celého personálu. Názor, že určité manažérske roly  funkcie v oblasti 
obrany a bezpečnosti, vrátane riešenia krízovej situácie napĺňa  každý pracovník, ktorý 
je poverený vedením skupiny pracovníkov, alebo riadením  určitého čiastkového 
procesu v organizácii, či v rámci územnej samosprávy neplatí, ak k tomu 
nepredchádza príprava. 

 Efektívna a cielená komunikácia  a vecné a vierohodné informovanie 
verejnosti o problematike obrany a bezpečnosti - komunikovanie potreby riešenia 
otázok obrany, bezpečnosti z hľadiska aktuálnych hrozieb a finančnej náročnosti, 
príprava na riešenie prípadných kríz, priebeh, riešenia, opatrenia, odstraňovanie 
následkov, pomoc postihnutým, opatrenia realizované na ich elimináciu, obnovu 
fungovania a pod. Príprava komunikačných manuálov, postupov, predpripravených 
formulárov, vzorov správ, kontaktov, adresátov a podobne vrátane miest, obcí a 
vyšších územných celkov je nevyhnutná. 
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 Neustála odborná a  komplexná analýza akejkoľvek bezpečnostnej hrozby, 
rizika, stavu, krízy, či krízovej situácie – ako spätná väzba na prijímanie opatrení, 
úpravy  legislatívy a postupov, zovšeobecnenie a zdieľania poznatkov z praxe a 
prevencia do budúcnosti. 

Uplatňovanie týchto aspektov môže významnou mierou napomôcť cielenému, 
efektívnemu, koordinovanému a úspešnému riešeniu otázok obrany a bezpečnosti 
Slovenskej republiky v domácom, ako aj medzinárodnom meradle, vrátane úloh a 
výziev územnej samosprávy v tejto oblasti. 
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1 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

Abstrakt:  

Táto práca analyzuje, ako teroristické útoky a vysoký prílev imigrantov ovplyvňujú krajiny 
Európskej únie. Je originálnym príspevkom tým, že analyzuje a používa rozšírený dlhodobý rámec 
na posúdenie krátkodobých aj dlhodobých vplyvov a zohľadňuje úlohu neistoty. Usporiadané 
probitové regresné modely sa aplikujú na údaje z deviatich po sebe idúcich prieskumov 
Eurobarometra (EB) s cieľom preskúmať dopady 25 teroristických útokov v západnej Európe v 
rokoch 2014–2018. Útoky s vyšším počtom úmrtí výrazne zvyšujú negatívne postoje k 
imigrantom. Migračná kríza z roku 2015 však mala výrazný, väčší a trvalejší vplyv na postoje k 
imigrantom ako teroristické útoky. Rozdiely v postojoch k migrantom v krajinách EÚ15 a 
postkomunistických krajinách podporujú skôr predpoklady teórie medziskupinového kontaktu ako 
teórie skupinových hrozieb. 

Kľúčové slová: migračná kríza, Európska únia, teroristické útoky. 

Abstract:  

This thesis analyzes how terrorist attacks and a high influx of immigrants affect the countries of 
the European Union.  It makes an original contribution by analysing and using an extended 
longitudinal framework to assess both shorter and longer term impacts and taking into account the 
role of uncertainty. Ordered probit regression models are applied to data from nine consecutive 
Eurobarometer (EB) surveys to examine impacts of 25 terrorist attacks in Western Europe in 
2014–2018. Attacks with higher number of deaths significantly increase negative attitudes to 
immigrants although the effect fades over time. However, the 2015 migration crisis had a 
significant, greater and more sustained impact on attitudes towards immigrants than terrorist 
attacks. The differences in attitudes to migrants in the EU15 countries and post-communist 
countries provide support for the assumptions of the intergroup contact theory rather than the 
group threat theory. 

Keywords: migration crisis, European union, terrorist attacks. 
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Úvod 
Postoje k imigrantom sú dôležitou a spornou témou. Postoje obyvateľov 

hostiteľskej krajiny k prisťahovalcom formuje množstvo faktorov: sociodemografické 
premenné, konkurencia na trhu práce zo strany obyvateľstva hostiteľskej krajiny, 
kultúrne normy, osobné presvedčenie a prezentácia prisťahovalcov zo strany rovesníkov, 
médií a politikov. Skupiny založené na národnosti a etnickom pôvode sú obzvlášť 
výrazné. 

Mnoho kauzálnych faktorov určuje distribúciu a intenzitu pozitívnych a 
negatívnych postojov. Konkrétne udalosti, ako je terorizmus a veľké výkyvy v úrovniach 
prisťahovalectva, majú významný vplyv na postoje k imigrantom z krajín mimo 
Európskej únie.  Vplyv týchto udalostí závisí aj od situačných faktorov, akými sú 
sociodemografické a socioekonomické charakteristiky, ktoré sa môžu v rámci EÚ 
značne líšiť. V tejto súvislosti možno napríklad postkomunistické krajiny s nízkym 
podielom cudzej populácie použiť ako kvázi experimentálne prostredie na štúdium 
účinkov teroristických útokov na postoje k imigrácii. 

Teroristické udalosti majú podstatný vplyv na to, ako verejnosť vníma strach a 
obavy z toho, že sa stanú obeťami týchto útokov. Terorizmus má tendenciu mať osobitnú 
dočasnosť: striedajú sa obdobia častých a ničivých útokov s obdobiami nízkej intenzity 
násilia.  

Európske krajiny čelili ničivým útokom v marci 2004, v Madride bolo 201 
úmrtí a v júli 2005 v Londýne 52 úmrtí. Nasledovalo obdobie nižšej hustoty útokov a 
menšieho počtu úmrtí v rokoch 2005 až 2015 v Európe. 

 

Tab. 1 Počet úmrtí v Európe pri útokoch [1] 

POČET ÚMRTÍ V MADRIDE V MARCI 
2004 

201 

POČET ÚMRTÍ V LONDÝNE V JÚLI  

2005 

52 

POČET ÚMRTÍ V PARÍŽI  V 
NOVEMBRI 2015 

129 

POČET ÚMRTÍ V NICE 

2016 

86 
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1. Terorizmus, migračná kríza a postoje k imigrantom z krajín mimo 
Európskej únie 

V januári 2015 v Paríži sa začala nová vlna násilia, po ktorej sa útoky stali 
častejšími a smrteľnejšími: v rokoch 2015 – 2018 bolo pri tých útokoch zabitých 
približne 370 Európanov. Toto číslo bolo relatívne nízke v porovnaní s teroristickými 
udalosťami v niektorých iných častiach sveta napr. v Afganistane a Pakistane. 

Postoj k prisťahovalcom bol tiež dlho formovaný úrovňou prisťahovalectva, ale 
rozsah prisťahovalectva sa v roku 2015 v Európe výrazne zmenil, čo bolo spôsobené 
veľkým prílevom utečencov a žiadateľov o azyl. Vrchol prílevu migrantov bol 
obmedzený na relatívne krátky časový interval medzi júnom 2015 a februárom 2016.  

Počty prichádzajúcich migrantov do krajín EÚ boli opäť relatívne nízke v 
porovnaní s inými časťami sveta, najmä so susednými krajinami blízkeho východu, ale 
migračná kríza vyvolala rozsiahle, často nedostatočne informované, mediálne pokrytie a 
vyvolala silné negatívne pocity voči imigrantom v mnohých európskych krajinách. To sa 
zhodovalo s obnovenou vyššou intenzitou teroristických útokov. [1] 
 

1.1 Súčasná azylová politika Európskej únie: Vybrané problémy v tieni COVID-19 

Posledné roky v Európe viedli k situáciám, ktoré si vyžadujú, aby Európska 
únia prijala mimoriadne  opatrenia v oblasti azylovej politiky. Náhly a rastúci prílev 
utečencov do Európy v rokoch 2015 a 2016 spôsobil kolaps doterajšieho spoločného 
európskeho azylového systému.  

 Európska únia prijala niekoľko opatrení na vyriešenie tejto krízovej situácie. 
Keď sa zdalo, že situácia je pod kontrolou, začiatkom roka 2020 sa objavila nová výzva. 
V Európe bol hlásený prvý prípad infekčného ochorenia COVID-19 a 13. marca 2020 
WHO oznámila, že Európa sa stala epicentrom pandémie koronavírusu. Opatrenia prijaté 
jednotlivými krajinami a Európskou úniou na obmedzenie šírenia vírusu mali významný 
vplyv na mnohé sféry fungovania štátu, jednotlivcov, a osôb žiadajúcich o medzinárodnú 
ochranu.  

 Už 10. marca 2020 členovia Európskej rady zdôraznili potrebu spoločného 
európskeho prístupu, úzkej koordinácie s Európskou komisiou a vypracovania 
spoločných usmernení.  Dohodlo sa, že dočasné obmedzenia okrem iného vylúčia osoby, 
ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a osoby, ktoré musia byť prijaté na územie 
členských štátov z iných humanitárnych dôvodov. Akékoľvek potenciálne obmedzenia 
týkajúce sa azylu, návratu a presídľovania musia byť primerané, uplatňované bez 
diskriminácie a musia zohľadňovať zásadu nevyhostenia. [2]   
 Británia má za sebou dlhú históriu označovania migrantov a menšinových 
populácií od dobrých po zlých a historicky to má tendenciu oscilovať podľa rasy a 
triedy. Úprimne povedané, čím belší a bohatší, tým je pravdepodobnejšie, že osoba, 
alebo skupina bude postavená na dobrej strane. Populácie utečencov sa nikdy 
nepovažovali za dobré, ale v najlepšom prípade boli tolerované v malom počte. Veľká 
Británia sa počas väčšiny histórie Dohovoru o utečencoch z roku 1951 pokúšala prijať 
len malý počet utečencov a zvyčajne tých, ktorým bol už priznaný nárok na 
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ochranu. Dôsledkom toho boli pokračujúce pokusy odradiť a zabrániť spontánnejším 
príchodom iných ľudí hľadajúcich útočisko. [3] 

2.  Emigranti vo Veľkej Británii 
Väčšinu svojej histórie bola Británia krajinou migrantov. Britské komunity 

nikdy neboli statické, s ľuďmi, ktorí sa sťahujú dovnútra, von a okolo. Zatiaľ čo veľká 
časť pohybu obyvateľstva v priebehu rokov vyvolala len málo komentárov, inokedy sa 
stala témou búrlivých diskusií. V novinách sa diskusie sústreďovali okolo múdrosti a 
užitočnosti vysokej miery emigrácie z Británie až po strach a nepriateľstvo voči 
zvyšujúcej sa imigrácii do Británie z Írska, východnej Európy, Afriky, Karibiku a 
Stredného východu. [4] 

Utečenecká kríza v roku 2015 a referendum medzi Spojeným kráľovstvom a 
EÚ v Spojenom kráľovstve v roku 2015 zaradili tému migrácie do popredia 
politických programov v Británii. Nedávne štipendium potvrdilo, že migrácia v rámci 
Európy a tretích krajín do Európy a Spojeného kráľovstva získala veľkú pozornosť 
médií v Británii. [4] 

 

 
Obr. 1: Migranti prichádzajúci do Veľkej Británie [7] 

Pre mnohých utečencov, ktorí utekajú pred prenasledovaním za hranice, je 
orientácia v systéme registrácie utečencov mimoriadne komplikovaná. V mnohých 
pohraničných priestoroch, v cieľových alebo tranzitných krajinách si zložité 
registračné procesy a nedostatok podporných služieb vyžadujú zásah a podporu 
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mnohých neštátnych subjektov. V posledných desaťročiach neoliberálne politiky čoraz 
viac presúvali verejnú zodpovednosť do súkromnej sféry. [5] 

 

3. Efekty prisťahovalectva do Nemecka na zamestnanosť v období 
liberalizácie migračnej politiky, 2005 – 2018 

Nemecko bolo v roku 2019 členským štátom EÚ-27 najviac prijímajúcim 
prisťahovalcov, keďže podľa súboru údajov UN-DESA (UNITED NATIONS 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS) mala krajina 13,1 
milióna medzinárodných migrantov. Podiel imigrantov na celkovej populácii sa zvýšil 
zo 7,5 % v roku 1990 na 15,7 % v roku 2019.   

 

Dôvodov tohto nárastu je viacero:  

- Pád Berlínskeho múru umožnil etnickým Nemcom žijúcim vo východnej Európe 
a bývalom Sovietskom zväze migrovať do Nemecka.  

- Po druhé, v Nemecku došlo od roku 2000 k zrýchlenej liberalizácii migračných 
politík. Okrem toho kvalifikačná smernica EÚ z roku 2004 a smernica EÚ o 
azylovom konaní z roku 2011 zaviazali Nemecko postupne zrušiť mnohé 
obmedzenia zavedené dohodou o azyle z roku 1992.  

- Po tretie, Nemecko má vo väčšine krajín EÚ vedúce makroekonomické 
ukazovatele a vykazuje trvalo nízku mieru nezamestnanosti, čo možno považovať 
za významný faktor priťahovania prisťahovalcov. 

Tento dokument využíva regionálny prístup a využíva jedinečné a z prvej 
ruky zhromaždené údaje pre 156 agentúrnych okresov, alebo štatistických regiónov v 
desiatich štátoch Nemecka v období rokov 2005–2018. Štatistické obvody sú 
definované podľa klasifikácie územnej štruktúry Spolkového úradu práce 
(BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT).   

Podľa údajov Federálneho úradu práce podiel obyvateľstva narodeného 
v zahraničí, alebo prisťahovalcov v produktívnom veku sa vyšplhal z 10,63 % v roku 
2009 na 15,64 % v roku 2018, pričom za posledné desaťročie vzrástol o 5,01 
percentuálneho bodu.  

Najvyšší nárast podielu prisťahovalcov bol zaznamenaný v roku 2015, keď sa 
začal masívny prílev humanitárnej pomoci a prisťahovalectva na nemecký pracovný 
trh. [6] 
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4. Ukrajinská migrácia 
Od roku 2014 bolo Poľsko svedkom bezprecedentného prílevu pracovníkov z 

radov prisťahovalcov z Ukrajiny. Spolu so silným dopytom po pracovnej sile tento 
prudký nárast ponuky pracovnej sily významne prispel k hospodárskemu rastu Poľska. 
Príchod ukrajinských pracovníkov zvýšil efektívnu ponuku pracovnej sily v Poľsku v 
rokoch 2013–2018 o 0,8 % ročne. Poľsko je zbližujúca sa krajina.  

Od  roku 2014 Poľsko prijalo pravdepodobne okolo 1000 000 až 2 000 000 
imigrantov z Ukrajiny. Táto vlna prisťahovalectva, ktorá nemá v modernej histórii 
Poľska obdobu, bola významná aj z európskeho hľadiska.   

V rokoch 2016 – 2018 bolo Poľsko aj hlavnou destináciou OECD 
(organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre dočasných pracovných 
prisťahovalcov. Prevažná väčšina ukrajinských prisťahovalcov prišla do Poľska z 
ekonomických dôvodov a hneď si tu hľadali  väčšina z nich zamestnanie. Ich 
prisťahovalectvo bolo vyvolané okrem iného silným dopytom po pracovnej sile, 
relatívne ľahkou krátkodobou prácou a povolením na pobyt (pull factor), ako aj ruskou 
agresiou na Ukrajine v roku 2014 s následnou tamojšou hospodárskou krízou (push 
faktory). [8] 

Poľsko je svedkom najväčšej migračnej krízy tohto storočia. Prebiehajúca 
vojna prinútila milióny ľudí utiecť z Ukrajiny. Utečenci dúfajú, že nájdu útočisko v 
iných európskych krajinách, najčastejšie si ako prvú destináciu vyberajú susedné 
krajiny na západe a juhu hlavne Poľsko. Počas prvých 12 dní vojenských operácií 
opustilo Ukrajinu 1,7 milióna ľudí a takmer 1,1 milióna z nich, väčšinou žien a detí, 
prišlo do Poľska,  ktorého populácia pred krízou bola 38 miliónov. Pre niektorých z 
nich je Poľsko len tranzitným bodom na ich ceste do západnej Európy, ale očakáva sa, 
že veľká väčšina z nich zostane v Poľsku. Takýto obrovský prílev ľudí v krátkom čase 
predstavuje ďalšie výzvy pre poľský zdravotnícky systém, ktorý už čelil pandemickej 
záťaži COVID-19 a nedostatku zdravotníckeho personálu. Okrem zjavných ťažkostí 
pri poskytovaní vhodného prístrešia a prístupu k základnému živobytiu utečencom je 
ďalšou kritickou nevyhnutnosťou zabezpečiť im prístup k zdravotníckym 
službám. Mnoho z týchto ľudí potrebuje okamžitú lekársku pomoc, pretože im chýbalo 
jedlo a voda a boli vystavení mrazu. Iní so základnými ochoreniami, potrebujú 
špeciálnu lekársku pomoc a lieky vrátane tehotných žien a detí. Poľský zdravotnícky 
systém sa tiež naliehavo potrebuje pripraviť na obrovský dopyt po špecialistoch na 
duševné zdravie, najmä tých, ktorí pracujú s deťmi, môže vyžadovať psychologickú 
podporu okrem iného v dôsledku posttraumatickej stresovej poruchy. Keďže utečenci 
najčastejšie komunikujú len v ukrajinčine, alebo ruštine a tieto jazyky nie sú v Poľsku 
všeobecne známe, jazyk sa stáva ďalšou zásadnou bariérou pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie poľskej vlády, ktorá 26. februára 2022 
vyhlásila, že každá osoba z Ukrajiny, ktorá prekročí poľské hranice od začiatku vojny, 
bude mať prístup k bezplatným lekárskym službám za rovnakých podmienok ako 
poľskí občania.  Toto rozhodnutie zabezpečilo úhradu nákladov, ktoré ukrajinským 
utečencom poskytli nemocnice a primárna starostlivosť. Napriek tomu nie sú zatiaľ 
jasné viaceré zásadné otázky, ako napríklad princípy úhrady liekov, preventívne 
očkovanie detí či chronická starostlivosť o pacientov, čo výrazne sťažuje poskytovanie 
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týchto služieb. Vláda 7. marca 2022 prijala osobitný zákon o pomoci utečencom z 
Ukrajiny.  V súčasnosti sa spracováva ako zrýchlená cesta na získanie formálneho 
súhlasu poľským parlamentom. Je potrebné urýchlene zaviesť vhodné systémové 
riešenia. Mali by obsahovať presne definované princípy poskytovania zdravotných 
služieb pre utečencov, jasne definované nariadenia o preplácaní liekov a program 
preventívneho očkovania detí. Možno by stálo za zváženie zrýchlený postup uznávania 
kvalifikácií a diplomov ukrajinských zdravotníckych pracovníkov, ktorí by sa tak 
rýchlo dostali na trh práce a pomohli by tiež zmierniť záťaž poľského systému 
zdravotníctva. V 21. storočí zatiaľ žiadna európska krajina nečelila takej výzve ako 
Poľsko, viac ako milión vojnových utečencov prichádza do krajiny za menej ako 12 
dní. Vzhľadom na stále prebiehajúcu vojnu a neznámu budúcnosť Ukrajiny niet 
pochýb o tom, že táto núdzová situácia si vyžaduje naliehavú podporu a obrovskú 
pomoc od všetkých členov európskeho spoločenstva. [9] 

Takmer osem mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu si môžeme urobiť obraz 
miliónov Ukrajincov, ktorí utiekli zo svojej krajiny. Malá časť žiada o azyl v EÚ: len 
25 100 žiadostí o azyl podali ukrajinskí štátni príslušníci od 21. februára do 4. 
septembra 2022.  

 

Kľúčové body: 

 Od ruskej invázie našlo útočisko v celej Európe približne sedem miliónov 
Ukrajincov, väčšinu z nich tvoria ženy a deti, keďže muži vo veku 18 – 60 
rokov nemajú dovolené opustiť krajinu.  

 Približne štyri milióny sa zaregistrovali na dočasnú ochranu v Európskej únii, 
čo je stav, ktorý nie je dostupný pre 2,5 milióna, ktorí hľadali útočisko v 
krajinách mimo EÚ. 

 Namiesto rýchleho víťazstva sa konflikt môže rozvinúť do patovej situácie a 
zdĺhavej vojny, ktorá môže trvať roky.  

 Pravdepodobný scenár zahŕňa obmedzené možnosti rozsiahleho návratu do 
oblastí postihnutých konfliktom a možné nové toky utečencov. 

 Zatiaľ väčšinu ukrajinských utečencov tvoria ženy a deti. 

 Ukrajinci utiekli do susedných krajín, no mnohí sa presťahovali, aby sa 
usadili v iných krajinách po celej Európe, aby sa pripojili k rodine a 
priateľom.  

 Rusko, Poľsko, Bielorusko, ale aj Nemecko a Taliansko boli pred konfliktom 
obľúbenými destináciami Ukrajincov.  

 Keď sa Ukrajinci vrátia domov, je to často dočasné; existuje pohyb tam a späť 
na návštevu rodiny, získanie zásob, alebo pomoc iným príbuzným pri 
evakuácii. [10] 
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Záver 
Táto práca analyzuje vplyvy teroristických útokov na postoje voči imigrantom 

z krajín  mimo EÚ. Kľúčovým empirickým zistením je, že teroristické útoky majú len 
obmedzený a krátkodobý vplyv na postoje k imigrantom z krajín mimo EÚ. Pre 
formovanie dlhodobých postojov k imigrantom majú väčší význam vysoko 
podmienené faktory súvisiace s populáciou ako je počet obyvateľov narodených v 
zahraničí a náhly nárast migračných tokov, priestorové efekty, typy osídlenia a 
sociodemografické premenné. 

Útoky s vyšším počtom úmrtí majú tendenciu zvyšovať negatívne 
postoje. Vplyv migračnej krízy z roku 2015 má na city k imigrantom výraznejší a 
väčší vplyv ako teroristické útoky. Efekt je obzvlášť silný v postkomunistických 
krajinách.  

Prudký nárast veľmi negatívnych pocitov korešponduje s veľkým počtom 
skorých príchodov migrantov a utečencov cez balkánsku cestu. Tento vplyv je 
dlhodobý. Posledné roky v Európe viedli k situáciám, ktoré si vyžadujú, aby Európska 
únia prijala mimoriadne koordinované opatrenia v oblasti azylovej politiky.  

Náhly a rastúci prílev utečencov do Európy v rokoch 2015 a 2016 spôsobil 
kolaps doterajšieho spoločného európskeho azylového systému.  
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Abstrakt:  

Príspevok sa zameriava na problém tvorby bezpečnostnej politiky v malom štáte na príklade 
Chorvátska. Súčasné hrozby a vývoj politického systému v novovzniknutom štáte má silný vplyv na 
špecifické prostredie týchto problémov, hrozieb a politiky. Tento príspevok predstavuje základné 
zdroje pre výskum špecifických podmienok problematiky bezpečnostnej politiky. Malý štát jako 
aktér medzinárodných vzťahov při zabezpečovaní svojho teritoria a suverenity je odkázaný 
participovaťv systéme kolektívnej bezpečnosti v kontexte maximalizície bezpečnosti a minimalizícii 
rizík a hrozieb ohrozujúcich bezpečnostné prostredie štátu. 

Kľúčové slová: bezpečnostná politika, kolektívna bezpečnosť, krízový manažment, malý štát. 

 
Abstract: 

This contribution is focusing on a problem of creation of Security policy in a small state on an 
example of Croatia. Contemporary threats and development of the political system in the newly 

                                                        
1 Tento vedecký článok bol publikovaný s podporou projektu Vega 1/0774/22 

"Suverenita ako faktor krízy liberálneho svetového poriadku" 



Bezpečnostné hrozby a bezpečnostná politika malého štátu– príklad 
Chorvátska1 

Rastislav KAZANSKÝ1, Nina  MIJOČ2  

  

 

166 

 

created state has a strong impact on the specific environment of these issues, threats and policy. 
These contributions present elementary resources for the research of the specific conditions of 
Security policy issues. A small state as an actor in international relations in securing its territory 
and sovereignty is required to participate in the system of collective security in the context of 
maximizing security and minimizing risks and threats threatening the security environment of the 
state. 

Keywords: Security policy, collective Security, crisis management, small state. 

 

Úvod 
Vnútorné a vonkajšie aktivity Chorvátskej republiky ovplyvňuje množstvo 

faktorov, preto je potrebné poskytnúť všeobecné informácie o krajine, v ktorej sa 
výskum uskutočňuje. Každá akcia Chorvátskej republiky na národnej aj medzinárodnej 
úrovni je výsledkom túžby dosiahnuť konkrétny národný cieľ. Každý národný cieľ je 
vyjadrením snahy zabezpečiť blaho a prežitie štátu a ochranu jeho občanov. (Ivančík, 
2022) 

Chorvátska republika má rozlohu 56 538 km na súši a 31 067 km na mori. 
Susedí so 6 krajinami a podľa sčítania ľudu z roku 2021 žije v Chorvátskej republike 3 
888 529 ľudí (Je dôležité zdôrazniť, že pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala 
Chorvátska republika 4 284 889 obyvateľov). Väčšinu obyvateľstva tvoria Chorváti, 
ktorí tvoria asi 90 % obyvateľstva, pričom zvyšných 10 % tvoria národnostné menšiny. 
Ich práva upravuje ústava, osobitný ústavný zákon a zákony o úradnom používaní 
jazykov a písma národnostných menšín ao vzdelávaní v menšinových jazykoch. 
Úradným jazykom je chorvátčina a obyvateľstvo je prevažne katolícke (viac ako 80 %). 
Krajina pozostáva z troch geografických regiónov (kontinentálny, pobrežný a hornatý) s 
prevažne stredomorským podnebím pri mori a miernym kontinentálnym podnebím na 
súši. 

V 90. rokoch sa chorvátske socialistické a polotrhové hospodárstvo 
pretransformovalo na systém založený na súkromnom vlastníctve a otvorenom trhovom 
hospodárstve. Hospodársky rozvoj bol ovplyvnený vážnymi vojnovými škodami a na 
začiatku 90. rokov bolo Chorvátsko v hospodárskej depresii. Chorvátska republika je 
demokratický štát s parlamentným systémom. Chorvátsky parlament prijal 25. júna 1991 
Ústavnú rezolúciu o suverenite a nezávislosti Chorvátskej republiky. Poloprezidentský 
systém sa v roku 2001 pretransformoval na parlamentný a odvtedy má prezident 
reprezentatívnu funkciu a je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Chorvátsky parlament 
je nositeľom zákonodarnej moci, zatiaľ čo vláda je výkonnou mocou. Chorvátska 
republika má tri zložky vlády, takže okrem zákonodarnej a výkonnej existuje aj súdna 
moc, ktorú vykonávajú súdy a iné súdne orgány. Štátny znak, vlajka a hymna sú 
štátnymi symbolmi Chorvátskej republiky. Reprezentujú Chorvátsku republiku a ich 
použitie označuje príslušnosť k Chorvátskej republike. Používanie týchto symbolov, ako 
aj ich vzhľad a ochranu upravuje osobitný zákon.  
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1. Národná bezpečnostná stratégia Chorvátskej republiky 
Stratégia národnej bezpečnosti Chorvátskej republiky (ďalej Stratégia) je 

najvýznamnejším verejným dokumentom v oblasti bezpečnosti, ktorý sa zaoberá 
koordináciou a rozvojom národnej bezpečnosti Chorvátskej republiky. Chorvátsky 
parlament zdôrazňuje, že tento dokument poskytuje jedinečný základ pre tvorbu a 
implementáciu systematických inštitucionálnych riešení, opatrení a aktivít s cieľom 
reagovať na všeobecné bezpečnostné výzvy a špecifické formy ohrozenia Chorvátskej 
republiky. Národnú bezpečnosť možno podľa Stratégie definovať ako stav ochrany 
základných hodnôt spoločnosti a inštitúcií na nich založených. Chorvátska republika je 
považovaná za bezpečnú krajinu, ktorej bezpečnostná situácia je podmienená mnohými 
geografickými, ekonomickými a historickými faktormi. 

Bezpečnostná stratégia Chorvátskej republiky bola v prvých rokoch zameraná 
na obranu a oslobodzovanie územia, čo nie je prekvapujúce, ak vezmeme do úvahy, že v 
tom čase bola Chorvátska republika pod tlakom agresorov. Po vlastivednej vojne nastala 
postupná transformácia systému smerom k demokracii a stanovovaniu nových cieľov 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zmeny a transformačné procesy neboli 
sprevádzané vhodnými strategickými dokumentmi, takže jedinými dokumentmi, z 
ktorých sa dali vyčítať koncepčné prístupy k národnej bezpečnosti, boli správy, ktoré 
prezident Franjo Tudjman raz ročne predkladal chorvátskemu parlamentu. 

Po domácej vojne sa bezpečnostná politika zamerala na urýchlenie otvárania sa 
vonkajšiemu svetu a iniciovanie procesu integrácie do NATO a EÚ. Od roku 2000 sa 
Chorvátska republika zúčastnila asi dvadsiatich mierových operácií pod vedením OSN, 
NATO a Európskej únie. Preukázala tak, že rozšírenie bezpečnosti na medzinárodnú 
úroveň je veľmi dôležitou strategickou súčasťou jej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 
Kritizovala sa skutočnosť, že verejnosť nemá právo rozhodovať o účasti v mierových 
operáciách a názory sú rozdelené. Začiatkom roku 2002 došlo k významným zmenám v 
zákone upravujúcom národnú bezpečnosť (zákon o bezpečnostnom informačnom 
systéme) a obrane (zákon o obrane a zákon o službe v ozbrojených silách Chorvátskej 
republiky). Chorvátska republika zároveň prijala Národnú bezpečnostnú stratégiu a 
Obrannú stratégiu, ktoré sú považované za kľúčové dokumenty pre formovanie 
bezpečnostnej a obrannej politiky. Tieto strategické dokumenty ukázali, že Chorvátska 
republika bola pevne zameraná na medzinárodnú činnosť a integráciu, čo sa neskôr aj 
ukázalo. Krajina je členom NATO od roku 2009 a Európskej únie od roku 2013. Možno 
konštatovať, že stratégia vnútornej bezpečnosti bola v tom čase zameraná na proces 
transformácie (demokratizácia), zatiaľ čo zahraničná politika sa zameriavala na vstupy 
do aliancií (integrácia na medzinárodná scéna). V roku 2000 vláda zápasila s problémom 
neporiadku v systéme a nedostatkom kontrolných mechanizmov. Všetko bolo teoreticky 
v dokumentoch vysvetlené a rozpracované, v praxi však nerealizované. Autori sa 
domnievajú, že problémom bola rýchla transformácia spoločnosti, na ktorú občania 
neboli pripravení, a nedostatok inštitúcií, ktoré by implementovali nové politiky 
systému. Kritici sa domnievajú, že v tom čase nebolo možné hovoriť o národnej 
bezpečnosti, pretože ešte nebola aplikovateľná, a teda neudržateľná. (Tatalović, 
Bilandzić, 2005) Koncom roka 2010 pripravila Národná bezpečnostná rada nový návrh 
stratégie s cieľom zaviesť nové opatrenia a vytvoriť inštitucionálny rámec. Návrh 
stratégie bol ostro kritizovaný odbornou a akademickou verejnosťou vo verejnej diskusii 
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a nebol odkázaný na ďalší proces implementácie. Kritika sa týkala nedostatočne 
prepracovanej hierarchie hrozieb a rizík, ktorým je Chorvátska republika vystavená. 

„Z textu návrhu nemožno vyčítať názory na hlavné procesy v oblasti 
medzinárodných vzťahov a bezpečnosti ani na globálnej a regionálnej úrovni, ani v 
bezprostrednom susedstve Chorvátska, ktoré by mali byť východiskom pre 
štruktúrovanie Stratégia národnej bezpečnosti. Návrh navyše jasne nedefinuje konkrétne 
ciele zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ani sa nesnaží jasne definovať národné ciele a 
záujmy, ktoré má stratégia dosiahnuť, a schopnosti potrebné na ich dosiahnutie.“ 
(Tatalović, 2011 , 37) 

Vzhľadom na dominanciu strategického cieľa vstup do NATO, iniciatívy na 
zmenu strategických dokumentov v oblasti národnej bezpečnosti vychádzali najmä od 
externých aktérov (NATO) a neboli výsledkom vnútorných procesov a poznania potreby 
revízie existujúcej stratégie ( Tatalović, 2010). To je jeden z dôvodov, prečo v tom čase 
nebolo možné vyvinúť žiadne nové stratégie. Vzhľadom na zlé skúsenosti a potrebu 
vypracovať nové bezpečnostné stratégie sa vláda rozhodla zapojiť do vypracovania 
veľký počet odborníkov z vládnych inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a 
vedcov (takmer 150 ľudí). Tentoraz to bolo úspešné a chorvátsky parlament prijal 
Národnú bezpečnostnú stratégiu 14. júla 2017. Je dôležité poznamenať, že stratégia 
presadzovala koncepciu vnútornej bezpečnosti a partnerstva pre bezpečnosť, ktorá bola 
neskôr implementovaná do zákona o systéme vnútornej bezpečnosti , prijatý 
chorvátskym parlamentom 27. októbra 2017. 

Pre lepšie štúdium problematiky bezpečnosti demokratického štátu a jeho 
strategickej orientácie sa navrhuje analýza strategických dokumentov. S cieľom dokázať 
hypotézy v ďalšom výskume prostredníctvom tejto dizertačnej práce sa analyzujú 
stratégie národnej bezpečnosti z rokov 2002 a 2017 a správy prezidenta Franja Tuđmana. 

 

2. Hrozby a nové bezpečnostné výzvy v Chorvátskej republike 
Niektorí autori sa domnievajú, že Chorvátska republika pri prechode k 

demokracii a najmä pri budovaní systému národnej bezpečnosti narazila na množstvo 
prekážok. Vzhľadom na postavenie Chorvátskej republiky (vzhľadom na skutočnosť, že 
väčšina jej susedných štátov nie je stabilná, sú destabilizované a zápasia s krízami a 
niektoré nie sú členmi EÚ a NATO) je riziko možných konfliktov vysoké, hoci 
nebezpečenstvo vojenskej hrozby v regióne je takmer vylúčené. Krízy spôsobené 
procesom prechodu vedú u väčšiny susedov k vnútorným nepokojom a destabilizácii 
systému. Dochádza k poklesu životnej úrovne a nárastu nepokojov, sprevádzaných 
vyššou kriminalitou. Hoci Chorvátska republika zatiaľ nie je priamo ohrozená, niektoré 
procesy v jej prostredí predstavujú bezpečnostné riziko. (Tatalović, Bilandzić, 2005) 

Ľudia dnes uvažujú o svojej vlastnej bezpečnosti inak ako pred 5 alebo 10 
rokmi. Je to vedecky dokázané, ale aj celkom logické, pretože medzinárodné prostredie a 
historické udalosti ovplyvňujú bezpečnosť ľudí. Niekedy sú ľudia v štáte rozdelení, teda 
oni nepovažujte tie isté hrozby za rovnako nebezpečné. Dôkazom toho je aj Chorvátska 
republika. Konkrétne, niektorí žijú blízko hraníc a cítia sa ohrození migráciou, zatiaľ čo 
iní žijú vo vnútrozemí, a preto sa môžu cítiť viac ohrození prírodnými katastrofami alebo 
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niečím úplne iným. V tomto príspevku sa uskutočňuje prieskum v dvoch chorvátskych 
mestách. Rovnaké otázky budú položené rovnakému počtu respondentov za 
predpokladu, že odpovede na otázku, čo pre nich predstavuje najväčšiu neistotu, budú 
rôzne. Koniec koncov, to, čo pre niektorých predstavuje najväčšiu hrozbu pre 
bezpečnosť, nemusí byť pre iných nevyhnutne rovnaké. 

V literatúre sa zdroje ohrozenia zvyčajne delia na globálne a lokálne hrozby, 
teda tie, ktoré sa vyskytujú v rámci štátu a nemajú dopad na iný štát, a tie, ktoré ohrozujú 
štát zvonka a majú medzinárodný charakter. Niektorí autori tvrdia, že štáty sú dnes 
natoľko prepojené, že takmer každá hrozba má globálny charakter, takže priame alebo 
nepriame udalosti v rámci jedného štátu majú dopad na iný štát. Názory sú rozdielne, ale 
jedno platí pre všetkých: od vojenských k nevojenským hrozbám došlo. Vojna už nie je 
stredobodom štúdia medzinárodnej bezpečnosti; namiesto toho sa čoraz viac usiluje o 
zabezpečenie rovnováhy síl a mieru. Výskum sa preto zameria na nové formy 
bezpečnostných hrozieb, a to: terorizmus, migráciu, etnické konflikty, nezákonné 
obchodovanie so zbraňami, kriminalitu, environmentálne hrozby a kybernetickú 
bezpečnosť, ktorá je v súčasnosti jednou z najvýraznejších. 

Takmer vždy sa záujem verejnosti o niekoho alebo niečo zvýši, keď sa stane 
niečo veľké, niečo, čo zasiahne väčšinu populácie. Môžeme teda povedať, že od 
teroristického útoku na WTC a Pentagon (11. septembra 2001) je terorizmus čoraz viac 
skúmaný a odvtedy je považovaný za veľkú hrozbu vo svete. Ak vezmeme ako príklad 
Chorvátsku republiku, môžeme uviesť nasledovné (uvedené sú dva globálne a jeden 
lokálny príklad). S veľkou migráciou obyvateľstva zo Sýrie v roku 2020 narástli obavy z 
migračnej krízy a krátko po objavení sa vírusu COVID-19 čoraz viac ľudí začalo 
uvažovať o zdravotnom aspekte bezpečnosti. V roku 2000 okrem toho všetkého postihla 
Chorvátsku republiku prírodná katastrofa – zemetrasenie v Záhrebe a okolí. 
Neuveriteľné škody, veľa obetí a rekonštrukcia nie je ani zďaleka dokončená. 
Bezpečnosť ľudí bola ohrozená do 20 sekúnd a zrazu sa všetci občania Chorvátskej 
republiky začali dozvedieť o zemetraseniach. Okrem rozdielov medzi týmito 
udalosťami, z ktorých jedna bola lokálna a ďalšie dve globálne, rozdiel spočíva v tom, 
kto alebo čo ich spôsobilo. Zemetrasenia sú dielom prírody a len zriedka ich môže 
ovplyvniť ľudská činnosť, zatiaľ čo migrácie a koronavírusy áno. Na základe toho sa dá 
konať a bezpečnostní analytici vidia priestor na zlepšenie. Veria, že pôsobenie 
prírodných síl možno len ťažko ovplyvniť, zatiaľ čo ľudské aktivity možno alebo treba 
predvídať a predchádzať im alebo ich zmierňovať. 

Kriminalita sa v posledných rokoch stala vážnou hrozbou pre jednotlivcov a 
štát. Organizovaný zločin zahŕňa obchodovanie s ľuďmi, orgánmi a drogami a často sa 
spája s praním špinavých peňazí a korupciou. V Chorvátskej republike sa história 
kriminality najčastejšie spája s korupciou verejných činiteľov. Podľa Tatalovića (2006) 
korupcia nie je len charakteristikou nedemokratických a neusporiadaných spoločností, 
ale teoreticky sa redukuje na získavanie súkromných statkov na úkor verejného záujmu 
spoločnosti (zneužívanie úradu), ktorý je všadeprítomný. Najznámejšou organizáciou vo 
svete zaoberajúcou sa problémom organizovaného zločinu je INTERPOL, ktorý bol 
založený v roku 1923. Zo svojho sídla vo francúzskom Lyone má veľkú silu získavať 
informácie a má za sebou množstvo úspešných operácií. Čo spomaľuje jeho účinnosť, sú 
bilaterálne dohody medzi štátmi, pretože každý štát má právo na vlastnú politiku voči 
iným, teda tretím stranám, takže vznikajú problémy napríklad s vydávaním páchateľov. 
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 Okrem kriminality je tu už spomínaná nelegálna migrácia, teda nelegálny tok 
ľudí, peňazí a tovaru. V súčasnosti nie je možné zastaviť migráciu, pretože ľudia sa 
sťahujú najmä preto, že im to umožňujú ľudské práva. Cestujú z rôznych dôvodov – 
sťahovanie, turistické výlety, pracovné stretnutia, rodinné a zdravotné dôvody, športové 
súťaže a podobne. Ich pohyb je regulovaný tak, že existujú hraničné kontroly, existujú 
mechanizmy na overovanie ich osobných dokladov a sú jasne stanovené sankcie v 
prípade porušenia opatrení a pravidiel. Dnes sa však čoraz častejšie stretávame s 
nelegálnou migráciou. Ich výskyt je dôsledkom vojen, náboženských a etnických 
konfliktov, hospodárskej a sociálnej krízy. Okrem nelegálneho prekračovania hraníc 
migrantmi sa štáty stretávajú s problémom falšovaných dokladov a problémom lúpeží 
migrantov. Bezpečnosť bohatých krajín je najviac ohrozená, keďže sú konečnou 
destináciou migrantov, no krajiny na ceste do týchto cieľových destinácií sú tiež vážne 
poškodené a ohrozená je aj bezpečnosť ich občanov. Zvýšené kontroly, otvorenie hraníc 
a hospodárska spolupráca majú dostať nelegálnu migráciu pod kontrolu a znížiť tak jej 
hrozbu. Digitálna nadvláda a vývoj technológií viedli k tomu, že všetko a všetci boli 
prítomní online, čím sa zmenila „hra“ v medzinárodných vzťahoch. (Ivančík, 2011) Celý 
biznis prebieha online a spoločnosť si neuvedomuje, že technológie so sebou priniesli 
celý rad hrozieb, z ktorých jednou z najväčších sú kybernetické útoky. Je zaujímavé, že 
pri skúmaní najnovších výziev, ktorým štáty a jednotlivci čelia, sa vždy hovorí o 
kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Základným rozdielom medzi informačnou 
bezpečnosťou a kybernetickou bezpečnosťou je typ údajov alebo informácií, ktoré 
chránia. Informačná bezpečnosť sa zameriava na ochranu údajov pred akýmkoľvek 
druhom nelegálneho prístupu, zatiaľ čo kybernetická bezpečnosť sa zameriava na 
ochranu údajov pred neoprávneným digitálnym prístupom. Jedným z hlavných cieľov 
útokov počítačovej kriminality v Chorvátskej republike je finančný sektor a používatelia 
finančných služieb, ako je online bankovníctvo. Zo Stratégie a akčného plánu 
Chorvátskej republiky je zrejmé, aká veľká pozornosť sa venuje tomuto typu ohrozenia. 

Je veľmi ťažké dosiahnuť bezpečnosť, pokiaľ ide o kybernetické útoky. Je potrebný 
spoločný postup viacerých kompetentných inštitúcií, keďže oblasť kybernetickej 
bezpečnosti zahŕňa všetky sektory spoločnosti. V Chorvátskej republike je povedomie o 
probléme teoreticky prítomné, avšak spoločnosť, teda občania, si existenciu 
kybernetických útokov dostatočne neuvedomujú. Toto povedomie sa však zvyšuje v 
dôsledku rastúcej prítomnosti tohto typu útokov. Keď sú ľudia postihnutí kybernetickou 
hrozbou, začnú o nej viac skúmať a premýšľať. Jednou z úloh inštitúcií je zvyšovať 
informovanosť občanov o kybernetických útokoch, aby sa aspoň niektorým útokom dalo 
predchádzať. Pokiaľ ide o inštitucionálny rámec informačnej bezpečnosti, mali by sa 
zvážiť národné a zahraničné orgány, ktorých je Chorvátsko členom alebo s ktorými 
spolupracuje. Hlavnými orgánmi zodpovednými za informačnú bezpečnosť v 
Chorvátskej republike sú: 
➢ Úrad Národnej bezpečnostnej rady (UVNS), 

➢ Úrad pre bezpečnosť informačných systémov (ZSIS), 

➢ Národné tímy CERT (počítačové núdzové tímy) a High-tech Crime Department 

➢ Agentúra na podporu informačných systémov a informačných technológií, 
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➢ Chorvátsky úrad na ochranu osobných údajov a Centrálny štátny správny úrad 
pre elektronické Chorvátsko. (Tatalović, Bilandzić, 2005) 

 

Záver 
Všetky inštitúcie v Chorvátskej republike koordinujú svoju činnosť podľa 

odporúčaní medzinárodných inštitúcií. Najznámejší je EU CERT (Computer Emergency 
Response Team for EU Institutions, Body and Agencies), ktorého hlavným cieľom je 
zbierať informácie o hrozbách, zraniteľnostiach a incidentoch súvisiacich s 
kybernetickými útokmi. Spolupracuje s národnými tímami CERT, aby sa pokúsila 
zabrániť, odhaliť a zmierniť akýkoľvek typ kybernetického útoku. Medzi 
medzinárodnými organizáciami je aj Agentúra Európskej únie pre kybernetickú 
bezpečnosť (ENISA), ktorá posudzuje potenciálne riziká a riešenia a radí členským 
štátom. S narastajúcou kriminalitou existuje aj Európske centrum pre počítačovú 
kriminalitu a Európska obranná agentúra (EDA), ktoré propagujú a rozvíjajú obranné a 
výskumné technológie vývojom spoločnej platformy pre reakciu na kybernetické útoky. . 
Chorvátska republika investuje stále viac úsilia a zdrojov do kybernetickej bezpečnosti, 
čo znamená, že si uvedomila potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť svojich občanov. 

Riziko je vždy prítomné a hrozba sa realizuje, keď využíva slabosť a 
zraniteľnosť systému. Do predchádzania ohrozenia štátu a ľudského života je potrebné 
investovať neustále úsilie a poznatky. Bezpečnosť je základom ľudskej existencie a ako 
taká je dôležitou súčasťou každodenného života. Je to výzva najprv pre medzinárodné 
spoločenstvo a potom pre štát, aby zabezpečil úplnú a absolútnu bezpečnosť. Aj keď je 
to žiaduce, je veľmi ťažké to dosiahnuť. Každý štát bojuje s bezpečnostnými hrozbami 
predovšetkým na národnej úrovni a následne bojuje s ostatnými prostredníctvom 
medzinárodného spoločenstva na medzinárodnej úrovni. V Chorvátskej republike sú 
popri spomínaných hrozbách a rizikách stále prítomné aj následky vojny, najmä hrozba 
nášľapných mín a výbušnín, ktoré ohrozujú ľudské životy a hospodársky rozvoj. 
(Matika, 2006) 

Fenomén globalizácie má významné dôsledky pre štruktúru medzinárodného 
spoločenstva. Žiadny štát nemá úplnú suverenitu a nezávislosť. Spájajú sa, vytvárajú 
spojenectvá, stávajú sa členmi medzinárodných organizácií a v spojení sa považujú za 
silnejších. Okrem ekonomiky je dôležitou oblasťou medzinárodnej spolupráce 
bezpečnosť. Bezpečnosť ako oblasť spoločenskej činnosti, ktorá priamo ovplyvňuje iné 
hodnoty a oblasti života, akými sú hospodárstvo, ľudské práva, základné slobody, 
kultúra a sociálne práva. (Ivančík, 2021) So vznikom nových bezpečnostných hrozieb 
ako medzinárodný terorizmus, migrácia, nadnárodná kriminalita, kybernetické útoky a 
ohrozenie ľudských práv sa problematika bezpečnosti čoraz viac regionalizuje a 
globalizuje, čo núti takmer všetky krajiny spolupracovať v oblasti bezpečnosti. (Cvrtila, 
1995). V dôsledku toho je dnes bezpečnosť čoraz menej vnímaná v kontexte hrozieb a 
obrany a čoraz viac prostredníctvom uplatňovania preventívnych princípov a aktivít, 
keďže moderné demokratické spoločnosti si nemôžu dovoliť nečinnosť zoči-voči 
potenciálnym katastrofickým následkom. V snahe konať čo najlepšie a dosiahnuť 
najvyššiu úroveň národnej bezpečnosti sa štáty rozhodnú integrovať. Platí to o to viac, že 
súčasné hrozby sú čoraz globálnejšie a menej lokálne. Problém na jednom konci sveta 
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ovplyvňuje (priamo alebo nepriamo) ľudí na druhom konci. Medzinárodné spoločenstvo 
ako prostredie, v ktorom pôsobia medzinárodní aktéri (jednotlivci, štáty, organizácie, 
Cirkev atď.), sa stalo centrom boja za mier a bezpečnosť vo svete. 
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Abstrakt: 
 
Ukrajina je teritóriom, kde pravidelne dochádza k stretu záujmov Západných krajín a Ruska. 
Tento boj o vplyv na tomto území vyústil v roku 2014 do vojenského regionálneho konfliktu medzi 
prorusky orientovanými separatistami a ukrajinskou armádou. Nakoľko sa nepodarilo dohodnúť 
mierové urovnanie konfliktu, došlo v roku 2022 k jeho eskalácii a priamemu vstupu vojsk ruskej 
armády na ukrajinské územie. Touto vojenskou intervenciou nadobudol existujúci konflikt 
medzinárodný rozmer. To viedlo k opätovnému zhoršeniu vzťahov medzi Ruskom a krajinami EÚ 
a USA, ktoré podporujú ukrajinskú armádu. Táto intervencia v podstate ukončila akékoľvek snahy 
o mierové ukončenie konfliktu. Dôsledkom zhoršenia vzťahov je zavádzanie ekonomických sankcií 
a postupné znižovanie dodávok surovinových zdrojov z Ruska do európskych krajín, ktoré sú na 
nich v rôznej miere závislé. Potreba zabezpečenia alternatívnych zdrojov a ich cena je jednou 
z príčin vysokého tempa rastu inflácie, ktorá nadobúda úroveň, ktorú už nie je schopná zvládnuť 
stále väčšia časť populácie postihnutých krajín. Táto situácia môže v konečnom dôsledku viesť 
k sociálnym nepokojom, destabilizácii niektorých členských štátov EÚ, ako aj k ohrozeniu 
samotnej existencie EÚ.    
 
Kľúčové slová: politické a ekonomické záujmy, špeciálna vojenská operácia, surovinové zdroje, 
inflácia, sociálne nepokoje, ekonomické sankcie, nestabilita. 
 
Abstract: 
 
Ukraine is a territory where the interests of Western countries and Russia regularly clash. This 
struggle for influence in the territory resulted in a military regional conflict in 2014 between pro-
Russian separatists and the Ukrainian army. Since it was not possible to agree on a peaceful 
settlement of the conflict, it escalated in 2022 and the troops of the Russian army entered 
Ukrainian territory directly. With this military intervention, the existing conflict acquired an 
international dimension. This led to a further deterioration of relations between Russia and the 
EU countries and the US, which support the Ukrainian army. This intervention essentially ended 
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any efforts to finish the conflict peacefully. The consequence of the deterioration of relations is the 
introduction of economic sanctions and the gradual reduction of supplies of raw materials from 
Russia to European countries, which depend on them to varying degrees. The need to secure 
alternative sources and their price is one of the reasons for the high rate of inflation, which is 
reaching a level that is no longer able to be handled by an increasingly large part of the 
population of the affected countries. This situation can ultimately lead to social unrest, the 
destabilization of some EU member states, as well as the threat to the existence of the EU.    
 

Keywords: political and economic interests, special military operation, raw material resources, 
inflation, social unrest, economic sanctions, instability. 

Úvod 
           Ukrajina, už od svojho vzniku nemá jasné zahranično politické smerovanie. To je 
spôsobené rozpoltenosťou samotného ukrajinského obyvateľstva a jeho národnostným 
zložením.. Ukrajinská rozpoltenosť sa teda prejavuje v jazykovej ale aj v náboženskej 
oblasti, kde má na juhovýchode silné postavenie Ukrajinská pravoslávna cirkev 
moskovského patriarchátu pod správou Moskvy, zato v  centrálnych a v západných 
regiónoch má dominantnejšie postavenie Ukrajinská pravoslávna cirkev kyjevského 
patriarchátu a čiastočne aj katolícka cirkev. K neustálym konfliktom tak v tejto krajine 
dochádza ako v politickej, tak aj v náboženskej sfére. 

Negatívnym faktorom ovplyvňujúcim dianie v tejto krajine sú aj svetové 
mocnosti, ktoré tu bojujú o vplyv. Vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou (NATO)  
sú za posledných dvadsať rokov viac alebo menej napäté, pričom v súčasnosti sú 
charakterizované neustálym rastom napätia [1]. Už v minulosti prebehli integrácie 
niektorých post-sovietskych republík, ako do EÚ, tak aj do NATO, na území ktorých sa 
v súčasnosti nachádzajú vojenské posádky Severoatlantickej aliancie. Rovnaké 
západoeurópske snahy  vo vzťahu k Ukrajine boli a sú pre Rusko neakceptovateľné, čo 
sa v roku 2014 premietlo do anexie Krymu a vojenského konfliktu na východe krajiny. 
Táto situácia viedla k postupnej eskalácii napätia, ktoré vyústilo do vstupu ruskej 
armády na územie Ukrajiny. Neschopnosť dosiahnuť medzinárodný konsenzus, ktorý by 
bol akceptovateľný pre jednotlivých aktérov, viedlo k postupnej eskalácii napätia, ktoré 
vyústilo do priameho vstupu ruskej armády na územie Ukrajiny. Základným problémom 
Ukrajiny je teda fakt, že v podstate už od svojho vzniku nemá vlastnú integritu a 
smerovanie, či už ide o smerovanie vnútorné, alebo medzinárodné. Za posledných 
dvadsať rokov sa tu neustále menia  protirusky a prorusky orientované vlády, absentuje 
tu snaha o akýkoľvek konsenzus medzi „znepriatelenými stranami“. Vláda prorusky 
orientovaných síl pravidelne končila na Majdane. Ukrajina je takto v podstate pokusným 
priestorom, v ktorom si merajú sily zúčastnené mocnosti [2].  

Základným problémom súčasnej Ukrajiny je teda fakt, že v podstate už od 
svojho vzniku nemá vlastnú integritu a smerovanie, či už ide o smerovanie vnútorné, 
alebo medzinárodné. Za posledných dvadsať rokov sa tu neustále menia  protirusky 
a prorusky orientované vlády, absentuje tu snaha o akýkoľvek konsenzus medzi 
„znepriatelenými stranami“. Vláda prorusky orientovaných síl pravidelne končila na 
Majdane. Ukrajina je takto v podstate pokusným priestorom, v ktorom si merajú sily 
zúčastnené mocnosti. Bohužiaľ dôsledkami takéhoto súperenia je nestabilita, vysoká 
miera korupcie, rozvrátené hospodárstvo a existujúci vojenský konflikt.    
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1. Vyhlásenie  samostatného ukrajinského štátu a postupný rast 
problémov vo vzťahoch s Ruskom 

Ukrajina, vyhlásila svoju samostatnosť 24. Augusta 1991. Prvým prezidentom 
Ukrajiny sa stal Leonid Kravčuk, ktorý však nedokázal stabilizovať situáciu 
v novovzniknutom štáte, prehĺbilo sa napätie vo vzťahoch s Ruskom, čo viedlo 
k predčasným prezidentským voľbám, v ktorých v roku 1994 zvíťazil proruský 
kandidát Leonid Danylovič Kučma. Kučmovi sa vďaka obnoveniu ekonomických 
vzťahov s Ruskom podarilo zlepšiť ekonomiku krajiny a tým aj rating krajiny 
potrebný na získavanie výhodnejších zahraničných pôžičiek. Nakoľko prispel 
k zlepšeniu situácie, obyvatelia ho opätovne zvolili za prezidenta aj vo voľbách v roku 
1999. Toto obdobie jeho vládnutia je charakteristické potláčaním princípov 
demokracie, spôsobmi privatizácie a rozpustením vlády, ktorej premiérom bol 
prozápadne orientovaný premiér Viktor Andryjovič Juščenko. Proruská orientácia 
Leonida Kučmu viedla k postupnej izolácii jeho osoby na Západe, naviac voči nemu 
silnela aj vnútorná opozícia, čo následne vyústilo do prvého Majdanu, ktorý významne 
ovplyvnil nasledujúce prezidentské voľby.  

V týchto proti sebe stáli Viktor Fedorovyč Janukovyč, ako proruský kandidát 
podporovaný Leonidom Kučmom a Viktor Andryjovič Juščenko, ako hlavný opozičný 
kandidát. V prezidentských voľbách víťazí Janukovyč, ale nakoľko v nich údajne 
došlo k falšovaniu výsledkov a manipulácii, mali za následok vznik protestov a 
Majdanu (v preklade námestie). Výsledkom bola Oranžová revolúcia. Jej lídrami boli 
Viktor Juščenko – Janukovičov protikandidát  a Júlia Tymošenková, s ktorou podpísal 
dohodu, že v prípade jeho víťazstva ju vymenuje za premiérku. Centrom revolúcie sa 
stal Majdan, na ktorom sa do januára 2005 neustále hromadne protestovalo voči 
Kučmovi a sfalšovaným voľbám. V dôsledku tlaku viac ako 200 tisíc protestujúcich na 
kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdane) bolo generálnou prokuratúrou nariadené 
opakovanie volieb.  

V nich víťazí Juščenko, ako prozápadný kandidát. V prezidentských voľbách ho 
podporovali najmä západné a centrálne regióny Ukrajiny a kandidáta Janukovyča 
najmä východné a južné regióny, napr. v regióne Donbasu a Krymu, kde žije ruská 
národnostná menšina, ktorá má dlhodobo negatívny postoj k eurointegrácii, a logicky 
podporuje opätovnú tesnú spoluprácu s Ruskom. V tomto období sa teda po prvý krát 
výrazne otvorene prejavuje polarizácia Ukrajinskej spoločnosti. Po nástupe Juščenka 
sa výrazne zmenila orientácia v oblasti zahraničnej politiky.  Väčšia ústretovosť voči  
Európskej únii sa prejavila v zrušení vízovej povinnosti pre jej občanov. 
Charakteristický je aj pozitívny postoj k prípadnej integrácií Ukrajiny do jej štruktúr. 
Obdobie za vlády prezidenta Juščenka je možné charakterizovať zmenou orientácie 
Ukrajiny, ale aj korupciou, rastom moci oligarchov a neustálym hospodárskym 
poklesom. Ukrajina je v tomto období nestabilná, typické sú sústavné rozpory 
prezidenta s premiérmi.  

Tento stav sa premietol do výsledkov následných prezidentských volieb, v 
ktorých v druhom kole 7. februára 2010 zvíťazil znovu proruský kandidát Janukovyč. 
Za vlády tohto prezidenta nebola podpísaná asociačná dohoda Ukrajiny k EÚ. 
Nepodpísanie asociačnej dohody, bolo kľúčovou zámienkou pri vypuknutí krízy v 
roku 2014, ktorá bola v podstate identická s krízou z roku 2004, teda s prvým 
Majdanom. V tomto období sa radikalizuje obyvateľstvo, vznikajú hnutia ako Pravý 
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sektor, Domobrana Majdanu. Výsledkom bolo, že Janukovyč ukončil svoje funkčné 
obdobie útekom z krajiny. Nakoľko dochádzalo k postupnému znižovaniu vplyvu 
Ruska na politické dianie na Ukrajine, odpoveďou na Euromajdan boli prorusky 
orientované protesty vo východnej časti krajiny, ktoré postupne prerástli do 
otvoreného ozbrojeného konfliktu trvajúceho až dodnes. Je dôležité uviesť, že hlavnou 
príčinou masových nepokojov a druhého Majdanu nebolo iba nepodpísanie asociačnej 
dohody s EÚ, ale bol to dôsledok dlhotrvajúceho zlého stavu ekonomiky, systému 
vládnutia Janukovyča, úrovne korupcie, stavu súdnictva a prokuratúry.  

Existujúcu situáciu nebol schopný riešiť ani novozvolený prezident Peter 
Olexyjovič Porošenko. Ukrajina je krajinou mocenského boja medzi Ruskom 
a Západným svetom, preto je na obranu jednotlivých ukrajinských prezidentov 
potrebné uviesť, že pri riadení krajiny a hľadaní konsenzov a dohôd sú rovnako 
úspešní, ako svetové mocnosti, ktoré na tomto území súperia.   

 

2.Príčiny vzniku konfliktu vo východnej časti Ukrajiny 
Na Ukrajine sa teda od jej vzniku v roku 1991 odohráva mocenský boj medzi 

Ruskom a západnou Európou. Prvým náznakom zmeny Ruskej politiky voči Ukrajine 
a jej spojencom bola anexia Krymu, pri ktorej si Rusko odskúšalo reakciu Západu na 
svoju agresívnejšiu zahraničnú politiku [3] . Eskalácia napätia na tomto polostrove 
začala ukončením vlády proruského prezidenta  Janukoviča, ktorý garantoval využitie 
ruskej čiernomorskej vojenskej základne v meste Sevastopoľ do roku 2042. Pád tohto 
prezidenta vyvolal na Kryme politickú krízu, ktorá, pri riešení ktorej bolo oficiálne 
požiadané o pomoc Rusko. To tejto žiadosti vyhovelo. Na Kryme bolo vypísané 
referendum. Dňa 11. marca 2014  Najvyššia rada Krymu a Rada mesta Sevastopoľ 
prijala deklaráciu nezávislosti, v ktorej uviedla svoj úmysel požadovať úplné 
pristúpenie k Rusku. V tomto prípade je potrebné uviesť, že toto vyhlásenie sa priamo 
odvoláva na precedens Kosovskej nezávislosti , pri ktorom Albánci v roku 2008 
jednostranne vyhlásili samostatnosť od Srbska, aj napriek tomu, že Srbsko a Rusko 
proti tomuto kroku vytrvalo protestovali [4]. Krym sa tak od  21. marca 2014 stáva 
formálne súčasťou Ruskej federácie. Krym je síce stále oficiálne ukrajinským územím, 
ale vláda v Kyjeve už nemá na jeho riadenie žiadny dosah. Toto bol prvý náznak 
zvyšujúcej sa agresie ruskej zahraničnej politiky vo vzťahu k Ukrajine. Anexia Krymu 
prebehla bez akýchkoľvek problémov, mierovou cestou, bez obetí a v súlade s 
„demokratickými“ princípmi.  

Situácia na Kryme vyvolala vlnu protestov v oblastiach Ukrajiny hraničiacich 
s Ruskou federáciou. Donecká a Luhaňská oblasť tiež prehlásila zvrhnutie prezidenta 
Janukovyča za protiprávne, vypukli v nich vlny protestov. Došlo k rozsiahlym bojom 
medzi pro-rusky orientovanými separatistickými skupinami a Ukrajinskými silami. 
Tieto udalosti už teda nemali taký mierový a bezproblémový priebeh ako na Kryme. 
Aj v týchto oblastiach sa uskutočnilo referendum, ktorého oficiálne výsledky nie sú k 
dispozícii, ale podľa separatistov za odtrhnutie hlasovalo viac ako 80% zúčastnených 
voličov. Jedinou krajinou, ktorá akceptovala výsledky tohto referenda je podobne, ako 
v referende na Kryme Rusko. Za chybu je možné považovať aj fakt, že ukrajinský 
parlament eskaloval napätie v konfliktných oblastiach schválením zákona, ktorým sa 
zrušil štatút regionálnych jazykov vrátane ruského, zastúpenie ktorého je v 
jednotlivých regiónoch Ukrajiny zobrazené na nasledovnom obrázku.  
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Obrázok č.1:Jazyková situácia na Ukrajine.  
Zdroj:http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=2015:rusove_na_ukrajine 
 
 

V rámci existujúceho konfliktu síce existovali snahy o uzavretie prímeria. 
K zastaveniu bojov došlo napríklad v roku 2015, tieto však boli opätovne obnovené, aj 
keď v porovnaní so súčasnou situáciou môžeme tieto boje považovať iba za lokálny 
konflikt. Krajiny Európskej únie a USA na tento vývoj reagovali rôznymi sankciami, 
ktoré však nemali   potrebné dopady na ruskú ekonomiku, čím nepriamo podporili ruské 
záujmy v uvedených oblastiach [5]. Neúčinnosť týchto sankcií a závislosť od ruských 
energetických zdrojov v konečnom dôsledku viedlo k  začiatku invázie ruských 
vojenských síl na Ukrajinu. Zavedené sankcie prehliadli jeden podstatný fakt, že Rusko 
po rozpade Sovietskeho Zväzu začína získavať predtým stratené územia.  

3. Začiatok špeciálnej operácie ruskej armády na území Ukrajiny 
Špeciálna vojenská operácia, teda priamy vstup ruských ozbrojených síl na 

územie Ukrajiny začala v skorých ranných hodinách 24. februára 2022. Táto priama 
intervencia vyvolala, ako zintenzívnenie sankcií voči Ruskej federácii, tak aj masívny 
nárast vojenskej podpory Ukrajinskej armády európskymi krajinami a USA. Kým v 
počiatočnej fáze tejto operácie ruská armáda postupne obsadzovala ukrajinské územie, 
čím rozširovala sféru pôsobenia Ruska a separatistov, v súčasnosti    sú ruské vojenské 
sily v permanentnej defenzíve a snažia sa udržať získané územia. Problémy s ich 
udržaním je možné deklarovať vyhlásením prezidenta Putina o čiastočnej mobilizácii, 
ktorá sa má týkať 300.000 ruských záložníkov, čím by bolo možné doplniť straty a 
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posilniť bojaschopnosť ruskej armády na Ukrajine. Táto čiastočná mobilizácia 
pravdepodobne znamená predĺženie vojny, no nijako negarantuje jej konečný 
výsledok. Hlavné smery ofenzívy ukrajinskej armády sú znázornené na doleuvedenom 
obrázku. Postupne teda dochádza k znižovaniu rozsahu územia, ktoré je kontrolované 
ruskou armádou.    

 
Obrázok č.2: Protiofenzíva Ukrajiny 

Zdroj: https://www.aktuality.sk/ 

Aj napriek vojenským neúspechom, prebehli referendá na čiastočne okupovaných 
územiach Ukrajiny. Tieto referendá sa uskutočnili v Doneckej, Chersonskej, 
Luhanskej a Záporožskej oblasti Ukrajiny (viď. Obrázok č.3). Je pravdepodobné, že 
výsledky týchto referend uzná iba Rusko, ale na základe ich výsledkov prezident Putin 
oznámil anexiu týchto území, čím v podstate rozšíril územie Ruskej federácie, ktorého 
časť je však pod kontrolou ukrajinskej armády. Naviac touto anexiou vzniká možnosť 
mobilizácie na takto anektovaných územiach. Bojaschopnosť takto odvedených 
brancov je však otázna, pretože nepoznáme ani počet účastníkov jednotlivých referend 
a ani ich odpovede na položené otázky. Z pohľadu prezidenta Putina je v súčasnosti 
otázne, či je teda agresorom Rusko, alebo Ukrajina a aké prostriedky použije na 
obranu anektovaného ruského územia. Do úvahy, pri súčasnom priebehu konfliktu, je 
treba brať aj možnosť použitia taktických jadrových zbraní.  

Tu je potrebné poznamenať, že všetky referendá ktoré sa uskutočnili vo 
východnej Ukrajine od roku 2014 sú v rozpore s medzinárodným právom a  
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Ukrajinskou ústavou, pretože sa nekonali na celom území Ukrajiny a so súhlasom jej 
vlády. Na základe tejto skutočnosti už bolo oficiálne deklarované, že výsledky týchto 
referend nebudú nikdy akceptované OSN, krajinami EÚ, alebo USA. 

 
Obrázok č.3: Anektované územia Ukrajiny                                                           

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/ 

4. Ruská vojenská intervencia a jej dopady na ekonomický vývoj 
v Európe 

Priamy ruský vojenský zásah na Ukrajine a jeho dôsledky môžeme zhrnúť do 
nasledovných bodov: 

 
 Nedostatok surovinových zdrojov v Európe a možnosti zabezpečenia ich 

alternatív     
 Regulácia inflácie a opatrenia na minimalizáciu inflačných dopadov a 

znižovania životnej úrovne obyvateľstva, sociálne nepokoje 
 Nutnosť nárastu produkcie energie pomocou obnoviteľných zdrojov 
 Rast nezamestnanosti 
 Aktualizácia spolupráce  krajín EÚ 
 Rast výdavkov na zbrojenie 

 
 Nedostatok surovinových zdrojov v Európe a možností zabezpečenia ich 

alternatív 
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Ruská ekonomika je síce závislá na vývoze energetických surovín, ale ich zníženie 

vývozu na Západ, dokáže čiastočne nahradiť vývozom východným smerom. Z Rusko-
Ukrajinského konfliktu bude do značnej miery profitovať Čína, ktorá bude odoberať 
ruské suroviny za výhodné ceny. Európska únia bude musieť hľadať alternatívne zdroje 
dodávok surovín, ktoré predtým odoberala z Ruska. Od roku 2014 sa EÚ tomuto 
problému venovala iba okrajovo, namiesto alternatív sme dostavali plynovod 
Nordstream 3 [6]. Rôzna miera závislosti od dovozu surovín z Ruska bude príčinou 
prehlbujúcich sa rozporov pri uzatváraní dohôd medzi jednotlivými krajinami EÚ. 
 

 Regulácia inflácie a opatrenia na minimalizácia inflačných dopadov 
a znižovania životnej úrovne obyvateľstva, sociálne nepokoje 

 
Tieto opatrenia sú závislé od ekonomickej úrovne jednotlivých krajín a dostupných 

zdrojov na ich minimalizáciu. Inflačný rast v Auguste 2022 v SR je zobrazený na 
obrázku č.4. 
 

 
Obrázok č.4: Vývoj spotrebiteľských cien august 2022 v SR 
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/ 
 
K rastu cien prispel hlavne medziročný nárast cien potravín (21,6%), energií a bývania 
(16%), dopravy (18%). Už v roku 2021 bolo na Slovensku 12,3% obyvateľstva 
ohrozených príjmovou chudobou, pri súčasnom tempe inflácie toto číslo neustále 
narastá, čo môže viesť k destabilizácii spoločnosti a vzniku sociálnych nepokojov. 
 

 Nutnosť nárastu  produkcie energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov 
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Ukončením zmlúv na dodávku surovinových zdrojov z Ruska je potrebné navýšiť 

objem produkcie z obnoviteľných-zelených a cenovo dostupných zdrojov, ktoré Európa 
nemusí dovážať [7]. Cieľom EÚ je pokračovať v zelenej transformácii, ktorá pomôže 
zbaviť sa závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska a tiež splneniu klimatických 
cieľov EÚ. Dôležitým faktorom je aj cena takto získanej energie. Tento program má byť 
uskutočnený najneskôr v roku 2050. Do roku 2030 EÚ plánuje ukončiť akýkoľvek 
dovoz Ruskej energie (v súčasnosti je to 40%). Autor pre ilustráciu uvádza celkový 
výkon v súčasnosti odstavenej Záporožskej jadrovej elektrárne - 6.000 MW, ktorá má 6 
reaktorov a je najväčšou jadrovou elektrárňou Európy a výkonom najväčšej solárnej 
elektrárne Núr Abi Zabí, ktorá je v Spojených arabských emirátoch, má 3,2 milióna 
solárnych panelov a jej celkový výkon je 1180 MW, čo je porovnateľné s výkonom 
jedného jadrového reaktora. Naviac najväčším producentom solárnych panelov je Čína, 
ktorá má v rámci jednotlivých technologických postupov pri ich produkcii 80 až 90 %-
ný podiel. Existujúcu spotrebu energie je možné znížiť napríklad použitím vlakovej, 
alebo verejnej namiesto automobilovej dopravy, prácou doma, je možné znížiť teplotu 
kúrenia, klimatizácie....  
 

 Rast nezamestnanosti 
 

Existuje stále viac výrobcov, ktorí aj napriek zvyšovaniu cien, nie sú schopní 
predávať svoje výrobky ani za výrobné náklady. Bez podpory, alebo vládnych garancií 
budú nútení znížiť výrobné objemy, čo znamená aj zníženie počtu zamestnancov. Týka 
sa to hlavne výrob s vysokou spotrebou energie. Príkladom môže byť v podmienkach SR 
napríklad SLOVALCO( výrobca hliníka), kde pravdepodobne príde o prácu 300 
zamestnancov, extrémnym variantom je úplné ukončenie výroby. Ďalším ohrozeným 
podnikom je Duslo Šaľa, ktorý je najväčším spotrebiteľom energií- v tomto prípade 
hrozí po plánovanej odstávke opätovné neobnovenie výroby, hromadné prepúšťanie 
plánuje aj US Steel Košice. Nárastom nezamestnanosti sa na jednej strane zvýšia 
výdavky štátu, ale dôjde aj k zníženiu kúpnej sily a sociálnych istôt takto postihnutých 
osôb [8]. Na obrázku č.5 je znázornená štruktúra výdavkov domácností v SR pre rok 
2022. 
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Obrázok č.5: Štruktúra výdavkov domácností pre rok 2022 
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/ 
 
 Neriešením takto vznikajúcich problémov pravdepodobne dôjde k ohrozeniu stále 
väčšej časti spoločnosti, ktorá bude vo voľbách preferovať radikálne pravicové strany, 
ktoré vždy ponúkajú jednoduché, rázne, ale aj diskriminačné a nedemokratické riešenia.   
 

 Aktualizácia spolupráce krajín EÚ 
 

Existujúci krízový stav si bude vyžadovať aktualizáciu a efektívnejšiu kooperáciu 
krajín EÚ. Už teraz sa prejavujú rozdiely na riešenie existujúcich problémov. Názory 
jednotlivých krajín sú do značnej miery ovplyvnené mierou ich závislosti od dovozu 
surovín z Ruska. Rozdielne tento problém vníma Španielsko alebo Grécko, inak 
Pobaltské štáty, Taliansko, Slovensko...Bez dosiahnutia vzájomného konsenzu je 
ohrozená ďalšia budúcnosť EÚ.  
 

 Rast výdavkov na zbrojenie 
 

Všetky uvedené problémy si budú vyžadovať zvýšené výdaje štátnych rozpočtov 
jednotlivých krajín EÚ. Existencia Ukrajinsko-Ruského konfliktu má za následok aj 
potrebu zvýšenia finančných prostriedkov vynaložených na obranu európskych štátov. 
Toto navýšenie tiež zníži dostupné zdroje, ktoré by mohli byť použité na riešenie 
existujúcich problémov.    
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Záver 

Európa je kontinentom s vysokou životnou úrovňou, rozvinutým priemyslom, 
ktorý má však nedostatok surovín a energetických zdrojov. Jedným z hlavných 
dodávateľov surovín pre plynulý chod priemyslu EÚ je Rusko. Na anexiu Krymu sme 
síce reagovali zavádzaním vzájomných sankcií, ktoré však v podstate nič nezmenili. 
Vyhlásením referenda na tomto poloostrove sa jeho obyvatelia jednoznačne vyslovili 
za pripojenie k Rusku. O demokratickom priebehu referenda je možné diskutovať, ale 
jeho výsledkom bola strata časti Ukrajinského územia. Odlišná bola situácia 
v Doneckej a Luhaňskej oblasti, kde   dochádzalo k pravidelným bojom medzi 
Ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Tieto nepokoje sa začali už v roku 
2014. Európa, a tým myslím aj Rusko mala 8 rokov na to, aby sa pokúsila vyriešiť 
existujúci konflikt mierovou cestou, ktorá by obsahovala ekonomicky výhodnej 
spolupráce. Rusko síce nie je síce členom EÚ, ale je súčasťou Európy a na jej chod má 
oveľa významnejší vplyv ako Chile, alebo Nigéria [9]. Zrejme nikto v tomto období 
nebral do úvahy fakt, že po rozpade Sovietskeho zväzu vzniklo 15 štátov, v každom 
z nich žije ruská národnostná menšina, ktorá je predmetom politických a v súčasnosti 
aj vojenských záujmov Ruska. Ako príklad môžeme uviesť Estónsko a Lotyšsko. 
V každom z týchto štátov žije 25% Rusov. V roku 2014 nikto neočakával, že na 
územie Ukrajiny vstúpi v rámci špeciálnej operácie pravidelná ruská armáda. 
Výsledok tohto konfliktu je zatiaľ otázny, ale určite nebol nevyhnutný. V súčasnosti 
riešime problémy s nedostatkom energetických a surovinových zdrojov, infláciou 
a ohrozením životnej úrovne sociálne slabších vrstiev. Vojny sú dôsledkom 
presadzovaním politických a ekonomických záujmov. Bohužiaľ najvýznamnejšie 
vojenské konflikty sa uskutočnili na európskom kontinente. V prvej svetovej vojne to 
bol boj o prerozdelenie kolónií, druhá svetová a zatiaľ najkrvavejšia vojna v svetových 
dejinách by nevznikla bez krachu na burze v New Yorku a svetovej hospodárskej 
kríze, pretože pred týmito udalosťami bola NSDAP iba bezvýznamnou politickou 
stranou.          
 V súčasnosti dochádza k poklesu životnej úrovne obyvateľstva, ktoré je týmto 
ohrozené a volí radikálne pravicové strany. Tieto ponúkajú jednoduché, aj keď nie 
vždy demokratické riešenia [10]. Existujúci stav už pomohol k víťazstvu vo voľbách 
pravicovej koalícii v Taliansku. Jednotlivé krajiny EÚ sú v rôznej miere závislé od 
dodávok ruských surovín. Táto miera závislosti bude mať aj vplyv na ich rozhodnutia 
pri dosahovaní kolektívnych dohôd, ako aj na výsledky volieb v ďalších členských 
štátoch. V Doneckej a Luhaňskej oblasti sa už uskutočnili referendá s pozitívnym 
výsledkom o pripojení týchto území k Rusku. Demokratický priebeh týchto hlasovaní 
je opätovne otázny, ale kedy boli naposledy demokratické voľby napríklad v Číne? Je 
zložité predpovedať výsledok ukrajinsko-ruského konfliktu, ale už v súčasnosti vieme, 
že väčšinu jeho následkov zaplatí Európa (vrátane Ruska) prostredníctvom poklesu 
úrovne hospodárstva, životnej úrovne obyvateľstva a rastom inflácie. V konečnom 
dôsledku môže tento konflikt viesť aj k narušeniu princípov fungovania EÚ 
a destabilizácii Ruska. Rusko je jadrovou veľmocou, ktorá má k dispozícii dostatočný 
počet jadrových zbraní na ochromenie, alebo zničenie existujúceho života na našej 
planéte. V rámci tohto konfliktu sa už objavujú názory o možnostiach použitia ruských 
taktických jadrových zbraní, ktoré by mohli zvrátiť jeho nepriaznivý priebeh. Bola by 
to extrémna možnosť, ale tou bola aj tá z roku 2014, pri ktorej sme nebrali do úvahy 
vstup ruskej armády na územie Ukrajiny. Nepriaznivý priebeh konfliktu, pád 
prezidenta Putina, nemusí v konečnom dôsledku znamenať mierové ukončenie 
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vojnového stavu, ale jeho eskaláciu. V tomto prípade vždy existuje aj možnosť 
radikalizácie spoločnosti, ktorú povedú ľudia bez akýchkoľvek zábran. 

 

Referencie 
[1] ARBATOVA, N. EU-Russia relations and the Ukrainian Crisis. Moscow: 

IMEMO RAN 2014. p 183.   

[2] LIĎÁK J. Medzinárodné vzťahy-Medzinárodná politika. Bratislava: Sofa 2014. p 
180.  

[3] RUŽIČKA F.,KARVAŠOVÁ Ľ.Európska diplomacia. Bratislava: Epos 2012. p 
270.  

[4] GELLNER E. Nacionalismus. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury 
2002. p 133.    

[5] KAŠŤÁKOVÁ E. a kol. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími 
krajinami (Rusko, Ukrajina, Čína, Brazília a Mexiko., Bratislava: Ekonóm 2009, p 
166. 

[6] SOULEIMANOV E. Energetická bezpečnosť, Praha: Aleš Čeněk, 2012. p 262. 

[7] QUASHING V:Obnovitelné zdroje energií. Grada Publishing,2010. p.296  

[8] ČAPLANOVÁ A., MARTINCOVÁ M. Inflácia, nezamestnanosť a ľudský 
kapitál z makroekonomického pohľadu, Praha:Wolters Kluwer,2014. p 132. 

[9] FERGUSSON N. Civilizácia, západ a zvyšok sveta. Bratislava: Kalligram 2014. 
567p.   

[10] KUPKA P. a kol. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní 
Evropy.  Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 2009. P 
264.  

 

Autori: 

1Martin Mašľan - Vedúci katedry na Ústave bezpečnostných vied, Vysoká škola 
bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01 Košice, SR, e-mail: 
martin.maslan@vsbm.sk  

 



 

15. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie 

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 
ÚNIA 2022 

Košice, 10.-11.novembra 2022, ISBN  978-80-8185-057-8      

 

 

185 

 

Kybernetická bezpečnosť ochrany užívateľských 
údajov 

 
 

Cyber security of user data protection 
 

Milan MALIŠ1 

 
1 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 

 
Abstrakt:  

Hlavnú časť príspevku tvorí kybernetická bezpečnosť spojená s ochranou osobných údajov na 
internete pri využívaní sociálnych sietí, internetovej pošty, internetbankingu a e-mailov, ktoré 
každodenne využívame. Cieľom príspevku je priblíženie problematiky kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré sa v súčasnej dobe dostáva na popredné rebríčky pri akomkaľvek kybernetickom zabezpečení 
počítačového softvéru. Príspevok popisuje jednotlivé riziká, pričom následne analyzuje ohrozenia 
a riziká v oblasti internetového kyberpriestoru, ktoré majú rôznu intenzitu výskytu a rovnako aj 
rôznu mieru dopadov na jednoslivca alebo spoločnosť. V skutočnosti záleží len na danom 
jednotlivcovi alebo spoločnosti ako sa k jednotlivým počítačovým ohrozeniam postavia, a ktorý 
spôsob ochrany údajov svojej identity a spoločenského žitia zverenia na komunikačných sieťach. 
Pri každodennom využívaní internetu si už ani neuvedomujeme aké pre nás zanedbatelné riziká 
internetu, ktoré môžu spôsobiť škody a ohrozenia nenávratných rozmerov s nenávratným koncom. 

Kľúčové slová: ochrana, kybernetická bezpečnosť, kyberpriestor, analýza rizík, dáta. 

Abstract: 

The main part of the contribution is cyber security associated with the protection of personal data 
on the Internet when using social networks, Internet mail, Internet banking and e-mails, which we 
use every day. The aim of the paper is to approach the issue of cyber security, which is currently at 
the forefront of any cyber security of computer software. The article describes individual risks, 
while subsequently analyzing threats and risks in the area of Internet cyberspace, which have 
different intensity of occurrence and also different degrees of impact on the individual or society. 
In fact, it only depends on the given individual or company, how they deal with individual 
computer threats, and which way of protecting their identity data and social life entrusted on 
communication networks. When using the Internet on a daily basis, we are no longer even aware 
of the negligible risks of the Internet, which can cause damages and threats of irreversible 
proportions with an irreversible end. 

Keywords: protection, cyber security, cyberspace, risk analysis, data. 



   

 

 

186 

 

Kybernetická bezpečnosť ochrany užívateľských údajov  
Milan MALIŠ 

 

Úvod 

      V súčasnosti odvetvie informačných technológií patrí k najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcim odvetviam. Technologický rozvoj je viditeľný, či už vo verejnej alebo 
súkromnej sfére spoločnosti. Prostredníctvom informačných technológií a internetu je 
možné komunikovať kdekoľvek a kedykoľvek na svete rýchlejšie a efektívnejšie. 
Súčasný pokrok informačných technológií okrem výhod a príležitostí prináša aj nové 
bezpečnostné riziká a ohrozenia spracovania a využívania informácií, ktoré si 
vyžadujú prijímanie a zavádzanie opatrení v systémoch informačnej bezpečnosti 
jednotlivca a spoločnosti. Problémy informačnej bezpečnosti boli v minulosti riešené 
kryptografiou a informačnou bezpečnosťou, pričom komplexný problém bezpečnosti 
rieši až kybernetická bezpečnosť týkajúca sa viacerých druhov bezpečnostných 
systémov, ktoré predstavuje pre svojho užívateľa bezpečný informačný priestor 
tvorený nie len jedným odvetvím bezpečnosti, ale spleťou viacerých bezpečnostných 
systémov a zariadení. Internet predstavuje informačné prostredie, kde môžeme 
svojvoľne a slobodne surfovať, komunikovať a vyhľadávať informácie pre svoje 
každodenné potreby informačné prostredie. Celý priestor bezpečnosti sa odohráva 
v kybernetickom priestore, kde prebieha neskutočne rýchle zdieľanie, prenos 
a spracovanie digitálnych informácií bez vzdialenostného obmedzenia. Za najznámejší 
kybernetický  priestor je považovaný internet. Hrozby a riziká v komunikačných  
a informačných prostriedkoch môžu viesť ku kybernetickej kriminalite a následne 
predstavovať hrozbu od jednotlivca, cez firmy až po štátne zariadenia. Kybernetická  
kriminalita  predstavuje nezákonnú činnosť vykonávanú v elektronickej podobe 
realizovanú priamo proti hardvéru, softvéru a počítačovým sieťam, pričom útočník 
poškodí jednotlivca, skupinu alebo súčasti kritickej infraštruktúry. 

 

1. Kybernetická bezpečnosť 
     V priebehu rokov sa vyvíjala a transformovala problematika kybernetickej 
bezpečnosti. Predchodcom kybernetickej bezpečnosti je počítačová a informačná 
bezpečnosť, ktoré súvisia s ochranou bezpečnosti človeka a počítačových technológií 
pomocou hardvérových a softvérových systémov. Vplyvom nových rizík sa pojem 
pretvoril do podoby bezpečnosti informačných a komunikačných technológií, ktoré 
prichádzali s inováciami v danej oblasti. Kybernetická bezpečnosť vo všeobecnosti 
predstavuje schopnosť ľubovoľnej elektronickej komunikačnej siete, elektronického 
informačného alebo riadiaceho systému odolávať nebezpečiam na určitom stupni 
spoľahlivosti náhodných udalostí alebo škodlivých aktivitách, pričom tieto aktivity 
môžu negatívne ovplyvniť integritu, pravosť, dôvernosť a funkčnosť niektorého 
sektora kritickej infraštruktúry v oblasti fungovania štátu a spoločnosti. 

Charakterizujú ju tri hlavné princípy a to:  

prvým je dôvernosť, ktorý zaisťuje ochranu prenášaných alebo uschovaných 
informácií pred neoprávneným čítaním alebo odpočúvaním 

druhým je dôveryhodnosť dát, svojou integritou dovoľuje dostupnosť informácií 
a dát iba oprávneným užívateľom v kybernetickom priestore 

tretím je dostupnosť informácií, ktoré chránia systémy pred protiprávnou 
manipuláciou a reguláciou informačných bezpečnostných systémov 



   

 

 

187 

 

Kybernetická bezpečnosť ochrany užívateľských údajov  
Milan MALIŠ 

 

Kybernetická bezpečnosť predstavuje systém, ktorý vytvára bezpečie a ochranu 
spoločensko-ekonomickej štruktúry jednotlivca, spoločnosti a štátu pred 
kybernetickými hrozbami. 

1.1 Kybernetické riziká a ohrozenia 
       V súvislosti s bezpečnosťou je vždy spojené riziko. Kybernetické riziko 
predstavuje určitú stratu alebo škodu v kybernetickom priestore, pretože ide o riziká, k 
vznikajúce z kybernetických hrozieb. Ako pri každom riziku, tak aj pri kybernetickom 
ide v prvom rade o jeho identifikáciu. Následne rozlišujeme, či ide  o úmyselné alebo 
neúmyselné riziká, ktoré predstavuje jednotlivé kybernetické riziko. Riziko nemôže 
byť  nikdy nulové, vieme ho iba eliminovať na akceptovateľnú úroveň, ktorú 
predstavuje taká úroveň rizika, ktorú je daný bezpečnostný systém znášať. V prvom 
rade riziko podrobujeme analýze, pričom môže vychádzať z viacerých možností na 
sledovanie a odhad kybernetického rizika. Môže ísť o verejné databázy, ktoré 
poskytujú hodnotenie závažnosti, či následkov, alebo sa môže použiť bezpečnostný 
audit, ktorým môžeme okrem iného odstrániť aj personálne nedostatky osôb 
obsluhujúcich komunikačné a informačné systémy. Po následnej analýze sa 
uskutočňuje hodnotenie rizika, pri ktorom treba brať do úvahy, či ide o jednotlivé 
riziko alebo zoskupenie viacerých rizík. Po úspešnom identifikovaní, analýze 
a hodnotení rizika treba pristúpiť ku opatreniam na zaistenie kybernetických rizík.  
V prvom rade ide o technické opatrenia vychádzajúce z technickej stránky 
kybernetických systémov. Po druhé sú to netechnické opatrenia. Kam patrí 
vzdelávanie a kvalifikácia personálu a zásady kybernetickej bezpečnosti na úpravu 
procesov kybernetických rizík. Bezpečnostné opatrenia proti kybernetickým rizikám 
sú veľmi finančne náročné, pretože špecifickou formou ochrany pred rizikom je 
poistenie kybernetických rizík umožňujúce poistenie proti majetkovým 
a nemajetkovým škodám spôsobeným v kybernetických systémoch.[1] 

 

1.2 Legislatíva pre kybernetickú bezpečnosť na Slovensku 

      Problematikou kybernetickej  bezpečnosti na Slovensku sa zaoberá niekoľko 
zákonov, vyhlášok sa nariadení. Hlavnými dokumentami sú – Koncepcia kybernetickej 
bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2020-2026 a Zákon č.69/2018Z.z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prínosom uvedeného zákona je vytvorenie jednotného informačného systému 
kybernetickej bezpečnsoti, ktorý slúži na efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu 
výkonu štátnej správy v oblasti kyberneticjkej bezpečnosti. Prevádzkovateľ základnej 
služby je povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý 
identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategéorie závažných 
kybernetických bezpečnostných incidentov. Národný bezpečnostný úrad má 
postavenie národnej jednotky CSIRT (Computer Security Incident Response Team), 
ktorá má za úlohu ochranu informačných systémov vo verejnej správe.[2] 
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1.3 Kriminalita v oblasti počítačových a informačných systémov 

     V minulosti bola kriminalita v oblasti počítačových a informačných systémov na 
nízkej úrovni, a tak bola sústredená iba na veľké počítačové systémy. Dnes je však 
kriminalita páchaná aj na malých užívateľoch počítačových systémov. 

Kybernetická kriminalita môže mať obrovský vplyv na jednotlivca, spoločnosť a štát 
svojou činnosťou tvoriacu akúkoľvek nezákonnú činnosť vykonávanú v elektronickej 
forme, ktorej cieľom je ohroziť bezpečnosť počítačových systémov alebo údajov nimi 
spracovaných. Kriminalita sa prejavuje v rôznych formách: útoky na sieti, odmietnutie 
služby, krádež, vydieranie alebo poškodzovanie a zničenie dát. 

Najčastejšie kybernetické formy počítačovej kriminality: 

Hacking predstavuje úmyselné vniknutie do počítačových systémov prelomením 
bezpečnostnej  ochrany počítačových systémov. Osoba, ktorá pácha spomínané 
vniknutie sa nazýva hacker, ktorý svojím vniknutím do počítačových systémov nemusí 
spôsobovať len straty a škody na majetku. Z toho dôvodu rozdeľujeme štyri typy 
hackerov.  

1. Hacker typu ,, white hats “ vyhľadáva slabé miesta v počítačových systémoch 
a odstraňuje zistené nedostatky. Často pracujú ako bezpečnostný experti  vo 
firmách a ich cieľom nie je spôsobovať škody v počítačových systém. 

2. Hacker typu ,, black hats “ ich cieľom je získať majetkový prospech pre seba. 
Tvoria rovnaké hodnoty profesie ako white hats , ale s rozdielnym 
zameraním, pričom často ponúkajú svoje služby teroristickým alebo iným 
nezákonným skupinám. 

3. Hacker typu ,, gray hats “tvoria ich počítačový hackeri alebo odborníci   na 
počítačovú bezpečnosť, ktorí  môžu niekedy porušovať zákony alebo typické 
etické normy, ale zvyčajne nie zo zlým úmyslom prelomenia systému, pretože 
verejne poukazujú na jednotlivé chyby počítačových programov. 

4. Typ hackera ,, script kiddies ” vyznačujú sa  nedostatočnými 
vedomosťami v oblasti počítačových systémov, pretože používajú bežne 
dostupné  softvérové nástroje na internete, využívané bez vedomostí o ich 
jednotlivých funkciách, pričom následky spôsobené ich napadnutím môžu 
mať fatálne dopady.  

5. Sniffing znamená odchytávanie komunikácie od osoby, ktorá nie je 
adresátom tejto komunikácie. Útočníci zachytávajú prenesené pakety, čím sú 
schopný získať jednotlivé údaje ako prístupové mená, heslá, e-maily a ich 
obsah. Teda všetky informácie, ktoré nie sú šifrované. Pojem sniffer nemusí 
predstavovať iba označenie osoby, ale môže ísť aj o technické zariadenia 
(adaptéry, sieťové karty a iné počítačové zariadenia a podobne).[3] 

Cracking je neoprávnený zásah alebo úprava softvéru za účelom zablokovania alebo 
odstránenia informácií, ktoré útočník požaduje za nežiadúce. Osoba vykonávajúca 
cracking  sa označuje ako Cracker. Často sa využíva na neoprávnený prístup do 
počítačových systémov, pričom nejde o prelomenie odolnosti ochrany, ale o získanie 
informácií v cieľovom počítači. Najčastejšie je zistenie hesiel nazývané password 
cracking. 
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Phishing je hromadné rozosielanie e-mailov, kde sa podvodníci vydávajú za reálne 
existujúce subjekty s cieľom ich oklamať. Môže ísť o e-maily z bánk, sociálnych sietí 
alebo interného obchodu. Najčastejšie sa to stáva v bankovom sektore. Príde vám 
fiktívna správa od Vašej banky a snažia sa od vás získať prihlasovacie údaje, heslá 
alebo PIN kódy od kreditných kariet. Celá správa vyzerá jako originál, ale je dokonale 
sfalšovaná.  

Útoky typu DoS - Odopretie služieb znamenajú zneprístupnenie služby, a to 
akýmkoľvek spôsobom, pretože útoky sú zvyčajne namierené proti serveru, pričom 
páchateľ počítač cielene zahltí. Útočiaci počítač spúšťa komunikáciu stále dookola a 
môže využiť aj ďalší počítač na zintenzívnenie útoku, pričom napadnutý počitač 
vykazuje spomalenie alebo úplne odopretie služby užívateľa.[3] 

2. Kyberterorizmus 
        Spája prepojenie terorizmu a kybernetického priestoru, pričom vyvoláva stav 
strachu a paniky ako základnú nežiadúcu hrozbu alebo samotnú realizáciu danej 
činnosti, ktorá by mohla spôsobiť značné škody s využitím kybernetických nástrojov. 
Kyberterorizmus môže aplikovať malá skupina ľudí na opačnom konci sveta, no 
následok môže byť globálny a fatálny. 

Pri ohrozeniach tohto typu ide o politicky mierené útoky alebo hrozby na počítačové a 
informačné systémy so zameraním na zničenie kritickej infraštruktúry. Útoky sú 
realizované na zastrašenie alebo ohrozenie politických a sociálnych cieľov, ale aj 
bežných ľudí pretože možnosti, ktoré ponúka kybernetický priestor uľahčujú 
kybernetické útoky, sprevádzané na diaľku, pretože zasahujú najrôznejšie oblasti 
bankového a internetového sektora. Do kyberterorizmu patrí aj kybernetická vojna, 
ktorá vytvára zložku hybridnej vojny. Tento druh vojny nie je ešte dostatočne 
preskúmaný, pretože vytvára konflikt dvoch protistrán, ktorých úlohou je  dostať 
kvalitné informácie v dostatočnej kvalite. 

 

Informačná vojna predstavuje druh politickej vojny, v ktorej nie sú používané klasické 
techniky počítačovej bezpečnosti, ale technické vymoženosti v kybernetickom 
priestore. Za týmito vojnami väčšinou stoja diktátori a štáty, ktoré chcú získať 
informačnú prevahu alebo vyradiť kybernetickú inafraštruktúru protivníka. Niektoré 
štáty pochopili, že sa nemôžu porovnávať s najvyspelejšími štátmi sveta, a tak pracujú 
na konceptoch informačnej vojny, pričom tento druh  boja je materiálne a personálne 
nenáročný, pretože s nízkymi nákladmi dokáže paralyzovať obranné prostriedky, 
priemysel, dopravu a iné dôležité súčasti avšak napriek tomu dokáže napáchať 
obrovské škody. Útok môže prebiehať na akomkoľvek mieste a zasiahnúť pokojne aj 
štát, ktorý sa nachádza na druhej strane sveta, pretože úlohou takéhoto útoku je 
oslabenie štátu, vytvorenie ujmy, či už politickej alebo ekonomickej a podobne. Toto 
pôsobenie zohráva dôležitú úlohu aj v predvojnovom čase na získanie konkurenčnej 
výhody voči nepriateľovi.[4] 
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2.1 Protiprávne získavanie a šírenie informácií 

       Už od samotného počiatku bol človek spoločenský typ, ktorý potrebuje sociálny 
vzťah prepojený vzájomnou komunikáciou. Potreba komunikovať sa v súčasnosti  
preniesla vo veľkej miere do virtuálneho, kybernetického priestoru, v ktorom je možné 
pomerne rýchle šírenie alebo získavanie informácií od sprostredkovaných informácií 
z rôznych zdrojov. V príspevku nás zaujímajú hlavne internetové zdroje, ktorými 
môžeme získať rôzne druhy informácií zahŕňajúce osobné údaje alebo majetkové 
pomery, ktoré môžu byť predmetom trestnej činnosti, pomocou šírenia a následného  
prenosu informácií od základného zdroja ku adresátovi informácií, pričom adresáta 
nemusí predstavovať len jedna osoba, ale môže ísť aj o širokú skupinu ľudí. 
Využívanie internetového priestoru je ideálny prostriedok na šírenie informácií, ale 
nezaručuje ich hodnovernosť. 

Využívaním informačných a komunikačných technológií vznikajú špecifické úniky 
informácií. Krádež resp. nelegálne získavanie informácií sa dostalo až ku naplneniu 
skutkovej podstaty trestného činu, pričom ide najmä o informácie týkajúce sa 
osobných údajov, utajované skutočnosti, citlivé informácie a zvláštne chránené 
skutočnosti. Ochranou osobných údajov sa zaoberá viacero zákonov a predpisov 
upravujúcich ochranu a spôsob narábania s informáciami. V Slovenskej republike  sa 
ochranou zaoberá Zákon č.18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje osobné údaje ako údaje 
týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú môžeme  identifikovať priamo 
alebo nepriamo, a to na základe mena, priezviska, identifikačného čísla alebo 
lokalizačných údajov tvoriacu fyziologickú, genetickú, psychickú alebo inú identitu. 

Ochranou osobných údajov nadnárodnej úrovni  sa zaoberá európske nariadenie 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS definuje identifikáciu fyzickej 
osoby napr. menom, priezviskom, fotografiou, e-mailovou adresou alebo nepriamou 
identifikáciou prostredníctvom telefónneho čísla, čísla účtu, odtlačku prsta alebo iných 
lokalizačných prvkov. Pri spracovaní údajov musíme mať jasný prejav vôle, vyjadrený  
jednoznačným súhlasom  dotknutej osoby v písomnej, ústnej alebo elektronickej 
podobe.[4] 

2.2 Ohrozenia jednotlivca a spoločnosti na sociálnych sieťach 

Internetový priestor a sociálne siete v súčasnosti používame prakticky každodenne pri 
nadväzovaní spoločenských kontaktov pre rôzne skupiny bez toho, aby sme sa fyzicky 
stretli. Okrem pozitívnych aspektov, ktoré prinášajú komunikačné siete si mnoho 
užívateľov ani neuvedomuje alebo nechce uvedomiť, že s ich používaním sú spojené 
určité riziká a ohrozenia týkajúce sa každého z nás. Každému používateľovi, ktorý 
zverejňuje svoje osobné údaje hrozí, že jeho zverejnené údaje môžu byť zneužité 
formou krádeže identity, sociálneho konta alebo napadnuté škodlivým softvérom. 
Sociálne siete môžeme považovať za verejný priestor, v ktorom si používatelia môžu 
umiestniť svoj vlastný profil. S vytvorenými profilmi je však spojená ochrana 
súkromia a ochrana osobných údajov, ktoré majú pri sociálnych sieťach významné 
postavenie, ale dajú sa ľahko zneužiť. V súčasnom globálnom priestore je množstvo 
sociálnych sietí, pričom záleží len od používateľa kam  zaregistruje. 
K najpoužívanejším sociálnym sieťam patria Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, 
Whatsapp, Viber, Google+ vďaka, ktorým začali ľudia otvorenejšie komunikovať 
a deliť sa o svoje intímne chvíle, ktoré sú zaujímavé a využiteľné  pre rôzne   
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,,záujmové skupiny zlodejov“. Medzi základné nebezpečenstvá sociálnych sietí patria: 
ochrana súkromia, ochrana osobných údajov, krádež identity a získavanie dôverných 
informácií. Základnú ochranu súkromia si nastavuje používateľ sám. Pri krádeži 
identity ide o nezákonné získavanie osobných údajov s cieľom ich zneužitia na 
podvodné operácie, vo väčšine prípadov finančné.[4] 

Medzi počítačové programy so škodlivým softvérom, môžeme zaraďiť aj program 
Malware cieľom, ktorého je získať kontrolu nad počítačom, čím následne spôsobujú 
úmyselné straty pri ohrození sociálnych sietí v značnej miere utajenosti osobných 
informácii. V počítačových  systémoch  sa väčšinou šíri nenápadne pomocou reklamy, 
inzercie alebo súborov, ktoré užívateľ rozbaľuje alebo sťahuje. Tieto skutočnosti 
napomáhajú k preniknutiu škodlivého softvéru do interného prostredia počítača. Medzi 
základné druhy škodlivého softvéru zaraďujeme počítačové vírusy, adware, spyware 
a ransomware, ktoré sú jednotlivo popísané: 

 

1. Trojský kôň – je typ vírusu, ktorý sa javí akoby nám užívateľom prinášal 
užitočnú funkciu, pretože je ponúkaný bezplatne, ale v skutočnosti má 
úplne opačný princíp, v ktorom je schopný narobiť škody a krádeže 
údajov a informácii. 

2. Adware – softvér, ktorý neustále zobrazuje reklamy vo rolovacích 
oknách, paneloch alebo priamo vo vyhľadávači jednotlivých stránok. 
Užívateľov zvyčajne iba otravuje vyskakujúcimi ikonkami alebo oknami, 
ktoré len zriedka zhromažďujú osobné informácie s cieľom ich zneužitia. 

3. Spyware – predstavuje škodlivý typ softvéru Malware, ktorý hacker 
používa na špehovanie užívateľov a následné získavanie osobných údajov, 
hesiel a bankových informácií a údajov napadnutej osoby. 

4. Ransomware – počítačová technika používaná  hackermi na zašifrovanie 
dôležitých dát vašom zariadení pripojenom na internetovú sieť. Jednotlivé 
počítače sa môžu nakaziť spustením webového prehliadača alebo 
jednotlivých príloh e-mailov, pričom sa môžu šíriť počítačovou sieťou. 

5. Keylogger – pri tejto forme útoku je využívaný špeciálny program, ktorý 
pri následnom používaní počítača zaznamenáva stlačené klávesy. Do 
počítačom alebo iných zariadení sa dostáva ako vírus cez daný softvér, 
čím následne odosiela všetky potrebné informácie útočníkovi.[4] 

2.3 Chápanie bezpečnosti 

    Vytvorenie bezpečnostného prostredia pre bežného užívateľa končí inštaláciou 
antivírusového programu neuvedomujúc si bezpečnostné riziko vyplývajúce   z 
kybernetického prostredia. Pri tvorbe hesla, ak nejaké vytvorí, ktorému venuje len 
minimálnu pozornosť a následne pri prvej reklame s veľkým nápisom vyhrali ste bez 
rozmyslenia a naivitou kliká smerujúc do pasce. Už orvorením e-mailu od neznámej 
osoby s nápisom súrne neváha a sťahuje prílohu s kybernetickým červom. 

 Povedomie bežných užívateľov o bezpečnostných hrozbách je slabé priam mizivé. Ich 
skúsenosti s operačným systémom im postačujú akurát na výkon činnosti im určenej. 
Chybám, ktorých sa dopustia, nevenujúc pozornosť resp. si ich ani neuvedomujú, 
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pričom vykonávajú svoju prácu opakujúc svoje chyby, kým neprekročia pomyselnú 
hranicu a systém „ spadne „, pričom ich vina padá na nekvalitný antivírusový softvér, 
ale to, že najslabším článkom a pomyselnou dierou systému sú oni, si pravdaže 
neuvedomujú.[5] 

Spoločnosť si neuvedomuje váhu počítačovej kriminality a vníma ju inak ako bežnú 
kriminalitu. ,, Je predsa rozdiel ukradnúť peniaze z peňaženky ako z banky,, 

Je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť masívne využíva kybernetický priestor len 
s minimálnou informovanosťou o hrozbách. Spôsob ako riešiť tento fakt je venovať 
tejto problematike patričnú pozornosť a zmenšiť priestor takejto činnosti. Jedným zo 
spôsobov ako to docieliť je zvýšenie počítačovej gramotnosti a informovanosti 
spoločností, aby si pod slovom bezpečnosť nepredstavovali len antivírusový softvér, 
ale:  

 bezpečnosť prihlásenia 

 šifrovanie dát 

 spoľahlivosť dát 

 bezpečnosť prístupu 

 zabezpečenie kontroly 

 zabezpečenie proti výpadku 

 redundancia dát (uchovanie tých istých dát na dvoch súčasných miestach) 

 rozloženie záťaže [6] 

 

3. Verejnosť vo vzťahu ku kybernetickej bezpečnosti 
Príspevok sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou na Slovensku, ako základným 
prvkom ochrany informácií. V rámci príspevku sa vypracoval prieskum vo forme 
dotazníka, ktorým sme zisťovali, aké povedomie má verejnosť o kybernetickej 
bezpečnosti a s akou formou kybernetickej kriminality sa stretli. 

 Prieskum tvorilo desať otázok a to: 

Otázky 1-2 mali všeobecný charakter,  

otázka 1 sa týka pohlavia ? - zúčastnených respondentov bolo  z toho dvadsaťdva 
mužov a dvadsaťosem žien   

 otázka 2 či sú opýtaní respondenti študentami, alebo pracujúcimi vo verejnej, 
súkromnej alebo inom zariadení? - z toho vyplýva 38% tvorili študenti, druhú časť 
36% tvorili zamestnaní v súkromnom sektore, 25% tvoria zamestnanci verejnej správy 
a zvyšných 7% tvoria iné aktivity, živnostníci a rodičia na materskej dovolenke 

Otázky 3-6 zisťovali, v akej miere je využívaný internet, sociálne siete a ich ochrana, 

otázka 3 zisťovala, ako často sú  užívatelia pripojený na sieť internet? - najviac 
opýtaných 57% je pripojených na internet. Až 38% užívateľov uviedlo, že sú na 
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internet pripojený nonstop a zvyšných 5% uviedlo, že trávia menej ako hodinu alebo 
uviedli iný čas 

otázka 4 riešila zistenia, či respondenti používajú sociálne siete? Facebook používa 
95% opýtaných, ďalej Messenger s 94%, potom Instagram so 70%, Youtube s 61%, 
WhatsApp 43%, Google+ 32% a Twitter10%. Medzi zvyšnými 9% boli uvedené iné 
sociálne siete: Viber, Strava, Garmin, Connect, Pokec, Linkedln, Pinteres a Snapchat 

otázka 5 zisťovala, či sú opýtaní užívatelia opatrní pri ochrane svojho súkromia na 
internete? z opýtaných respondentov až 77% tvrdí, že je opatrných, 4% uviedli, že nie 
sú opatrní pri ochrane svojho súkromia a zvyšných 19% nevie na uvedenú otázku 
odpovedať. 

otázka 6 skúmala, či opýtaná verejnosť počula pojem kybernetická bezpečnosť?Až 
85% respondentov sa stretlo s pojmom kybernetická bezpečnosť, zvyšných 15% sa 
vyjadrili, že daný pojem nepočuli. 

otázka 7 zisťovala, či opýtaný vedia, čo znamená pojem kybernetická bezpečnosť? 
Z výskumu respondentov sme zistili, že až 75%vie, čo znamená kybernetická 
bezpečnosť a zvyšných 25% nevedia, čo to znamená. 

otázka 8 skúmala, či oslovení respondenti mali skúsenosť s kybernetickou kriminalitou 
(nezákonná činnosť vykonávaná v elektronickej podobe): smerovanie otázky spelo, či 
sa kriminalita stala v súkromí, alebo práci prípadne v obidvoch prípadoch?  Najviac 
prípadov kybernetickej kriminality uvádzali v súkromí 65%. V pracovnom čase sa to 
dotýka 20% a v obidvoch prípadoch 15%. 

otázka 9 analyzuje, či majú zamestnanci v práci školenia alebo semináre zamerané na 
preventívne vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Na túto otázku v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti odpovedalo až 80% respondentov prípadoch, nemajú žiadnu 
formu vzdelávania, v 16% majú občas školenia alebo semináre a v zvyšných 4% 
prípadoch majú vzdelávanie pravidelne. 

otázka 10 zodpovedá, či bola organizácia v ktorej pracujete vystavená kybernetickému 
útoku alebo ohrozeniu? Najväčšie percento až 69% nevie, či firma v ktorej pracuje 
bola vystavená kybernetickému riziku, 23% uviedlo, že nie. V 2% uviedli respondenti, 
že bola spoločnosť, v ktorej pracujú vystavená kybernetickému riziku alebo ohrozeniu 
jedenkrát a zvyšných 6% uviedlo, že to bolo viac krát ako jeden.[7] 

 

4. Vyhodnotenie výskumu kybernetickej bezpečnosti 
Mnoho ľudí v dnešnej dobe využíva internet ako komunikačný prostriedok. 
Z výskumu príspevku vyplynulo, že až 98% respondentov využíva sociálne siete 
(najviac Facebook a Messenger). Na sociálnych sieťach pri ochrane užívateľských 
údajov je dôležité nastaviť svoje súkromie, nezdieľať polohu, neoznačovať priateľov 
a podobne. Verejnosť predstavujúca 85% sa stretla v pojmom kybernetická 
bezpečnosť. Pri útokoch kybernetickej kriminality ja v našej analýze najčastejší typ 
hackingu až v 73%. Úspešná ochrana proti hackingu je kvalitný antivírusový program, 
mať silné heslo a pravidelne ho obmieňať. Prevenciou bezpečnosti je neotvárať 
prílohy z podozrivých e-mailových adries, neposielať nikdy svoje osobné údaje 
a nesťahovať programy z nepreverených zdrojov. Pri útokoch na elektronickú poštu, 
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kde pri analýze išlo o 40% respondentov najčastejšie v podobe spamu. Vhodnou 
ochranou pred spamom je neposkytovať svoje kontaktné údaje na rôznych stránkach, 
kde je potrebné uvádzať e-mailové adresy na akékoľvek stránky, prevenciou je 
namiesto „@“uvádzať  celým slovom „zavináč“, pretože týmto spôsobom je vaša e-
mailová adresa chránená pred automatickými vyhľadávacími programami. V prípade, 
že obdržíme správu spam označí ju ako nevyžiadanú a automaticky pri nasledujúcom 
príjme takejto správy pôjde rovno do nevyžiadanej pošty. 

Po analýze výskumu kybernetická bezpečnosť, ktorú sme ako súčasťou príspevku 
vypracovali vo firmách je 53%//47% v prospech firiem. Zamestnávatelia a firmy by 
mali klásť väčší dôraz na vzdelanie svojich zamestnancov. Kybernetická bezpečnosť je 
rýchlo rozvíjajúce sa odvetvie, a tak je dôležité pružne reagovať na kybernetické 
hrozby. V 80% prípadoch firiem toto vzdelanie kybernetickej bezpečnosti má nízky 
charakter alebo ani neexistuje. 

 
Záver 

       Verejne je známe, že často dochádza ku stotožňovaniu pojmov kybernetická 
a informačná bezpečnosť. Skúmaním príspevku sme zistili, že medzi uvedenými 
pojmami sú rozdiely, pričom kybernetickú bezpečnosť považujeme za významný 
prvok pri ochrane informácií. Bezpečnostné prostredie prešlo v krátkom časovom 
rozmedzí značnou transformáciou, pretože kybernetická bezpečnosť predstavuje pre 
používateľov bezpečné miesto, v ktorom tok informácií prebieha vo veľkých obsahoch 
a v krátkej časovej jednotke. S rozvojom komunikačných technológií s nutnosťou 
vyšších nárokov v digitálnej podobe vznikol pojem kybernetický priestor, ktorý rieši 
kybernetická bezpečnosť ako novú formu bezpečnosti. Príspevok upozorňuje na to, že 
kybernetická bezpečnosť je aj zodpovednosťou každého jedného z užívateľov sietí, 
a nie len otázkou legislatívy a firiem. Je na každom z užívateľov, aby popremýšľal, 
aké informácie o svojej osobe chce zverejniť. Jedinou efektívnou ochranou pre 
používateľa je nezverejňovať svoje osobné údaje. V rámci článku sme vypracovali 
výskum formou dotazníka, ktorým sme zisťovali, aké povedomie má verejnosť 
o kybernetickej bezpečnosti a s akou formou kybernetickej kriminality sa stretli. 
Internet je dnes najvyužívanejší komunikačný prostriedok. Z výskumu vieme 
vychádzať, že skoro všetci opýtaní respondenti sú registrovaní na sociálnej sieti, 
pričom je však dôležité dbať na ochranu svojho súkromia a zbytočne nezverejňovať 
osobné údaje. Čo je pozitívom, že až tri štvrtiny oslovených respondentov sa stretli 
s pojmom kybernetickej bezpečnosti, pričom približne  polovica opýtaných pracuje vo 
firme, kde je zabezpečovaná ochrana kybernetického priestoru internými alebo 
externými pracovníkmi. Vo zvyšných prípadoch je vo firmách so vzdelaním v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti problém. V tejto oblasti by mali firmy zapracovať a vedieť 
flexibilne reagovať na riziká a ohrozenia, zavádzaním efektívnych preventívnych 
opatrení. 
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Abstrakt:  

Príspevok sa venuje problematike rizík spojených s podnikaním v agrosektore. Cieľom je zobraziť 
riziká, ktoré ovplyvňujú podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a nástroje ich riadenia pri 
zabezpečení ochrany a poistenia poľnohospodárskej činnosti. Príspevok analyzuje špecifické riziká 
v oblasti poľnohospodárstva, ktoré majú rôznu intenzitu výskytu a rovnako aj rôznu mieru 
dôsledkov. Preto je len na podnikoch, ako sa k daným rizikám postavia, aké nástroje na ich 
riadenie si zvolia a ako budú prispôsobovať činnosti podnikov, aby dokázali fungovať v prostredí s 
rizikami, ktoré nedokážu ovplyvniť alebo úplne odstrániť. 
Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, riziko, agrosektor, podniky. 

Abstract: 

The contribution is devoted to the issue of risks associated with doing business in the agricultural 
sector. The goal is to show the risks that affect business in the field of agriculture and the tools for 
managing them while ensuring the protection and insurance of agricultural activity. The 
contribution analyzes specific risks in the field of agriculture, which have different intensity of 
occurrence and also different degree of consequences. Therefore, it is only up to the companies 
how they approach the given risks, what tools they choose to manage them and how they adapt the 
activities of the companies to be able to function in an environment with risks that they cannot 
influence or completely eliminate. 

Keywords: agriculture, risk, agricultural sector, businesses. 

Úvod 

Každodenné činnosti v živote človeka sú sprevádzané rizikom a neistotou. 
V súčasnej dobe modernizácie sa vývoj vedy a techniky rozvíja rýchlejšie ako 
kedykoľvek predtým v histórii technologizácie spoločnosti. So súčasným rozvojom sú 
spojené aj nové riziká, ktoré v minulosti neexistovali. Každá podnikateľská jednotka 
pri výkone svojej  činnosti čelí rôznym rizikám na obranu, ktorých vznikol manažment  
riadenia rizík. Základnou úlohou riadenia rizík je rozpoznávanie, analyzovanie, 
hodnotenie rizík a zisťovanie možných strát, škôd, ktoré môžu riziká spôsobiť. Podnik 
ako celok má niekoľko možností pri riadení rizík, pričom sa im môže v najlepšom 
prípade vyhnúť alebo  pokúsiť sa zmierniť ich  dopad na podnik tým, že okamžite 
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zavedie určité opatrenia alebo prenesie ohrozujúce riziká podnikania na iný subjekt. 

 

Poľnohospodárstvo patrí medzi súčasť agrosektora ako podnikateľská činnosť, 
ovplyvňujúca veľkým počtom faktorov pôsobiacich na plynulé fungovanie podniku. 
Medzi základné zdroje rizík najviac ovplyvňujúcich manažment poľnohospodárskeho 
podniku patria najmä riziká spojené so zmenou klimatických podmienok v oblasti 
pôsobenie podnikov, riziká spojené s rozhodovaním o cene, výrobe 
a konkurencieschopnosti. Rizík spojených s podnikaním v poľnohospodárstve je 
omnoho  viac ale v príspevku spomenuté riziká ako nedostatok kvalifikovaného 
personálu a finančné riziko, ktoré sa  v posledných rokoch dostávajú na popredné 
miesta ohrozenia fungovania podniku. 

Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku  
Poľnohospodárstvo patrí od nepamäti k základným činnostiam na území Slovenska. 
Obrábanie ornej pôdy sa rozvíjalo v rôznych oblastiach v závislosti od miestnych 
klimatických podmienok. Historický vývoj rozvoja poľnohospodárstva v súčasnosti 
vedie k intenzívnejším systémom poľnohospodárskej produkcie. Postupným nárastom 
osídľovania začal človek získavať pôdu pre samozásobiteľné pestovanie produktov 
likvidáciou prirodzených porastov vypaľovaním. 

 

Skúmaním môžeme skonštatovať, že územie Slovenska, čo sa týka rozloženia je 
veľmi rozmanitá krajina. Územie Slovenska tvoria nížiny s najnižšie položeným 
miestom vo výške 94,3 m.n.m, roviny a hory s najvyšším položeným miestom 
Slovenska tvoria Tatry vo výške 2632 m.n.m. Z celkovej rozlohy Slovenska 4 903 613 
ha tvorí poľnohospodárska pôda takmer polovicu 2 410 812 ha, pričom spôsob 
využitia v podmienkach Slovenskej republiky člení poľnohospodársky pôdny fond na 
jednotlivé  druhy pozemkov:  

 

Poľnohospodárska pôda 2 428 899ha 

Orná pôda 1 425 896ha 

Trvalé trávnaté porasty 880 920ha 
Záhrady 76 720ha 
Vinice 27 243ha 

Ovocné sady 17 590ha 

Chmeľnice 530ha 
 

Tab. 1 Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy Slovenska v hektároch  

http://datacube.statistics.sk/ 
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Riziká v agrosektore 
Každá podnikateľská činnosť je spojená s veľkým počtom rizík, 

poľnohospodárstvo ako oblasť podnikania nevnímajúc. Aj na poľnohospodárstvo 
vplýva veľké množstvo faktorov interného alebo externého prostredia, ktoré 
ovplyvňujú fungovanie každého agropodniku. Hlavným cieľom každého manažéra 
v takomto podniku je odstránenie alebo minimalizácia rizík na čo najnižšiu možnú 
úroveň, pretože každý podnik je jedinečný a nie vo všetkých podnikoch tieto opatrenia 
fungujú dostatočne, preto si ich manažéri podnikom musia prispôsobiť svojím 
podmienkam, v ktorých sa daný podnik nachádza. 

 Kategórie rizika 
Pre podniky pôsobiace v poľnohospodárstve a ich manažérov existuje veľa 

zdrojov rizík, ktoré musia zohľadňovať a voči, ktorým sa musia brániť 
a minimalizovať ich  následky. Do tejto kategórie patria  riziká, ktoré vedia manažéri 
predpovedať  a následne sa voči nim zabezpečiť alebo minimalizovať ich dopad na 
podnik, pričom existujú aj také riziká, ktoré vedia manažéri a podniky naplánovať ale 
nevedia ich kontrolovať a naplánovať jednotlivé kroky voči nim. Jedná sa najmä 
o riziká spojené so zemou a počasím, ktoré nevieme ovplyvniť a môžu napáchať 
značné škody a mať negatívny dopad na celkové hospodárenie v agropodniku, pretože 
náročnosť plánovania voči vplyvom súvisiacich s počasím  je v neistote, či daný jav, 
voči ktorému boli naplánované opatrenia nastane. 

Medzi hlavné riziká pre podniky pôsobiace v poľnohospodárstve môžeme 
zaradiť: 

Trhové riziko (cenové) ako príklad tohto rizika môžeme uviesť nárast cien 
vstupov ako je uvedené v Zelenej správe ministerstva poľnohospodárstva, nárast cien 
vstupov bol zapríčinený vysokými cenami motorovej nafty a benzínu, krmív pre 
zvieratá a osív. Trhové resp. cenové riziko predstavuje riziko spojené  s kolísavými 
cenami poľnohospodárskych komodít súvisiace s nákupom zdrojov alebo predajom 
tovaru. Ceny komodít v značnej miere ovplyvňujú klimatické zmeny s extrémami 
počasia ovplyvňujú objem  produkcie a ceny  poľnohospodárskych komodít vo svete 

Výrobné riziko sa spája s variabilitou vlastnej výroby v poľnohospodárskom 
podniku. Ovplyvňuje ho najmä počasie, choroby, škodcovia, prírodné katastrofy, ale aj 
krádeže. Pri počasí je to predovšetkým nemožnosť predvídať, aké počasie bude 
v plánovanom období, pričom výrobné riziko sa najviac odráža v hektárovej úrodnosti 
jednotlivých komodít rastlinnej výroby. V produkčných oblastiach, kde sa pred pár 
rokmi pestovali  určité komodity sa dnes už nepestujú, pretože sa pestujú v oblastiach, 
kde sme si to v minulosti nevedeli ani predstaviť a to všetko v dôsledku zmien 
v klimatických podmienkach. Čoraz častejšie sa opakujúce extrémny výkyvoch 
počasia, v ktorých sa častejšie ako v minulosti striedajú extrémne dlhé a studené zimy 
a horúce suché letá, ktoré majú veľký vplyv na objem produkcie podnikov.[1] 

 

Technologické riziko je späté s neustálym rozvojom a napredovaním vo svete 
technológie a  techniky súvisiacej s možnosťou rýchleho zaobstarania dlhodobých 
aktivít. Zaraďujeme sem vývoj a zmeny v technikách obrábania pôdy s 
využitím dokonalejších mechanizmov a prístrojov vo vybavení traktorov a iných 
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špecifických strojov, čo vedie k zefektívneniu a zjednodušeniu výrobných postupov  
a poľnohospodárskych prác. S technologizáciou bojujú skoro všetky 
poľnohospodárske podniky na Slovensku. Veková štruktúra strojov v rastlinnej výrobe 
nad dvanácť rokov je takmer sedemdesiaťosem percent, pričom vo živočíšnej výrobe 
je táto situácia mierne priaznivejšia, pretože do kategórie osem až dvanásť rokov patrí 
tridsaťšesť percent využívanej techniky. 

Právne a sociálne riziká zahŕňajú zmeny legislatívy, zmeny v politike ochrany 
životného prostredia, zmeny v odvodoch a daniach, ale rovnako aj zmeny 
v dostupnostiach a možnostiach úverov, pretože  so zmenami a novými podmienkami 
môžu vznikať nové riziká. Poľnohospodárska činnosť sa spája s rôznymi činnosťami, 
ktoré majú negatívne dopady na životné prostredie s aplikáciou pesticídov, 
používaním umelých hnojív, ale aj produkciou maštaľného hnoja a 
následne vznikajúcich emisií. Každoročne vznikajú zmeny novelizácie zákonov na 
ochranu životného prostredia, aby znižovali negatívne dopady poľnohospodárstva na 
životné prostredie, pričom porušením týchto noriem sú jednotlivý poľnohospodári 
a vlastníci poľnohospodárskych podnikov povinní platiť vysoké pokuty. 

Produkčné(výnosové)riziko je ovplyvnené hlavne počasím, ale zahŕňa aj riziká 
spojené s chorobami rastlín, zvierat a plodín. Variabilita výnosov je meraná 
prostredníctvom výnosového rizika, ktorá je pre konkrétnu poľnohospodársku 
komoditu (plodinu) menná v závislosti od regiónu, kde sa pestuje od daného podnebia 
a kvality ornej pôdy, ale aj produkčnej metódy využívania poľnohospodárstva 
v danom regióne. 

Inštitucionálne riziko súvisiace so zmenami v štruktúre politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ktoré následne ovplyvňuje produkciu podnikov a ich trhové 
rozhodovania, ktoré majú nakoniec negatívny dopad na hospodársky výsledok daných 
podnikov.[1] 

Nástroje pre riadenie rizika 
Táto stať príspevku bude obsahovať vybrané nástroje ako dotácie 

poľnohospodárstva, možnosť poistenia ako nástroja na zmiernenie následkov rizík, 
diverzifikáciu rizika výrobou rôznych výrobkov resp. pestovaním  rôznych 
poľnohospodárskych plodín a následných možnostiach zazmluvnenia odbytu 
vyprodukovanej produkcie. Pri využití praxi sa využívajú aj mnohé ďalšie nástroje 
riadenia rizika ako stratégia, pri ktorej sa poľnohospodár rozhoduje a vyberá si 
produkty s nízkym rizikom, s krátkym produkčným cyklom, ale aj produkty 
prispôsobené podmienkam, v ktorých sa nachádza daný podnik. 

 

Dotácie v mnohých prípadoch predstavujú pre podnik zdroje financií, bez 
ktorých by jednotlivé podniky nevedeli fungovať a boli by stratové. Väčšina 
poľnohospodárskych podnikov produkuje prvovýrobu, ktorá je charakteristická 
vysokými vstupnými nákladmi a nízkymi ziskami, preto sa podpora štátu stala ich 
neoddeliteľnou súčasťou podniku. Výšky dotačných podpôr závisia od skutočností, na 
ktorú boli schválené a pridelené, pretože sú nárokovateľné, ale nie sú v zákone 
stanovené ako položka, ktorú musí daný podnik získať. Podnik má možnosť získať 
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dotácie podľa plochy obhospodarovanej pôdy a následne počtu poľnohospodárskych 
zvierat.  

Dotačné fondy pomáhajú podnikom pri rozvoji a rozširovaní jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikov, rekonštrukcii budov, obnove mechanizácie a zariadení 
potrebných k každodennému fungovaniu podniku, ale aj na preklenutie strát 
a zvýšených nákladov, ktoré vznikajú  pri nepredvídateľných udalostiach a 
nepriaznivých vrtochoch klimatických zmien.  

 

Priame platby  zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu: 

a. jednotná platba na plochu  

b. platba na dojnicu 

c. osobitná platba na cukor, ovocie a zeleninu 

 

Priame platby zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: 

1. podpora v znevýhodnených oblastiach 

2. podpora na agroenvironmentálne opatrenia 

3. podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde 

4. podpora na opatrenie životných podmienok zvierat [2] 

 

 

Poistenie vďaka značnej odlišnosti poľnohospodárstva od ostatných oblastí 
podnikania vznikol špecifický odbor poistenia, pričom nevýhodou poistenia je 
potrebné vynaloženie dodatočných nákladov vo forme mesačného alebo ročného 
poistenia. Dôležitosť poistenia v oblasti poľnohospodárstva uznáva aj štát, ktorý 
poskytuje jednotlivé dotačné fondy. 

Dobrovoľné zmluvné poistenie je zložené  z troch základných skupín: 

Poistenie plodín  predstavuje pre podniky pôsobiace v tejto oblasti nevyhnutnú 
istotu. V posledných rokoch pri súčasných extrémnych výkyvoch počasia a živelných 
pohromách dochádza k dôsledkom, pri ktorých je úroda poznačená alebo zničená. 

Poistenie hospodárskych zvierat ak sa daný podnik zameriava na chov 
hospodárskych zvierat, čelí pri svojej činnosti aj rizikám v podobe hromadných 
chorôb, úhynu, utratenia alebo zabíjania. V prípade nákazy iba jedného zvieraťa, 
nastáva situácia, že daný podnik je nútený likvidovať celý chov, aby nedošlo k šíreniu 
jednotlivých chorôb nákazy. 

Poistenie majetku zahŕňa v sebe poistenie všetkého hnuteľného a nehnuteľného 
majetku, teda budov kancelárskych a hospodárskych, ale aj strojov a zariadení, ktoré 
využíva pri svojej činnosti. V súčasnosti podniky disponujú väčším množstvom 
modernej techniky a strojov, ktorá musí pre chod podniky nepretržite fungovať. 
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Zazmluvnenie odbytu produkcie 
Jedným z problémov, ktorý trápi každý poľnohospodársky podnik je spôsob akým 
bude realizovať odbyt svojej produkcie a hlavne za akú cenu v určitých kvartáloch 
kalendárneho roka. Slovenské poľnohospodárske podniky  majú problém s predajom 
svojej produkcie, pretože v podmienkach slovenskej produkcie je vysoká neúmernosť 
medzi podmienkami produkcie a odbytu poľnohospodárskych komodít.[3] 

 

Metodika podnikov v agrosektore 
        Charakteristika analyzuje agropodniky na trhu v oblasti poľnohospodárstva 
s dlhodobými skúsenosťami, praxou, stabilným pracovným personálom a okruhom 
zákazníkov tvoriacich hlavný dôvod  výberu témy pre analýzu tohto príspevku. 

Začiatky fungovania podnikov nie sú jednoduché, pretože jednotlivé 
poľnohospodárske subjekty začínajú podnikať s menšou rozlohou obhospodarovanej 
pôdy do sto hektárov základnou hospodárskou činnosťou - rastlinnou výrobou, na 
ktorú nadväzuje  náročnejšia oblasť jednotlivých poľnohospodárskych subjektov, 
živočíšna výroba a jej následná produkcia poľnohospodárskych komodít. 

Ďalšiu skupinu poľnohospodárskych aktivít v agrosektore je tvoriaca činnosť  
poskytovania ponuku služieb poľnohospodárskych aktivít. Jedná sa o prenájom 
techniky, strojov a zariadení externým spoločnostiam podnikajúcim 
v poľnohospodárstve. Ide o vykonávanie prác formou sezónneho prenájmu, hlavne 
o výpomoc pri sezónnych prácach formou prenájmu  techniky, ktoré  si nemôžu 
dovoliť zakúpiť pre vykonávanie danej podnikateľskej činnosti. 

V súčasnosti rozlišuje činnosť poľnohospodárskej produkcie v rámci rastlinnej 
a živočíšnej výroby, pričom počet podnikov, ktoré využívajú poľnohospodárske služby 
z roka na rok klesá. 

        Hlavným cieľom podnikov v najbližšom období rozvoja je rozširovanie 
prvovýroby v oblasti rastlinnej výroby a to hlavne rozšírením obhospodarovanej pôdy 
o päťdesiat až sto percent oproti súčasnému stavu. Snahou podnikov do budúcna, je čo 
najviac sa odlíšiť od svojej konkurencieschopnosti a udržať si súčasných, ale získať aj 
nových zákazníkov. Dosiahnuť tento cieľ sa podniky snažia budovaním  precízneho 
poľnohospodárstva,  ktorého hlavnou úlohou je zvyšovanie a maximalizovanie 
úrodnosti jednotlivých pestovaných plodín z každého hektára obhospodarovanej pôdy. 

Súbežne s analytickou časťou príspevku bol vykonaný dotazníkový prieskum  
obsahujúci otázky orientované na problematiku rizík spojených s podnikaním 
v agrosektore. Cieľom bolo zistiť s akými rizikami sa podniky najčastejšie stretávajú, 
a ktoré z týchto rizík považujú pri výkone svojej práce za najzávažnejšie. Okruh 
otázok dotýkajúci sa zamerania jednotlivých podnikov a ich poistenia. V jednotlivých 
otázkach mali respondenti  na  výber  z viacerých možností, pričom v týchto otázkach 
mali na výber niekoľko odpovedí na výber. Následným vyhodnotením dotazníka 
a spracovania získaných informácií sme vyhodnotili spôsob a nástroje akými sa 
podniky snažia riadiť riziká a následky rizík vyplývajúce z podnikania 
v poľnohospodárskom sektore.[4] 
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Na základe týchto údajov a informácií sme zostavili register rizík, ktoré považujú 
jednotlivé podniky, ktoré sa zúčastnili prieskumu za najzávažnejšie, a ktoré považujú 
za nepodstatné resp. za riziká, ktoré závažne neohrozujú ich činnosť. 

Registrer rizík:                                                                                              % podnikov 

1. Riziko spojené s klimatickými zmenani                                                      95% 

2. Riziká spojené so stratou odberateľov prvovýroby                                     92% 

3. Riziká spojené s rýchlo sa meniacimi cenami komodít rastlinnej výroby   91% 

4. Riziká spojené s cenovou politikou na Slovensku                                       89% 

5. Riziká spojené s možnosťou straty dotácií od štátu resp. EÚ                      87% 

6. Riziká spojené so zmenami v legislatíve SR                                               85% 

7. Riziká spojené so zmenami v spoločnej poľnohospodárskej politike          85% 

8. Riziká spojené so slabo rozvinutým potravinárskym priemyslom              76% 

 

 Jednotlivé riziká do zoznamu, ktorý v dotazníku hodnotili respondenti pracujúci 
v tomto sektore slúži ako podklad pre vytvorenie registra rizík sa následne vyhotovil 
na základe rozdelenia rizík do týchto štyroch úrovní:  

Prvá úroveň - patria sem riziká, ktoré tvoria malú početnosť výskytu a zároveň  
aj nízku závažnosť ich  následkov. Preto sú predpokladom toho, že daný podnik 
prípadne straty, ktoré by pri výskyte týchto rizík mohli vzniknúť dokáže znášať 
samostatne bez ohrozenia svojej ekonomickej a materiálnej bezpečnosti. 

Druhá úroveň - tvoria ju riziká, ktoré majú vysokú početnosť výskytu, ale 
zároveň pomerne nízku závažnosť následkov. Jednotlivé riziká dokáže podnik 
predvídať a ich nízka úroveň následkov umožňuje podniku preventívne vytváranie 
zdrojov a ich následnú elimináciu resp. minimalizáciu dopadov rizík na 
poľnohospodársky podnik. 

Tretia úroveň - sem môžeme zaradiť riziká, ktoré tvoria strednú mieru výskytu 
a rovnako aj strednú mieru závažnosti následkov. Tieto riziká patria do skupiny, voči 
ktorým sa podnik bráni nielen využívaním vlastných preventívnych prostriedkov, ale 
zároveň využíva možnosť poistiť sa voči týmto rizikám a ich následkom. 

Štvrtá úroveň - do tejto skupiny zaraďujeme veľké až katastrofické riziká, ktoré 
sa vyznačujú veľkou početnosťou výskytu a rovnako veľkou závažnosťou ich 
následkov. 

 

Keďže predpokladom týchto rizík je vysoká početnosť výskytu pre daný podnik 
vytvárajúci výskyt jednotlivých rizík vieme následne predpokladať a hľadať nástroje 
ich riadenia na minimalizáciu ich následkov z dôvodu veľkej ekonomickej závažnosti 
daných následkov podnikania v poľnohospodárskom sektore.[5] 
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Riešenie jednotlivých rizík v poľnohospodárstve 
Pri každej hospodárskej činnosti pôsobia na podnik riziká z interného ako aj 

externého prostredia. Výnimkou nie je ani podnikanie v poľnohospodárstve. V tejto 
časti príspevku navrhneme jednotlivé riešenia na riziká, ktoré sú uvedené v registri. 

Riziko, ktoré je v registri na prvom mieste, teda riziko spojené s klimatickými 
zmenami je také riziko, ktoré poľnohospodári resp. človek len veľmi ťažko ovplyvní. 
V posledných rokoch sa čoraz častejšie hovorí o negatívnych klimatických zmenách, 
ktoré sa dejú nie len na Slovensku, ale po celom svete. Jedná sa o riziko, ktoré 
poľnohospodár nedokáže ovplyvniť, musí sa však voči následkom z neho plynúcich 
preventívne chrániť. Hlavným návrhom pre podniky je, aby sa voči tomuto riziku 
chránili postupným rozširovaním portfólia svojich činností ako predaj alebo prenájom 
strojov a zariadení podniku. Podľa výsledkov prieskumu AGROBIZNIS všetky 
zúčastnené poľnohospodárske podniky sa venujú rastlinnej výrobe, živočíšnu výrobu 
ako jednu zo svojich činností uviedlo tridsaťdva podnikov. Venovať sa v podniku len 
rastlinnej a živočíšnej výrobe je podľa nášho názoru tiež istým rizikom, keďže pri 
nepriaznivých výsledkoch v rastlinnej výrobe môžu nastať zvýšené náklady živočíšnej 
výroby pri nákupe krmiva, pretože sa ho v rámci rastlinnej výroby nepodarilo vyrobiť 
dostatočné množstvo. Rozširovaním podnikov o spomínané činnosti by si jednotlivé 
podniky diverzifikovali  určité riziko na viacej  činností v danom kalendárnom  roku, 
keď je zlý vývoj počasia, ktorý sa odrazí na vyprodukovanej úrode v rastlinnej výrobe 
a následným ziskom z tejto činnosti, by mohli túto stratu podniky kompenzovať 
vyššou aktivitou v  pridruženej činnosti v rámci poskytovania služieb 
v poľnohospodárstve. Ďalšou  možnosťou ako sa preventívne ochrániť voči rizikám 
vyplývajúcim z klimatických zmien je možnosť poistiť sa, ktorú podľa výsledkov 
z dotazníkového prieskumu využíva osemdesiattri percent opýtaných podnikov. Táto 
možnosť je rovnako diverzifikačným prostriedkom pre rozdelenie rizika a prenos časti 
zodpovednosti na poisťovňu, za poistné, ktorého výšku určí poisťovňa na základe  
veľkosti rizika, intenzity je výskytu a najmä veľkosti následkov, ktoré môže 
spôsobiť.[6] 

Riziká, ktoré sú v našom registri na druhom až štvrtom mieste, teda riziká 
spojené so stratou odberateľov prvovýroby, riziká spojené s rýchlo sa meniacimi 
cenami komodít rastlinnej výroby, ako aj riziko spojené s cenovou politikou na 
Slovensku, by podniky podľa nášho názoru mohli riešiť spôsobom združovania sa 
v združeniach poľnohospodárskych podnikov. Hlavnou výhodou  pre určité podniky, 
ktoré sú členmi takýchto združení vidíme práve v ich vyjednávacej sile pri riešení cien 
odbytu, ale aj cien pri nákupe či už osiva na začiatku roka, ale aj pohonných látok, 
pesticídov pri ochrane rastlinnej výroby, ktoré potrebujú pri svojej činnosti.  

Ďalším rizikom, ktoré sa umiestnilo na piatom mieste nášho registra je riziko 
spojené s možnosťou straty dotácií od štátu resp. Európskej únie.  Našim návrhom na 
riešenie tohto rizika resp. následkov, ktoré  z neho plynú je využívanie možnosti 
tvorby finančnej rezervy. Zvyšnú časť zisku môže využívať na krytie bežných 
výdavkov a samozrejme aj na ďalšie investície do podniku. 

Na šiestom resp. siedmom mieste sa umiestnili riziká spojené so zmenami 
v legislatíve Slovenskej republiky a následnými zmenami v spoločnej 
poľnohospodárskej politike. V prvom rade musíme povedať, že sa jedná o riziká, ktoré  
podniky nedokážu úplne eliminovať a na ovplyvnenie, ktorých nemajú dosah. Avšak 
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ak sa podnik snaží v značnej miere dodržiavať normy, legislatívu a využívať zákony 
pri svojej činnosti vo svoj prospech zmena v legislatíve, ani v politike ho až tak 
neohrozuje, skôr je pre neho v niektorých prípadoch výhodou. 

      Posledným rizikom v našom registri je riziko spojené so slabo rozvinutým 
potravinárskym priemyslom na Slovensku. Navrhovaným riešením tohto rizika, resp. 
minimalizácie rizika z neho plynúcich je už spomíname združovanie sa v rôznych 
poľnohospodárskych združenia a spoločnými silami zlepšovať marketing a povedomie 
slovenských občanov o kvalite slovenských výrobkoch, o výhodách z ich kupovania 
a znížením dovozu substitučných, častokrát lacnejších ale menej kvalitných výrobkov 
zo zahraničia. Ak by sa zvýšil nákup výrobkov vyrábaných na Slovensku, zo 
slovenských surovín, znížili by sa ceny tuzemských produktov, domáci 
poľnohospodári by neboli nútení  vyvážať svoje výrobky do zahraničia, čím by 
podporovali slovenských výrobcov v potravinárstve a prispeli by k rozvíjaniu sa 
celého potravinárskeho priemyslu na Slovensku.[7] 

Záver 

S rizikom sa človek stretáva pri každodenných činnostiach, či už ide o cestu do 
práce alebo z práce domov, niektorí sú rizikám vystavený aj pri samotnej práci, ktorá 
môže patriť k vysoko rizikovým . Rovnako tak aj každý podnik v každom odvetví 
ekonomiky je vystavený rizikám, či už z interného alebo externého prostredia. Tieto 
riziká vieme ďalej rozdeliť podľa toho, či sú to riziká pre podnik akceptovateľné alebo 
neakceptovateľné, či ich podnik vie ovplyvniť, či ich podnik dokáže eliminovať, znížiť 
ich vplyvy alebo sú to riziká, ktoré podnik nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť 
a musí hľadať nástroje pre riadenie týchto rizík. Hlavnou myšlienkou príspevku boli 
riziká spojené s podnikaním v agrosektore. Aj na podniky pôsobiace 
v poľnohospodárstve vplývajú rovnaké riziká, ako na iné podniky v ekonomike avšak 
vplývajú na neho aj riziká, ktoré sú špecifické práve pre poľnohospodárstvo. 

Článok je zameraný na riziká spojené s podnikaním v poľnohospodárstve. Pre 
naplnenie cieľa využíva viacero metód spracovania informácií a údajov. Prípravná 
fáza zahrňovala štúdium odbornej literatúry z oblasti poľnohospodárstva, ktorá nás 
oboznamuje s fungovaním poľnohospodárstva ako takého aj s vplyvmi a rizikami, 
ktoré poľnohospodársku činnosť každodenne ovplyvňujú. 

Z príspevku vyplýva, že každé podnikanie so sebou prináša určité riziká, ktoré ho 
vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňujú. Príspevok bol zameraný na riziká spojené 
s podnikaním v agrosektore, keďže v tejto oblasti podnikania sú riziká, ktoré sú pre ňu 
špecifické. Ako bolo spomínané aj v príspevku, tieto riziká majú rôznu intenzitu 
výskytu a rovnako tak aj rôznu mieru dôsledkov. Ide hlavne o riziká spojené 
s klimatickými zmenami, riziká spojené so stratou odberateľov prvovýroby, riziká 
spojené s rýchlo sa meniacimi cenami komodít hospodárskej výroby. Preto je len na 
podnikoch, ako sa k daným rizikám postavia, aké nástroje na ich riadenie si zvolia, 
a ako budú prispôsobovať činnosti podniku, aby dokázali fungovať v prostredí 
s rizikami, ktoré nedokážu ovplyvniť alebo úplne odstrániť. Otázkou však zostáva, ako 
si zvoliť ten správny nástroj, ktorý bude vyhovovať danému podniku v agrosektore. 
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Abstrakt:  

Cieľom autorov článku, je poukázať na význam vzdelávania problematiky vodcovstva vo 
vojenskom prostredí. V článku sa autori zamerali na základné objasnenie problematiky 
vodcovstva, a ďalej v ňom riešia čiastkové analýzy z vedeckej úlohy zameranej na vodcovstvo  
v OS SR. Súčasťou článku je aj prehľadné členenie v akých predmetoch  sa systematickej príprava 
vo vzdelávaní zameriava na obsah vodcovstva vo vysokoškolskom vzdelávaní ako aj v obsahu 
vodcovstva v kariérnych kurzoch. 

Kľúčové slová: odborné vzdelávanie, vedenie ľudí, riadenie ľudských zdrojov, manažér – líder, 
líder v špecifickom vojenskom prostredí. 

Abstract: 

The goal of the authors of the article is to point out the importance of leadership education in the 
military environment. In the article, the authors focused on the basic clarification of the issue of 
leadership. They also deal with particular analysis of the scientific task focused on leadership in 
the Slovak Armed Forces. One part the article also provides a clear division of the subjects in 
which systematic training focuses on the content of leadership in higher education as well as on 
the content of leadership in career courses. 

Keywords: professional education, people management, human resource management, manager 
– leader, leader in a specific military environment. 

Úvod 

Dnes už hádam nikto nespochybňuje fakt, že práve ľudské zdroje predstavujú 
základ každej organizácie, pričom ovplyvňujú nielen jej postavenie na trhu, ale aj 
spôsob fungovania celej organizácie. Od vojenskej organizácii (ľudí v organizácii) sa 
dnes očakáva, že bude disciplinovane, koordinovane plniť zadané úlohy nielen  
v bežných podmienkach mierového života, ale predovšetkým v podmienkach 
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neštandardných, extrémnych akou je bojová činnosť a či dokáže rozvíjať svoj 
potenciál v súlade s meniacimi sa požiadavkami organizácie. 

Vedúcimi zamestnancami vo vojenskej organizácií sú velitelia, náčelníci  
a odborní funkcionári. Majú síce formálnu autoritu a z hľadiska svojej roly  
v organizácii ale  môžu sa za určitých podmienok stáť vodcami. Je potrebné cieliť 
vzdelávanie nielen v podmienkach AOS ale v celom rezorte, tak ako je tomu vo 
vyspelých armádach sveta v oblasti vodcovstva do všetkých fáz vojenskej kariéry.  
Snahou autorov je priblížiť verejnosti problematiku vodcovstva zo sociálno-
psychologického pohľadu ako súčasti manažmentu ľudských zdrojov, ale aj ako 
súčasti efektívneho vedenia ľudí v 21. storočí. 

1. Základné vymedzenie problematiky vedenia ľudí 
Konštatujeme, že ľudia sa musia predovšetkým viesť. Postupne vznikajú 

relatívne samostatné oblasti manažmentu – krízový manažment, riadenie rizík, 
manažment času, manažment poznatkov a mnohé ďalšie oblasti - takto podobne sa 
začalo rozvíjať v rámci manažmentu aj vodcovstvo. V manažmente sú pojmy riadenia 
a vedenia ľudí interpretované celým  radom  autorov rôzne a z rôznych hľadísk. Pre 
lepšie chápanie uvádzame vybrané definície autorov. 

M. Amstrong (2008) charakterizuje manažment „ako   spôsob rozhodovať o tom, 
čo robiť, a potom zabezpečiť, aby sa to urobilo pomocou efektívneho využitia všetkých 
zdrojov“. J. Veber (2009) hovorí že „manažment sa dá najvšeobecnejšie 
charakterizovať ako súhrn všetkých činností, ktoré je potrebné urobiť, aby bol 
zabezpečený chod organizácie“. F. Bělohlávek (2000) vo svoje knihe uvádza, že 
„manažment je proces systematického plánovania, organizovania, vedenia ľudí  
a kontrolovania, ktorý smeruje k dosiahnutiu cieľov organizácie“ [1, 2]. 

Riadenia sa viacej dotýka výsledkov pomocou efektívneho získavania, 
rozdeľovania, využívania a kontrolovania všetkých potrebných zdrojov, ľudí, financií, 
zariadení, budov, informácií a poznatkov.  

Vedenie ľudí sa zameriava na najdôležitejší zdroj, t. j. na ľudí – vyžaduje to 
nielen profesionálnu komunikáciu, ale aj motiváciu, spoluprácu, sebarealizáciu – 
premeniť víziu a ciele v konkrétne činy. V manažmente je vedenie ľudí najčastejšie 
považované za určujúcu sociálno-psychologickú súčasť riadenia v organizáciách. 
V súčasnosti môžeme rozlišovať v procese vedenia ľudí dve úrovne: 

- vedenie ľudí ako manažérska činnosť (jedna s funkcií manažmentu),    
- vedenie ľudí v spojitosti s vodcovstvom (Leadership). 

    Zo skúmania viacerých literatúr vieme, že vodca potrebuje ku svojej existencii 
ľudí, ktorí ho budú nasledovať a vzhliadať k nemu. Hoci vodca potrebuje talent  
a osobné čaro, je dôležité aby nastala rovnováha medzi jeho charakterom, odborným 
vzdelaním a profesionálnymi manažérskymi zručnosťami, ktoré musí pri práci  
s podriadenými využívať.  

  F. Roosevelt definuje manažéra nasledovne: „Najlepší manažér je ten, ktorý má 
dostatok zdravého úsudku pri voľbe schopných ľudí, ktorí by robili čo treba a dosť 
sebazaprenia, aby sa im plietol do toho, ako to robia“ [3]. 
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  Princípy vodcovstva – je veľmi dôležité uvedomiť si, že nie je vodca ako vodca. 
V niektorých prípadoch sa vodca (líder) určuje na základe organizačnej štruktúry 
(pozičný vodca), niekde je zase vybraný neformálne na základe neformálnej  
a prirodzenej autority (prirodzený vodca).  

  Tú zaisťujú rôzne schopnosti a vlastnosti jednotlivca, ktoré imponujú ostatným a 
tak ho prirodzene začnú počúvať, sledovať alebo kopírovať. Ak je vodca skutočne 
dobrý, môže spraviť aj také rozhodnutia, ktoré ostatným nie sú sympatické, no aj 
napriek tomu svoju autoritu nestratí. „Najdôležitejší vzorec úspechu pre vodcu je 
vedieť ako rokovať s ľuďmi“.  

  Vodca by mal mať takéto črty – má mať charizmu, vedieť správne kritizovať, 
umenie komunikovať – vedieť rozoznať kedy hovoriť, kedy mlčať a kedy počúvať, 
musí vedieť zhodnotiť situáciu a vedieť kedy a ako konať, musí sa vedieť rozhodnúť, 
kedy sa správať umiernene a kedy agresívne, musí vedieť, kedy, komu a ako 
delegovať úlohy, musí vedieť (správne) motivovať a odmeňovať [4]. 
 

1.1 Vodca vo vojenskom prostredí 

Je známe, že vojenské prostredie je do značnej miery autokratické. Komunikácia 
je zo strany podriadených veľmi limitovaná a tok informácií smeruje prevažne zhora 
nadol. Vojenský systém je charakteristický prísnou centralizovanou organizačnou 
štruktúrou, nedeliteľnou veliteľskou právomocou  a  na  základe  predpisov,  rozkazov 
a nariadení sa vyžaduje presné plnenie povinností a noriem. 

Vojenská jednotka ako pracovný tím ľudí má isté špecifiká, ktoré sú dané 
charakterom činností, prostredím a cieľmi, ktoré dosahujú. Vojaci vstupujú do rôznych 
vzťahov, či už služobných (sú vymedzené služobným postavením alebo funkciou) ale 
aj osobných (tieto si vyberá každý jedinec sám na základe sympatií/antipatií).  

Vojenské prostredie je vo vzťahových otázkach špecifické – vzťahy osobné sú 
často potláčané do úzadia a dobrý vodca (veliteľ) musí vedieť, kedy sympatie odložiť 
bokom a pre úspešné splnenie úlohy vydať vojakovi rozkaz alebo nariadenie, ktoré by 
v súkromní danej osobe nevydal. 

Podľa M. Sopóciho vodcovia vo vojenskom prostredí musia byť odlišní od tých, 
ktorí sa nachádzajú v iných typoch organizácií. Mimo toho, že sú menovaní do určitej 
funkcie s určitou hodnosťou, oprávnenie k veleniu a vedeniu im vyplýva zo zákona. 
Vojenské prostredie sa vyznačuje prísnou hierarchiou. Vyžaduje sa nielen poslušnosť 
a plnenie rozkazov, ale aj vysoká miera profesionality. „Profesionalita je dôležitá v 
armáde z dvoch významných dôvodov. Po prvé, vojenský vodca je verejným činiteľom 
zodpovedným za obranu národa. Po druhé, vojenská organizácia je často zodpovedná 
za život svojich vojakov“. 

V súvislostí s problematikou vodcovstva – leadershipu je potrebné šíriť osvetu 
tak medzi profesionálnymi vojakmi ako aj pred vojakmi v prípravnej, dočasnej i stálej  
štátnej službe, poprípade aj osvetu v rámci kariérnych kurzov.  

Zaslúži si to vojenský leadership, pretože vojenský profesionál by mal byť 
pripravený na rôzne situácie – vyžadujú si to zvláštnosti moderných vojenských 
operácii a nasadenie málo početných ale zato vysoko mobilných jednotiek, kde veliteľ 
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musí vedieť riešiť množstvo úloh a vedieť sa postaviť a dokázať so svojim tímom  
vždy úlohu dokončiť. 

2. Vodcovstvo ako jedna z kompetencií profesionálneho vojaka  

 Systém riadenia a hodnotenia podľa kompetencií, ktorý je založený na 
modelovaní sústavy kľúčových a funkčných kompetencií je čoraz častejšie využívaný 
v rôznom spektre organizácií. Organizácie, ktoré zastávajú princíp rozvoja ľudských 
zdrojov založený na kompetenciách, berú do úvahy fakt, že každá pracovná pozícia si 
vyžaduje od človeka schopnosť disponovať niekoľkými kompetenciami, ktoré sú 
rozvinuté na vysokej úrovni.  

 Úlohou tohto rozvoja je potom zníženie alebo vyrovnávanie rozdielov medzi 
aktuálnym a požadovaným stavom. Práve kompetencie reprezentujú jeden  
z najvhodnejších nástroj k zvládaniu tohto napätia. Riadenie podľa kompetencii resp. 
kompetenčný prístup je v súčasnosti považovaný za najprogresívnejší systém 
personálnej práce. Takýto prístup zefektívňuje mnohé riadiace procesy v organizácií. 

 Kompetenčný prístup v oblasti riadenia ľudských zdrojov zvyšuje šance prijatia 
vhodnejších a kvalifikovanejších pracovníkov na určitú pracovnú pozíciu, umožňuje 
vyvarovať sa akýchkoľvek predsudkov a diskriminácie, umožňuje rýchlejšie sa 
adaptovanie na firemnú kultúru a je potrebný kratší čas na dosiahnutie vysokého 
výkonu [5]. 

 Na Katedre spoločenských vied a jazykov (s členmi riešiteľského tímu) riešime 
projekt – štúdiu realizovateľnosti zameranú na vodcovstvo v OS SR. Cieľom projektu 
je identifikovanými nástrojmi podporiť rozvoj potenciálu profesionálnych vojakov  
k úspešnému vedeniu ľudí a rozvoj ich líderských kompetencií vo vojenskom 
prostredí, ktoré vedú k zvyšovaniu úrovne jednej z kľúčových kompetencií 
profesionálnych vojakov potrebnej k výkonu ich práce a zároveň vedú k podpore 
dosahovania cieľov ozbrojených síl ako organizácie. Špecifické ciele sú:  

1. Analyzovať súčasný systém vzdelávania profesionálnych vojakov v oblasti 
vedenia ľudí a vodcovských kompetencií. 

2. Uskutočniť  komparáciu  systému  vzdelávania a  rozvoja  profesionálnych 
vojakov s vybranými zahraničnými armádami (V4) so zameraním  na  vedenie 
ľudí a rozvoj vodcovstva – líderstva.  

3. Navrhnúť a definovať kľúčové kompetencie k úspešnému vedeniu ľudí – 
líderstvu v OS SR. 

4. Navrhnúť a overiť nástroje na meranie jednotlivých vlastností, schopností  
a spôsobilostí, ktoré napĺňajú kľúčové kompetencie.  

5. Za pomoci identifikovaných nástrojov odmerať u profesionálnych vojakov 
mieru vlastností, schopností a spôsobilostí obsiahnutých v kľúčových 
kompetenciách k úspešnému vedeniu ľudí – líderstvu.  

6. Spracovať a zanalyzovať dáta zo zisťovania miery líderských kompetencií, 
identifikovať hlavné problémy a nedostatky vzhľadom k požiadavkám na tieto 
kompetencie a navrhnúť postupy na ich odstránenie. 

7. Na základe vypracovanej analýzy vytvoriť kompetenčné modely v oblasti 
vedenia ľudí a metodický nástroj pre potreby rozvoja kľúčových kompetencií 
v rámci AOS i celých OS SR.  
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8. Výstupy projektu budú slúžiť na posilnenie OS SR v rozvoji spôsobilostí a 
kompetencií veliteľov pre vedenie podriadených v súčasných podmienkach, 
skvalitnia prípravu i udržateľnosť síl a budú využiteľné pre efektívnu 
personálnu prácu a vedenie kariér profesionálnych vojakov. 

9. Záverečná správa s výsledkami jednotlivých špecifických cieľov  
a vyhodnotením hlavného cieľa projektu. 

10. Workshop/vedecká konferencia k problematike rozvoja vodcovských – 
líderských kompetencií vojenských profesionálov. 

11. Kompetenčné modely pre oblasť vedenia ľudí v prostredí OS SR. 
12. Metodická pomôcka pre potreby rozvoja kľúčových kompetencií v prostredí 

OS SR. Odborná publikácia/e- kniha rozvíjajúca teóriu vojenského líderstva. 

 Výsledky a výstupy projektu je možné využiť ako analytický podklad pre návrhy 
zmien v obsahu a forme študijných programov, kariérnych kurzov a kariérneho 
vzdelávania profesionálnych vojakov. Na posilnenie OS SR v rozvoji spôsobilostí  
a kompetencií veliteľov pre vedenie podriadených v súčasných podmienkach, 
skvalitnia prípravu i udržateľnosť síl a budú využiteľné pre efektívnu personálnu prácu 
a vedenie kariér profesionálnych vojakov. V rámci riešenia jednotlivých špecifických 
cieľov v štúdii už teraz vyplynuli určite závery, ktoré autori štúdie budú navrhovať do 
záverov riešenia štúdie realizovateľnosti. Jedným z nich je aj dnešná konferencia  
a jednotlivé vystúpenia účastníkov a navrhované opatrenia, vyplývajúcej z dnešnej 
diskusie. 
 
2.1 Porovnanie problematiky vyučovania problematiky vodcovstva vo 

vysokoškolskom vzdelávaní na AOS 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo, v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu – je  kvalifikovaným 
odborníkom na nižších stupňoch riadenia v štátnej správe a samospráve, OS SR a v 
oblasti krízového manažmentu, pri riešení otázok obrany a vnútornej bezpečnosti obrany 
štátu a pri plnení medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu v zahraničí.  

Tabuľka 1 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Manažment 1 16 26 
Rozhodovacie procesy 2 24 32 
Manažérska komunikácia a vodcovstvo 5 28 28 
Manažment vojenskej jednotky 5 18 24 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu dokáže s vysokou mierou 
samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a 
problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej 
úrovni velenia a riadenia. 

 Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných 
inštitúciách, diplomatických službách, v OS SR a v oblasti krízového manažmentu, 
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pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom  
i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.  

 

 

Tabuľka 2 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Odborná príprava - riadenie logistických procesov I 1  56 

Krízový manažment 2 28 14 
Bezpečnostný manažment a riadenie rizík 2 18 24 
Systémy velenia a riadenia 2 12 30 
Odborná príprava - riadenie logistických procesov II 2  56 
Odborná príprava - riadenie logistických procesov III 3  56 
Psychologické aspekty vedenia operácií 4 20 22 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo, v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy je orientovaný 
študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu absolventa na pokračovanie v štúdiu  
v druhom stupni vzdelávania, konkrétne v inžinierskom študijnom programu rovnakého 
názvu Elektronické zbraňové systémy. Študijný program obsahuje aj vzdelávanie na 
získanie základných dôstojníckych poznatkov, spôsobilostí. Príprava absolventa je  
v súlade s najnovšími poznatkami prírodných, technických, humanitných, spoločenských 
a vojenských vied pre adaptabilné velenie a riadenie vojenských jednotiek. Absolvent 
získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj  
a technika ozbrojených síl, je pripravený na ďalšie vysokoškolské a samostatné 
celoživotné vzdelávanie vo oblasti obrany vlasti.  

Tabuľka 3 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 
Psychológia a pedagogika 4 14 14 
Základy manažmentu 4 10  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo, v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy nadväzuje na 
bakalárske študijné programy: Elektronické zbraňové systémy, Elektronické systémy. 
Príprava absolventa je v súlade s najnovšími poznatkami prírodných, technických, 
humanitných, spoločenských a vojenských vied pre adaptabilné velenie a riadenie 
vojenských jednotiek. Študijný program je navrhnutý tak, aby umožňoval študentom 
zvoliť si predmety z jedného zo štyroch modulov povinne voliteľných predmetov 
patriacich do oblasti elektronických zbraňových systémov ozbrojených síl SR.  

Tabuľka 4 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Systémy velenia a riadenia 2 12 30 
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Velenie a riadenie v podmienkach NEC 2 14 14 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo, v študijnom program Vojenské spojovacie a informačné systémy. Absolvent 
študijného programu získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti teoretických 
základov, prevádzky a riadenia vojenských spojovacích a informačných systémov. 
Absolvent je pripravený na výkon prevádzkových a nižších riadiacich funkcií v oblasti 
informačných, komunikačných a senzorových technológií a systémov v organizačných 
zložkách riadenia a velenia rezortu obrany a na štúdium študijného programu druhého 
stupňa.  

Tabuľka 5 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Psychológia a pedagogika 4 14 14 

Základy manažmentu 4 10 18 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo, v študijnom program Vojenské spojovacie a informačné systémy dokáže 
projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle 
vojenské spojovacie a informačné systémy.  

Tabuľka 6 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
 Názov predmetu semester prednášky cvičenia 
Manažment VKIS 2 28 14 
Systémy velenia a riadenia 2 12 30 
Systémy velenia a riadenia 
Vzdušných síl 

2 30 12 

Velenie a riadenie v podmienkach 
NEC 

3 14 14 

Riadenie letovej prevádzky 3 26 26 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  
a vojenstvo v študijnom program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Absolvent 
bakalárskeho študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti v študijnom 
odbore Obrana a vojenstvo má poznatky zodpovedajúce teoretickému základu 
strojníckeho zamerania, ktoré sú rozvinuté v rámci bližšieho zamerania na ich 
aplikovanie na konštrukčné a technologické systémy.  

Tabuľka 7 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Psychológia a pedagogika 4 14 14 
Základy manažmentu 4 10 18 



   

 

 

213 

 

Vzdelávania v oblasti vodcovstva v podmienkach OS SR  
Mária PETRUFOVÁ, Lubomír BELAN 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana  

a vojenstvo, v študijnom program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Absolvent 
študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Obrana 
a vojenstvo dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať  
a udržiavať rozsiahle systémy výzbroje a techniky ozbrojených síl.  

Tabuľka 8 V rámci študijného programu rozsah vzdelávania v oblasti vodcovstva 
Názov predmetu semester prednášky cvičenia 

Systémy velenia a riadenia 2 12 30 
Základy komunikačných systémov 3 14 14 
Velenie a riadenie v podmienkach NEC 3 14 14 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V rámci študijného programov VSIS, EZS, ZSZČ v oblasti vodcovstva nie je v tejto 
špecializácií žiadny predmet venujúci sa vodcovstvu. 

2.2 Celoživotného  vzdelávania na Akadémií ozbrojených síl generála M. R. 
Štefánika vzdelávacie aktivity 

Vyšší veliteľsko-štábny kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov 
rezortu obrany, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej 
doby trvania výkonu služby. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci 
ďalšie vojenské vzdelanie ako požiadavku na vojenskú hodnosť podplukovník a 
plukovník. Cieľom VVŠK je poskytnúť účastníkom kurzu ďalšie vojenské vzdelanie, 
ako požiadavky na vojenskú hodnosť podplukovník a plukovník. Kurz je súčasťou 
kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a 
systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby v duchu hesla 
„vzdelávame manažérov – vychovávame lídrov“. 

Tabuľka 9 Program zahŕňa tieto atribúty potrebné k rozvoju zručností vodcovstva. 
Názov modulu témy Počet hodín prednášky cvičenia 

Psychologické aspekty zahraničných 
misii 

2 1 1 

Rozvoj sociálnych zručností 
profesionálnych vojakov v riadiacich a 
veliteľských funkciách 

8 2 1 

Zdroje psychickej záťaže veliteľa a 
psychologická služba v OS SR 

2 1 1 

Hromadné správanie v priestoroch 
nasadenia 

2 1 1 

Programy starostlivosti o vojaka a 
benefity vojenskej služby. 

2 1 1 

Základy strategického riadenia 2 1 1 
Strategické riadenie 8 6 2 
Vodcovstvo – Leadership II 18 14 0 
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Personálny manažment v OS SR 2 2  
Komunikačná stratégia a komunikačné 
zručnosti II 

27 8 14 

Komunikačná stratégia rezortu obrany, 
boj proti dezinformáciám a hybridným 
hrozbám 

3 2 1 

Rétorické a komunikačné zručnosti 
veliteľa 

2 1 1 

Interkulturálna a masmediálna 
komunikácia 

6 3 1 

Vojenská diplomacie a protokol 4 2 2 
Komunikačná tímová prezentácia 12  12 
Oznamovanie závažných udalostí 6 2 4 
Odporúčané postupy oznamovania 2 2  
Nácvik oznamovania závažných 
udalostí v podmienkach zvýšenej 
psychickej záťaže 

2 2  

Krízové riadenie (mimo času vojny a 
vojnového stavu) 

8 4 4 

Krízové riadenie SR 2 1 1 
Velenie a riadenie 80 8 57 
Vojenský rozhodovací proces na 
taktickej úrovni velenia – Samostatný 
štábny nácvik  

76 8 53 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Základný veliteľsko-štábny kurz“ (ďalej len „ZVŠK“) – kurz na vojenskú 
hodnosť. Forma vzdelávania: denná, dištančná, dĺžky trvania kurzu: 10 týždňov. Cieľ 
vzdelávacej aktivity: Cieľom ZVŠK je poskytnúť účastníkom kurzu ďalšie vojenské 
vzdelanie, ako požiadavky na vojenskú hodnosť major. Po splnení podmienok 
absolvovania kurzu stanovených týmto programom, rektor AOS vydá absolventom 
kurzu „osvedčenie o absolvovaní kurzu“. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania 
dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas 
celej doby trvania výkonu služby v duchu hesla „vzdelávame manažérov – 
vychovávame lídrov“.  

Tabuľka 10 Program zahŕňa tieto atribúty potrebné k rozvoju zručností vodcovstva 
Názov modulu témy Počet hodín prednášky cvičenia 

Psychológia boja 4 2 2 
Prevencia sociálne nežiaducich javov v OS 
SR 

2 2  

Manažment vo vojenstve I 26 5 18 
Osobnosť a kompetencie veliteľa - 
manažéra 

4 1 2 

Základy vodcovstva – Leadership I 4 1 2 
Rozvoj sociálnych zručností v riadiacich a 
veliteľských funkciách 

12 2 10 
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Komunikačné a prezentačné zručnosti 20 4 14 
Efektívna a neefektívna komunikácia 4 1 2 
Komunikačná tímová prezentácia 12  12 
Etiketa profesionálneho vojaka 2 1  
Motivovanie podriadených 4 1 3 
Vybrané teoretické prístupy k problematike 
motivácie 

2 1 1 

Identifikácia osobnostno-motivačných typov 
podriadených 

2  2 

Velenie a riadenie 94 27 58 
Vedenie operácií brigádou 4 4  
Vojenský plánovací a rozhodovací proces 
na taktickom stupni velenia a riadenia 
(Military Decision Making Proces – 
MDMP, plánovanie operácie) 

60 7 50 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl“ (ďalej len „DKAVŠ“) – 
forma vzdelávania: dištančná, prezenčná, v trvaní 14 – 39 týždňov v závislosti na 
jednotlivých vojenských odbornostiach (ďalej len „VO“) a ich špecializáciách. Cieľom 
DKAVŠ je poskytnúť účastníkom kurzov vstupné vojenské vzdelanie pre získanie 
požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. DKAVŠ je základným 
pilierom kariérneho vzdelávania budúcich dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované 
ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby.  

Tabuľka 11 Program zahŕňa atribúty potrebné k rozvoju zručností vodcovstva „DKVŠ“ 
Názov modulu témy Počet hodín prednášky cvičenia 

Vojenská pedagogika, sociológia a 
psychológia 

14 10 4 

Sociálno-patologické javy v OS SR 2 2  
Psychická záťaž vo vojenských podmienkach 2 2 0 
Psychologická príprava 2 2  
Motivácia - sociálna kompetencia pre vedenie 
podriadených 

6 2 4 

Komunikačné a prezentačné schopnosti 10 4 6 
Efektívna sociálna komunikácia 20 4 14 
Velenie a riadenie 20 16 4 
Komunikačné a prezentačné schopnosti 
veliteľa 

2 2  

Podstata vodcovstva - štýl vodcu 2 2  
Etiketa manažéra - veliteľa 2 2  
Komunikačné a prezentačné schopnosti 
veliteľa 

4 0 4 

Manažment vo vojenstve 2 2  
Manažérske funkcie a ich využitie v OS SR 2 2  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3  Štatistické spracovanie účastníkov kurzov v rokoch 2011-2022 

V rámci akreditovaných študijných programov Akadémie ozbrojených síl gen. M. 
R. Štefánika je rozvoj kľúčových kompetencií v rámci vzdelávania vodcovstva v týchto 
študijných programoch 

Tabuľka 12 Štatistické spracovanie vzdelávania a výcviku personálu OS SR 
roky 2011-2020 

KURZ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SPOLU 
KNB     5                 5 
VVŠK 55 33 33 21 17 42 44 52 22 27 74 420 
ZVŠK 124 44 28 24 16 43 38 43 32 32 51 475 
DKAVŠ 42 51 48 50 79 48 137 118 115 146 139 973 
Celkom            1873 

Rok 2020 

Kurz Počet účastníkov/absolventov Poznámka 
17. VVŠK 27/27   
25. ZVŠK 32/32   

21. DKAVŠ 72/72 49 PŠS/23 DŠS +SŠS 
22. DKAVŠ 59/59   
23. DKAVŠ 15/15   

24. DKAVŠ 77/ukončenie v roku 2021 50 PŠS/27 DŠS+SŠS 

Rok 2021 

Kurz Počet účastníkov/absolventov Poznámka 
18. VVŠK 31/31   
19. VVŠK 43/43   
26. ZVŠK 51/51   

25. DKAVŠ 50 len vo VO: L10 
26. DKAVŠ 12 len vo VO: H10 
27. DKAVŠ 15/ukončenie v roku 2022 len DŠS a SŠS 

Legenda: 
KNB kurz národnej bezpečnosti 
VVŠK vyšší veliteľsko-štábny kurz 
ZVŠK základný veliteľsko-štábny kurz 
DKAVŠ dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl 
PŠS prípravná štátna služba 
DŠS dočasná štátna služba 
SŠS stála štátna služba 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Záver 

Na základe vykonanej analýzy vyplýva, že problematika vodcovstva – je 
tematikou, ktorej sa venujeme len okrajovo tak vo vysokoškolskom vzdelávaní ako aj 
v kariérnych kurzov. V rámci porovnávania sa s inými armádami sveta, sme dospeli 
zatiaľ k výsledkom, že napr. v armádach USA, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku dávajú 
tejto problematike oveľa väčší význam ako je to v našich podmienkach.  

Podľa J. Mortona je dôležité venovať pozornosť spoznaniu samého seba, 
objavovanie príležitostí, vodcovstva, nebezpečenstvu, inteligencii, exceltnosti 
a rezolútnej nezlomnosti. V diele konštatuje, „že vojaci – vodcovia budú konať 
v súlade so svojimi základnými hodnotami, budú vždy a všade otvorení novým 
príležitostiam, budú viesť každého kto to potrebuje, budú sa vystavovať 
nebezpečenstvu lebo vďaka nemu sa cítia na žive, budú využívať informácie 
a inteligenciu na zlepšovanie svojho života, budú od seba vyžadovať exceltnosti vo 
všetkých oblastiach života a budú sa cvičiť v odolnosti, lebo ju potrebujú na každom 
kroku. Inými slovami, vo všetkom na čom záleží, vždy zostanú vojakmi“ [6]. 

V podmienkach OS SR neexistuje zatiaľ vytvorený žiaden inštitút líderstva – 
vodcovstva a nie sú spracované smernice, manuály, vademecum lídra – vodcu  
a metodiky k vedeniu ľudí k vodcovstvu. V tomto smere práve riešený projekt, je 
nastavený tak, aby sme tieto poznatky zapracovali aj v našich podmienkach od OS SR 

Zatiaľ  sa  riešiteľský tím venuje teoretickej časti – analýza súčasného stavu 
v podmienkach AOS, nasledovať bude komparácia skúsenosti a poznatkov  
z  problematikou vodcovstva v rámci krajín V-4.  

Komparácia poznatkov našich veliteľov v kariérnych kurzoch – základný 
veliteľský a vyšší veliteľský kurz, ako aj v dôstojníckom kurze pre absolventov 
vysokých škôl a vo vojenskom programe našich kadetov. 

Výstupom bude aj metodika prípravy pre vodcov v podmienkach OS SR ako aj 
vademecum vodcu – ktorý bude zameraný na tradície a smernice v podmienkach tohto 
rezortu, organizačnú kultúru, výcvikovú a zážitkovú činnosť na AOS a motivačný 
systém kadetova rozvoj vodcovských predpokladov zameraných na vedenie ľudí- 
veliteľov, ktorí budú schopní ovplyvňovať ostatných s cieľom úspešné zvládať prácu 
v jednotke ako aj na zahraničných  misiách v medzinárodnom prostredí a efektívne 
dosahovať svoje ciele.  

Snahou riešiteľského tímu je spracovať vysokoškolskú učebnicu zameranú na   
problematiku vodcovstva v podmienkach OS SR.  

 

Príspevok sme spracovali v rámci riešenia analytickej štúdie Š_IM_ 
4200540/2021-2023 „Rozvoj vodcovských – líderských kompetencií profesionálnych 
vojakov“ financovanej MO SR prostredníctvom medzirezortného podprogramu 06EOI 
– Výskum a vývoj na podporu obrany štátu. 
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Abstrakt:  

Při rozhodování, co je informace a co je dezinformace, respektive při vynášení rozsudku, že se 
jedná o dezinformaci bychom se neměli ohlížet na formální (často účelové) definici dezinformace, 
ale na skutečnou podstatu, jak tato dezinformace je škodlivá pro společnost jako takovou. Toto by 
mělo být vždy prokázáno! Při legislativních procesech by v demokratických společnostech vždy 
měl být zohledněn princip presumpce neviny, právo na informace a právo na svobodu slova. 
V příspěvku je uvedená definice dezinformace, informační prostředí, informační války, manipulace 
a jednotlivé druhy dezinformací, a dezinformace jako nedílná součást agresivní propagandy a 
manipulace. 

Kľúčové slová: dezinformace, manipulace, ovlivňování, propaganda, dezinformační praxe. 

 
Abstract: 

When deciding what is information and what is disinformation, or when making a judgment that it 
is disinformation, we should not look back at the formal (often purposeful) definition of 
disinformation, but at the real essence of how this disinformation is harmful to society as a whole. 
This should always be proven! In democratic societies, the principle of presumption of innocence, 
the right to information and the right to freedom of speech should always be taken into account 
during legislative processes. The contribution includes the definition of disinformation, 
information environment, information war, manipulation and individual types of disinformation, 
and disinformation as an integral part of aggressive propaganda and manipulation.  

Keywords: disinformation, manipulation, influencing, propaganda, disinformation practice. 



   

 

 

220 

 

Úvod do problematiky dezinformace, manipulace, ovlivňování 
Roman RAK, Viktor PORADA 

 
 

Úvod 
Informace ovlivňují naše rozhodování, chování, krátkodobé i dlouhodobé postoje, 

životní orientaci. Je proto logické, že poskytování informací či dezinformací může být 
i účelové, aby se cíloví příjemci se chovali podle předem připravených, očekávaných a 
naplánovaných scénářů, nebo aby si je sami připravovali podle zájmu původce 
dezinformací [1,2]. Masové sdělovací prostředky, mainstream i alternativní informační 
zdroje, internet, mobilní telefony (vybavené i fotoaparáty či videokamerami) jsou 
proto velmi efektivním nástrojem šíření informací či dezinformací jakéhokoliv druhu. 

1. Informační prostředí  
Než se začneme zabývat pojmy propaganda a dezinformace, vysvětlíme základní 

pojem informační prostředí. Informační doktrína NATO definuje informační prostředí 
jako virtuální a fyzický prostor, ve kterém jsou přijímány, zpracovávány a přenášeny 
informace. Skládá se ze samotných informací a informačních systémů [3]. Dále se 
vymezuje „Informační prostředí zahrnuje samotné informace, jednotlivce, organizace a 
systémy, které přijímají, zpracovávají a přenášejí informace; a kognitivní (poznávací), 
virtuální a fyzický prostor, ve kterém se to odehrává“ [4].  

Velmi podobně vymezuje informační prostředí také vojenská doktrína USA pro 
informační operace, ale podrobněji a důsledněji ho metodicky rozpracovává a 
popisuje, a to takto: Informační prostředí je souhrn jednotlivců, organizací a systémů, 
kteří sbírají, zpracovávají a šíří informace, nebo na jejich základě jednají. Toto 
prostředí se skládá ze tří vzájemně provázaných dimenzí, které na sebe kontinuálně 
vzájemně působí s jednotlivci, organizacemi a systémy. Tyto dimenze jsou fyzické, 
informační a kognitivní“ [5]. V informačním prostředí, kde se odehrává informační 
válka (informační válčení) jsou nejenom vojenské složky, ale i zpravodajské a ostatní 
bezpečnostní složky a civilní instituce, veřejnost. V tomto prostředí existují, fungují 
jak jednotlivci, tak organizace, instituce. 
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Obr. 1 Vztah fyzické, informační, kognitivní dimenze, kybernetického a 

informačního prostředí [2]  
Jednotlivé dimenze můžeme popsat takto: 

- Fyzická dimenze informačního prostředí zahrnuje lidi, zařízení, a podpůrnou 
infrastrukturu. Patří sem především systémy velení a řízení, velitelé a štáby; 
výpočetní a komunikační technika a podobně; tedy reálné hmotné věci. 

- Informační dimenze informačního prostředí zahrnuje samotný obsah, tedy 
informace a to, jak jsou sbírány, uchovávány, zpracovávány, chráněny a šířeny. 
Do této dimenze patří životní cyklus (dez)informace, tedy od jejího vzniku 
(objednání) až po její přijetí jejím příjemcem [5]. 

- Kognitivní (poznávací) dimenze zahrnuje myšlení, tedy postoje, vnímání, a 
názory těch, kteří informace přebírají, předávají nebo na ně reagují. Kognitivní 
dimenze se týká příjemců (dez)informací, tedy lidí, působení na lidské jedince. 
[6]. 

 Ta část, informačního prostředí, která zahrnuje digitalizované informace 
v počítačových systémech, uložištích a sítí, se nazývá kybernetický prostor. Operace 
v informačním prostředí zahrnuje působení ve všech třech dimenzích, včetně 
kybernetického prostoru.  

1.1 Informační války 
 V informačním prostředí jsou vedeny informační války. Informační války jsou 
definovány jako „využití a řízení informací s cílem získat konkurenční výhodu nad 
protivníkem. Informační válčení (informační války) může zahrnovat sběr taktických 
informací, zabezpečení kvality vlastních informací, šíření propagandy a dezinformací 
k demoralizaci nepřítele a veřejnosti, snižování kvality informací protivníka a bránění 
mu v jejich sběru“ [5]. Jedním z předpokladů úspěšné informační války, ve vztahu 
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zejména k civilnímu obyvatelstvu, je zpochybnit existenci pravdy. Vytvořit 
mainstreamové klima, ve kterém je možné za pravdu a lež označit cokoli. Přiřadit 
těmto pojmům jakýkoliv subjektivní význam a obsah, aniž by to někoho rušilo. 
Odtrhnout od sebe pojem a jeho obsah. Nahlodávat, nahlodávat …[7].  

 

2. Dezinformace 
S pojmem dezinformace se setkáváme téměř každý den, zejména v napjatých, 

krizových situacích složitých společenských, globálních přeměn; v době střetů 
ekonomických, politických, společenských, vojenských nebo civilizačních zájmů.  
Historie využití dezinformací ve skutečnosti sahá minimálně ale až do dob antického 
Říma. V období před občanskou válkou kolem 44 l. př. n.l. vedli mezi sebou první 
historicky zadokumentovanou informační válku Octavian a Mark Antonius. S cílem 
získat podporu senátorů a obyvatelstva, Octavianus využíval vztahu Marka Antonia 
s egyptskou královnou Kleopatrou a lživě jej obviňoval, že zrazuje Řím. Jako důkaz 
Octavianus používal jím zfalšovanou závěť, ve které Mark Antonius odkazuje 
východořímská území Kleopatře a sám si přeje být pohřben v Egyptě [8]. Kdybychom 
detailně studovali v historii slavná válečná tažení vojevůdců, našli bychom případů 
dezinformací, které se v té době spíše nazývaly lsti nebo klamy, podstatně více. 
Válečné metody, využívající lest nebo klam znali i Číňané a najdeme je ve 
starodávných publikacích o válečném umění. Nešlo jen o fyzické využití vojenské síly, 
ale ke zlomení ducha a ovládnutí vůle protivníka, často ještě před samotným válečným 
konfliktem.  

Ještě před Číňany dokázali Egypťané využít v praxi fenomén informační převahy 
nad protivníkem. Nebylo to ale v oblasti vojenství, ale v politice, v manipulaci s davy 
prostých, nevzdělaných lidí. Staří Egypťané ovládali již před 5 000 lety před naším 
letopočtem dokonale astronomii, pohyby planet a Slunce. Faraóni uctívali kult boha 
slunce Rea. Dokonale měli zmapovány pohyby Slunce a Měsíce, znali přesně doby 
východů a západů, doby zatmění Slunce. Toho dokázali využít ve vhodnou před 
obrovskými davy stojícími před egyptskými chrámy. Zatmění Slunce Měsícem pak 
lidem prezentovali jako božskou sílu faraóna, nikoliv jako astronomický úkaz. Prostý 
lid pak měl strach před mocným faraonem a jeho kněžími. 

2.1 Definice pojmu 
Pojem informace logicky z hlediska teorie patří do oblasti informatiky, kam 

bychom měli proto správně zařadit i pojem dezinformace a dále jej vědecky 
rozpracovávat [9]. Tak se děje již na některých univerzitách, a je zde mnoho 
teoretických diskuzí (např. má dezinformace vlastně nějakou informační hodnotu? 
[10]. Teorie je mnohdy praxi ale velmi vzdálená, a proto pojem dezinformace je dnes 
ve společnosti velmi často používán, mnohdy zneužíván v různých názorových, 
politických, mocensky-zájmových atd. vyhraněných střetech, aniž by bylo (někdy 
zcela záměrně) jasně definováno, co to dezinformace je. Pojem dezinformace dostává 
tak silný politický podtext různých zájmových mocenských skupin, aniž by pojem 
dezinformace byl korektně, exaktně vědecky definován a takto k němu bylo i 
přistupováno z hlediska vědy, práva.  
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Ve slovanských jazycích je pojem dezinformace zpravidla definován jako 

úmyslně připravená informace, lživého, smyšleného charakteru (tedy je vždy 
nepravdivého charakteru), jejímž cílem je způsobit protistraně škodu. V anglosaských 
jazycích jsou informace, které mohou protistraně způsobit škodu, definovány obecněji: 
mohou být pravdivé i nepravdivé, úmyslné i neúmyslné, ve finále mohou přinést škodu 
nebo újmu. Anglosaská terminologie dělí pak tento druh informací na misinformation 
(informace zavádějící), desinformation (informace klamavé) a mailnformation 
(informace kompromitující). V tomto materiálu budeme pojem dezinformace dále 
vnímat v širším anglosaském pojetí. 

S dezinformacemi setkáme v osobním životě, v profesionální (např. firemní, 
obchodní, vztahové) sféře, ve vojenství, zpravodajství i v domácí i zahraniční politice. 
Tvorba a šíření dezinformací se stala běžnou metodou, jednou z forem působení na 
různé cílové skupiny – na jedince, kolektivy, organizace, firmy, instituce, politické 
subjekty, veřejnost, státní uskupení (státy, jejich aliance apod.)., při kterých se cíleně 
ovlivňují názory, postoje, rozhodnutí či výsledná jednání a jejich skutky. Pojem 
dezinformace je velkou částí obyvatelstva proto vnímán jako informace, kterou se 
obyvatelstvo, volící vládu a podporující stát, nemá ve skutečnosti dozvědět, protože by 
byla ohrožena integrita vládnoucích struktur, jejich postavení a moci, které nemusí být 
z určitého pohledu ve stávající momentální konfiguraci a čase v souladu 
s vlasteneckými, obecnými zájmy státu a jeho bezpečností na pozadí probíhajících 
velmi hlubokých ekonomických, společenských a civilizačních přeměn. Mocenské 
elity často pojmem dezinformací uměle označují jen jiný názorový proud, který je 
v rozporu s jejich ideologií a propagandou. Získávají tím tak výhodu možnosti veřejné 
represe konkurence, politické opozice, svobodně smýšlejících jedinců, které jsou tak 
veřejně pranýřovány, skandalizovány, zastrašovány a mohou být i trestně stíhány. 

V české literatuře najdeme nejčastěji definici, kde dezinformace je lživá, 
klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob 
či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravosti. Někdy je cílem 
jen zpochybnit původní informaci nebo její pravdivostní hodnotu předstíráním, že 
existuje jakási alternativní pravda. Je v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě. 
Člověku, který vytváří nebo šíří dezinformace se říká dezinformátor. 

V Evropě, zejména slovanskými národy používaný termín dezinformace (viz 
výše), anglosaské jazyky ale detailněji rozdělují na informace: 

- zavádějící (nepřesné, nejednoznačné) (misinformation, misinformace); 

- kompromitující (malinformation, malinformace); 

- klamavé (zfalšované) (desinformation, dezinformace) [11]. 
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Obr. 2 Základní pohled na dezinformace podle anglosaského modelu. Zdroj: [2] 

 

2.2 Zavádějící  
Do této skupiny řadíme informace, u kterých došlo k neúmyslné, nezáměrné 

chybě, která změní i podstatným způsobem obsah informace tak, že dokáží zmýlit 
jejich uživatele a tím ovlivnit jeho myšlení, rozhodování či chování. Zpravidla se 
jedná o důsledek lidské nebo technické chyby. Chyby nebo pouhé nepřesnosti mohou 
vzniknout v textech, jazykových překladech, grafech, číselných hodnotách, mapách, 
v obrázcích (špatné popisky, číselné hodnoty atd.). Zavádějící informace nemusí 
vznikat nutně jen jako prosté chyby, ale i jako pouhý důsledek nepřesného, 
nejednoznačného, dvojsmyslného, nekorektního vyjadřování, které je typické pro 
mnoho osob. Obsah je pak možné vykládat volně různými (dokonce i protichůdnými) 
způsoby a některé pak vedou k nepochopení, špatným vysvětlením a následně 
chybným důsledkům.  

V zahraniční, západně orientované literatuře můžeme proto nalézt i zařazení 
uměleckých forem vyjadřování v podobě satiry, parodie, černého humoru jako typické 
zavádějící informace! Nevzdělaný člověk, nebo člověk, který nemá cit či pochopení 
pro tento způsob vyjadřování pak vnímá informace uvedené v satirické či parodijní 
formě jako skutečné a jeho rozhodování, chování či jednání pak může být někým 
dokonce vnímáno jako nebezpečné pro určité skupiny lidí, společnost apod. Takovéto 
přístupy pak mohou vést i k omezování satiry, parodií, v krajním případě až k cenzuře 
a následnému zakazování, což by se v demokratické společnosti nemělo stávat, 
protože se ve své podstatě jedná o omezování svobody projevu. Zajímavá je 
skutečnost, že i v normalizační době v Československu (70. léta minulého století) bylo 
možné pomocí satiry sdělovat velké množství názorů (informací) ne mainstreamového 
charakteru např. v uměleckých podobách; zatímco nyní, jsou identifikovány časté 
případy volání po plošném zákazu všech informací, a jejich forem vyjádření, které 
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nejsou v souladu s mainstreamovým tokem. Velkým paradoxem je, že se to v podstatě 
děje v celosvětovém měřítku, a zejména u těch států, které se pyšní svým 
demokratickým zřízením, ale ve skutečnosti skrytě, nepozorovaně, postupně, plíživě a 
tvrdě potlačují svobodu slova a právo na informace, nebo dokonce nezávislé myšlení.  

2.3 Kompromitující 
Kompromitující informace jsou zvláštním, velmi specifickým případem 

dezinformací chápaných v širším kontextu. Na rozdíl od zavádějících nebo klamavých 
informací jsou tyto informace vždy pravdivé. Jedná se tedy zpravidla o informace 
velmi osobního i neosobního, důvěrného charakteru, které by za normálních okolností 
(z důvodu etiky, morálky, existujících právních či interních dokumentů různého stupně 
a důvodu utajování atd) neměly být zveřejňovány nebo předkládány druhé straně. 
Zveřejňování nebo účelové, zatím neveřejné předávání kompromitujících informací (v 
podobě různých důkazních materiálů – dokumentů, videí, fotografií, nahrávek atd.) 
druhé straně je realizováno z důvodu vydírání, diskreditace, kompromitace, poškození 
image osoby, firmy, obecně jakéhokoliv objektu, včetně politické strany nebo i státu 
jako takového. Zveřejněním dochází pak k různým škodám, zejména na ztrátě image, 
důvěry apod., popřípadě vyvolání nenávisti, odporu, pohrdání, 
společenského/politického odsouzení atd. Může se jednat o kompromitující materiály 
osobního charakteru (zveřejnění intimních informací z osobního života – zdravotní 
stav, různé orientace, milenky, sex apod.) nebo materiály různých subjektů, které by se 
protivník, veřejnost, druhá strana nikdy neměly dozvědět (tajná zákulisní jednání, 
dohody, smlouvy, aktivity apod., které jsou v přímém rozporu s tím, co se druhé straně 
oficiálně tvrdí).  

V závislosti na cíli a taktice jeho dosažení je použití kompromitujících materiálů 
fázovitě. Pokud jsou kompromitující materiály použity k vydírání, kompromitující 
informace se předkládají nejprve pouze zájmovému objektu a nejsou pak po dosažení 
svého cíle dále zveřejněny. Bohužel kompromitující informace ale slouží i 
k opakovanému vydírání a často po dosažení cíle jsou stejně nakonec v určitých 
případech zveřejněny. Pokud cílem kompromitujícího materiálu, informací je 
diskreditace, kompromitující materiály se zveřejňují rovnou, v tu „správnou, velmi 
citlivou kritickou dobu“ v rozsahu těch subjektů, před kterými má dojít k diskreditaci. 
Někdy to může být relativně malý uzavřený okruh subjektů, jindy to může být 
veřejnost jednoho státu nebo celosvětové společenství. Obsah kompromitujícího 
materiálu (informace), aby byl účinný, je vždy pravdivý na rozdíl např. od klamavé 
informace, která je účelově smyšlená. Kompromitující materiály se na zájmové, 
vytypované osoby (u kterých se předpokládá určitý vliv) obvykle sbírají mnoho let 
dopředu, naprosto systematicky, aniž by se přesně ještě vědělo, jakou pozici za 
nějakou dobu zájmový objekt bude zaujímat, kdy, kde a za jakých okolností, s jakým 
cílem bude kompromitující materiál využit. V jiných situacích se kompromitující 
materiál připraví rychle, „ad hoc“. 

Z hlediska dlouhodobé využitelnosti, působení není použití kompromitujících 
materiálů (informací) příliš systémovým řešením. Vydíraný zájmový objekt se 
přirozeně brání, nechce spolupracovat, jeho ochota poskytovat informace, služby apod. 
je silně omezena a snaží se vydírání co nejrychleji ukončit. Vydíraná osoba nikdy 
dobře nespolupracuje, poskytuje vždy jen minimální, přímo vynucené množství 
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informací, služeb apod. Ze zpravodajského hlediska vydírání není efektivním 
nástrojem pro získání a následnou spolupráci s agentem. Používá se spíše k dosažení 
nějakého vyššího cíle, nebo skutečné kompromitace nepohodlné osoby, u níž není dále 
zájem o nějakou spolupráci. Vydírání nefunguje dobře na čestné, zásadové osoby. 
Používá se k vydírání již předem, někdy cíleně zkompromitovaných osob (zejména 
politiků, vedoucích představitelů různých institucí, managerů apod.). Cílem 
kompromitace nemusí být ale vždy jen člověk – cílovým objektem může být obecně 
jakýkoliv zájmový objekt – občanské nebo politické hnutí, politická strana, instituce, 
vojenská jednotka, zpravodajská služba, ideologie, stát atd. U všech těchto objektů 
může být zájem o jejich kompromitaci z nejrůznějších důvodů.  

V praxi se můžeme setkat i s různými formami skandalizace osoby, či určitého 
objektu (politické strany, instituce, firmy apod.). Běžně jsou používány vymyšlené 
příběhy, zaplacení, falešní svědci apod. Dříve, než se prokáže skutečná pravda, je 
zájmový objekt velmi poškozen a ztratí svou pozici. Případné očištění přichází 
zpravidla pozdě. 

2.3 Klamavé dezinformace 
Klamavé dezinformace jsou informace, které jsou záměrně, účelově, vědomě 

vytvořené nebo upravené s cílem, aby ovlivnily určitým, předem promyšleným 
způsobme jejich příjemce, který se pak podle nich chová, rozhoduje a následně 
vykonává určité činnosti, které jsou výhodné pro tvůrce dezinformací. Klamavé 
informace ve větší nebo menší míře vždy zastírají reálný pohled na konkrétní objekt, 
situaci či stav. 

 

Tab. 1 Základní vlastnosti obecných, zavádějících, klamavých a kompromitujících 
informací., Zdroj [12] 

 Informace 
obecná 

Inform
ace 

zavádějící 

Klamavá, 
dezinformace 

Kompromit
ující informace 

Pravdivost A/N A/N A/N A 
Kompletnost A/N A/N A/N A/N 
Aktuálnost A/N A/N A/N A/N 
Informativnost A A A A 
Klamavost A/N A/N A N 
A/N – Ano/Ne. 

Svým způsobem jsou dezinformace vytvořené tak, aby sloužily ve prospěch 
jejich zadavatele, tvůrce. Obvykle pak poškozují stranu, která je úmyslně vybraná, 
zvolená zadavatelem, tvůrcem dezinformací. Osoba, která dezinformace přijímá, je 
oklamána, špatně, nepřesně informována, podvedena, zneužita a tato skutečnost jí není 
známa. Dezinformace jsou vytvářeny tak, aby nebyly lehce odhalitelné a co nejvíce 
ovlivnily cílové příjemce na co nejdelší dobu a zároveň cílová skupina je vnímala jako 
informace skutečné, ověřené, věřila těmto dezinformacím a dále je šířila. 
Dezinformace působí často postupně, pomalu, skrytě na zažité modely chování 
člověka, na jeho city, emoce, přesvědčení, víru atd. Cílem je myšlenkově ovládnout 
cílovou skupiny a dále je manipulovat, ovlivňovat.  
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2.4 Propaganda, manipulace, dezinformační praxe 

Kdo a pro koho vytváří dezinformace? Z podstaty definice dezinformace v tom 
nejobecnějším pojetí dezinformace vždy někomu pomáhá a zároveň vždy někomu 
škodí. Tuto skutečnost si ale zpravidla uvědomíme až tehdy, kdy dokážeme rozlišovat 
dezinformace od běžných, pravdivých informací, od skutečné reality, kterou nazýváme 
„pravda“ [13]. U úmyslně vytvářených dezinformací (a těch je většina) existuje vždy 
určitý cíl, účel dezinformací, proč, s jakým cílem a jak škodit, respektive jak výhodně 
pro jednu stranu působit, získávat pro ni výhody na úkor strany druhé, soupeřící, 
konkurenční, nepřátelské, ne přátelské, určené k poškození, porážce, omezení, 
eliminace, ovládnutí, podrobení, v krajním případě k zániku.  

Propaganda 
Historicky se setkáváme nejprve s pojmem propaganda2, jejímž cílem je 

rozšiřování názorů a podpůrných informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých 
postojů nebo jednání mas (davů) ovládaných mocenskou skupinou (skupinami), která 
dané mase (v podstatě „národu“) vládne pomocí své (vyhraněné) ideologie. Z tohoto 
pohledu je propaganda původně jako taková neutrální, jedná se o šíření obecných, byť 
ideologických myšlenek. Pojem „propaganda“ je též ale spojován s latinským výrazem 
„Sacra Congregatio de Propaganda Fide“, což byla kontrolní komise ustanovená 
Vatikánem dne 22.6.1622 za účelem řízení, koordinace a kontroly šíření 
evangelického učení a misionářské spolupráce na celém světě [14]. Toto šíření bylo 
ale mnohdy vykonávání násilným způsobem, takže pojem propaganda získal negativní, 
hanlivý význam.   

Pro pojem propaganda je charakteristické systematické šíření informací, mezi 
které se mohou dnes často vkládat neobjektivní nebo zavádějící informace, tedy 
dezinformace, jejichž cílem prosazování nebo podpory určitých ideově-politických 
názorů. V současném mezinárodním kontextu je propaganda spojována s politickým 
nebo názorovým přesvědčováním, často i s psychologickou válkou. Propaganda má 
mnoho forem či používaných metod a jednou z nich je využívání dezinformací, které 
v širším mezinárodním kontextu mají charakter aktivní, promyšlené, velmi intenzivní 
a agresivní, plošné, nepřetržité a účinné informační (psychologické) války, která je 
celosvětově cílená na nepřítele, stejně jako na domácí i zahraniční spojence i vlastní 
národ [15]. 

Propagandu můžeme vnímat i jako cílené šíření jednostranných názorů a 
informací za účelem změny postoje nebo názoru skupiny, širší veřejnosti či mas. 
Propaganda bývá úzce vázána k určitému dynamickému období, kdy politici či 
zájmové skupiny potřebují bezprostředně, velmi intenzivně „tlačit“ své zájmy [16]. 
Propagandu lze chápat jako „záměrný pokus přimět lidi myslet a chovat se 
požadovaným způsobem“ [17]. 

                                                        
2 lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat. Pojem „propaganda“ je též spojován 

s latinským výrazem „Sacra Congregatio de Propaganda Fide“, což byla kontrolní komise 
ustanovená Vatikánem dne 22.6.1622 za účelem řízení, koordinace a kontroly šíření evangelického 
učení a misionářské spolupráce na celém světě. Toto šíření bylo ale mnohdy vykonávání násilným 
způsobem, takže pojem propaganda získal negativní význam.  
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Definic pojmu propagandy je celá řada. Jednou z nejznámějších definic uvádí: 

Propaganda je úmyslný, systematický pokus o formování vnímání, manipulování 
poznaní a přímého chování k dosažení odezvy, která podporuje propagandistův záměr 
[16]. Britský expert na strategickou komunikaci Steve Tatham ve svém textu o 
strategické komunikaci uvádí podrobnější definici: „Propaganda je záměrná, 
systematická snaha o formátování vnímání, manipulování poznání a usměrňování 
chování s cílem dosáhnout odezvy, která podporuje záměr propagandisty“ [5].   

Země NATO propagandu definují takto: „Propaganda jsou informace, zejména 
zkreslené nebo zavádějící povahy, používané k podpoře politické věci nebo 
stanoviska“ [5]. Referenční příručka pro informační operace, kterou v roce 2010 jako 
společnou publikaci vydala obě strategická velitelství NATO, propagandu popisuje 
jako: „Informace, myšlenky, doktríny nebo zvláštní apely šířené s cílem ovlivnit 
názory, emoce, postoje nebo chování jakékoliv určené skupiny za účelem přímé nebo 
nepřímé podpory sponzorem“ [5]. Sponzorem se rozumí subjekt stojící za 
propagandou a z ní profitující. 

 Propaganda se dále dělí na: 

- Propaganda bílá – cíl propagandy je jasně stanoven. Financování propagandy 
tohoto druhu je stejně jako použité informační zdroje transparentní, 
dohledatelné. Používají se běžné propagandistické metody, typické např. pro 
public relation. Bílá propaganda přiznává své skutečné zdroje. 

- Propaganda černá – používá zavádějící, kompromitující nebo klamné 
informace. Vytváří dojem, že pochází ze známého zdroje, ale ve skutečnosti je 
zdroj zcela jiný. Pro příjemce není jasné, k jakému skutečnému cíli se černá 
propaganda používá. Skuteční tvůrci dezinformací, stejně jako zdroje 
financování jsou pro příjemce informací skryté, utajované. Černá propaganda 
staví především na dezinformacích, polopravdě, skandalizaci, fámách atd. 
Černá propaganda pracuje s velmi věrohodně znějícími dezinformacemi a lží. 
Využívá se často pro klamné operace prováděné vládou, armádou nebo jinou 
organizací, kdy je zdroj prezentován jako přátelský, ale ve skutečnosti 
informace pochází od nepřátel. Zdrojem černé propagandy je ve skutečnosti 
jiný zdroj než ten, který se uvádí [5].  

- Propaganda šedá – je na pomezí bílé a černé propagandy. Cíleně a záměrně 
šíří nepřesné a mylné informace za účelem zmást nepřítele a způsobit mu ztráty. 
Na rozdíl od černé propagandy není známo, z jakého zdroje pochází. Nástrojem 
může být například dosazování pozitivních příběhů o státech nebo soukromých 
společnostech, o kterých informují média jako o nezávislém sdělení [18]. Je 
podstatně záludnější než propaganda bílá. Není zde také zcela jistá přesnost a 
pravdivost obsahu sdělení. Šedá propaganda neuvádí žádný zdroj.  
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Obr. 3 Schematický rozdíl mezi bílou, šedou a černou propagandou. Zdroj: [2] 

Cílem propagandy není ani tak informovat, jako emočně zasáhnout cílový objekt 
a tím změnit náladu ve společnosti, ovlivnit mentalitu, chování i rozhodování příjemců 
propagandy – např. při volbách, podpory při rozhodování politiků, vojenských 
činitelů, odůvodnit a podpořit jejich rozhodnutí, skutky apod.  

Propaganda má mnoho významových synonym, která se používají v různých 
sférách. Ve vojenství se setkáváme s termíny strategická komunikace, informační 
operace, mediální operace, veřejné záležitosti, psychologické operace, veřejná 
diplomacie. Propaganda je také nejširší pojem pro informační působení. Při vedení 
války hrála vždy velký význam a byla její nedílnou součástí. V dnešní době je tento 
termín ve společnosti vnímán silně negativně, a většina současných vojenských 
doktrín se mu vyhýbá, respektive jej používá velmi selektivně se zjevným cílem 
psychologického působení na obyvatelstvo: pokud hovoříme o šíření informací 
nepřítelem (Rusko, Čína, Irán, Irák atd.), země NATO používají v komunikaci se 
svým obyvatelstvem „hanlivého“ termínu propaganda [5]. Nepřítel šíří propagandu. A 
naopak – pokud země NATO šíří vlastní informace, hovoří se o „strategické 
komunikaci“. Nejedná se jen o slovní hru synonym, ale o promyšlené psychologické 
působení, jehož cílem je získat sympatie nebo antipatie, resp. vyvolat silnou nenávist, 
fóbii k nepříteli, kterou je nutné hluboko vsunout do lidského mozku. Propaganda je 
chápána jako nepřátelské působení, a připisuje se protivníkovi. Subjekt, bránící se 
propagandě, používá kontrapropagandu, aby se zdůraznila myšlenka obrany proti 
nepříteli. Pokud bychom měli použít neutrální termín, používá se výraz informační 
působení. Propaganda ke své práci využívá mnoho různých metod. Jednou z nich jsou 
dezinformace, které v době informační revoluce jsou jedním z hlavních pracovních 
nástrojů propagandy. Propaganda s dezinformacemi (a naopak) se vzájemně doplňují.  

Propaganda se snaží o manipulaci společenského vědomí tím, že pracuje na 
vytváření a uchovávání určitých mýtů. Mýtus by se dal definovat jako vyprávění, 
příběh či příhoda, která může, ale nemusí být pravdivý a o jehož pravdivosti recipient 
může a nemusí pochybovat. Tento mýtus ilustruje klíčové hodnoty, které chce 
propaganda vštípit cílové skupině a vnucuje publiku kompletní rejstřík intuitivních 
znalostí připouštějících pouze jedinou interpretaci. Aby vyvolaly u cílového publika 
potřebný efekt, jsou mýty neustále opakovány. Nejde ale jen o mýty, úspěšná 
propaganda obklopuje člověka idejemi a pocity, které útočí na jeho vědomí i nevědomí 
a zasahuje jeho soukromý i veřejný život [18]. Propaganda má manipulativní 
charakter, protože prosazuje jednostrannou ideologii, názory. 
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Propaganda disponuje neuvěřitelným kreativním arzenálem práce s pravdou, ke 

které přimíchává významy, akcenty, tu a tam drobnou lež, někdy jiné vyznění, správný 
podtext, mírně manipulovanou fotku – a polopravda už náhle nevypadá tak 
nesnesitelně hloupě [7].  

Manipulace 
 Pojmem manipulace označujeme působení na myšlení a chování druhé osoby 

nebo více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro 
manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. 

 Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru 
či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek 
iniciativy, a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s 
dlouhou časovou prodlevou. 

 Chování manipulátora má řadu charakteristických vlastností, které jsou blízké 
dezinformačním metodám používaným v černé propagandě. Manipulátor je nejčastěji 
charakterizován takto: 

- Je nepřímo agresivní, nebere v potaz potřeby, přání a zájmy druhých lidí, hájí si 
své; 

- Je zákeřný, bezcharakterní, dělá intriky, podrazy, aby dosáhl svého; 

- Nabádá oběť proti ostatním; 

- Při kladení odporu se snaží v druhé osobě (oběti) vyvolat pocit viny; 

- Při komunikaci nejedná s druhou osobou jako rovný s rovným. 

Dezinformace jsou v průběhu historie používány velmi často. Na jejich 
podstatě, cílech se v podstatě po staletí nic nemění, jen se zásadním způsobem rozvíjí 
technologie šíření dezinformací z pohledu jejich rychlosti šíření a množství 
zasažených zájmových objektů, mas, veřejnosti. Dezinformace jsou stále 
sofistikovanější a v případě rozsáhlých střetů na úrovni států je velmi těžké rychle 
vyvracet jejich skutečnou podstatu, protože vždy jedna ze zúčastněných stran zamezí 
straně druhé nebo další nezávislé možnost konfrontace informací, informačních 
zdrojů; vést objektivní vyšetřování, získat přístup k „fyzickým“ důkazům. 
Dezinformace se stávají součástí hybridní války. Jsou nástrojem politických a následně 
vojenských akcí a jejich velkou, další výhodou jsou jejich relativně nízké náklady ve 
srovnání se současnými vojenskými technologiemi, zbraňovými systémy. Neznamená 
to, ale že tyto náklady jsou nízké!   

Dezinformace, propaganda se používají v mocenských střetech lokální, 
celonárodní i globální úrovně: 

- Při volbách politiků, dosazování klíčových osob (tzv. decisition makerů) do 
různých orgánů; 

- Při volbách prezidentů a podobných klíčových osob; 

- Při referendech; 

- Při obsazování pracovních pozic různé úrovně v různých institucích 
nejrůznějšího zaměření; charakteru či poslání; 
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- V konkurenčním ekonomickém boji; 

- Při plánování, přípravě a vedení vojenských a bojových operací; 

- Ve zpravodajských operacích, zpravodajských hrách apod. 

Dezinformační praxe 
Dezinformace při řešení zásadních názorových rozporů, vyplývajících 

z protichůdných (národních) zájmů, ideologií, konfliktech jsou cíleně, dlouhodobě, 
promyšleně vytvářeny především státními, specializovanými institucemi, 
zpravodajskými službami, vojenskými specializovanými útvary pro informační a 
psychologickou válku. Základním cílem je oslabit protivníka (jeho vojenské 
struktury), postavit obyvatelstvo protivníka proti vedení jeho země, získat podporu u 
svého obyvatelstva a všech svých spojenců; případně vysvětlit, zdůvodnit nebo 
omluvit své ne vždy korektní chování, které je zcela v rozporu s demokratickými 
principy, základními lidskými právy a svobodami, zásadami vedení války apod. 

Subjekt propagandy, tvůrce a šiřitel dezinformací při plnění svých cílů vytváří 
takové dezinformace, které neustále podporují jeho ideologii i skutky, napomáhají 
k dosažení strategických i taktických cílů. Pomocí dezinformací se často skrývá reálná 
skutečnost, objektivní pravda o celkové situaci. Ve své podstatě dochází k manipulaci 
s vědomím a následně chováním nejen nepřátelského objektu, ale taktéž i k manipulaci 
veřejného mínění vlastního obyvatelstva, ozbrojených složek i dalších podobných 
subjektů spřátelených zemí, sdružených v rozmanité mezinárodní organizace, aliance 
různých odborných, politických a dalších zájmů. Součástí dezinformací, informační a 
psychologické války je i zabránění šíření objektivních informací, jiných názorových 
proudů a ideologií, než jsou součástí vlastní propagandy. V rámci propagandistického 
boje jsou bohužel objektivní informace, reálné názory, objektivní fakta druhé strany 
uměle označovány za dezinformace a jejich autoři či šiřitelé jsou účelově označováni 
za dezinformátory, konspirátory apod. a ti jsou mnohdy důsledně perzekuováni, 
v krajním případě až po odnětí svobody na základě uměle vykonstruovaných procesů, 
na účelově přijatém právním základě, jež je v rozporu se Základní listinou lidských 
práv a svoboda s principy demokracie. 

V případě konfliktů mezi různými zeměmi, civilizacemi je pak relativně 
technicky, organizačně, politicky, ideově, politicky či právně možné zamezovat 
přístup k jiným než vlastním propagandistickým zdrojům. Pravda je vždy první obětí 
každého otevřeného a rozsáhlého konfliktu. Ve válečném stavu si každý stát najde 
způsob, jak toho docílit. Dochází k potlačování základních lidských práv především 
vlastního obyvatelstva, které je manipulováno tak, aby bezmyšlenkovitě a oddaně, bez 
jakýchkoliv protestů podporovalo vedení své země. 

Ve standardních válečných konfliktech válčící země drasticky potlačovaly 
poslouchání nepřátelských rozhlasových stanic či šíření samizdatových letáků nebo 
novin. Ve válečném stavu trest smrti za porušování tohoto příkazu nebyl ničím 
neobvyklým. Trestu podléhaly celé rodiny. Moderní války se vedou nyní hybridním, 
tj. kombinovaným způsobem [19]. Dokonce často není vyhlášen ani oficiální válečný 
stav, takže konflikt se fyzicky odehrává mimo vlastní území. Kromě klasických 
vojenských nástrojů se používají i metody ekonomických, surovinových, 
potravinových a finančních blokád, prostředky informační a psychologické války. 
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Záver 

Masově sdělovací prostředky (televize, rozhlas, internet) mají oproti minulosti, 
předchozím válečným konfliktům mnohem větší možnosti, a tedy i moc. Války jsou 
vedeny v přímém přenosu. Jsou ekonomicky velmi vyčerpávající i pro země, které 
nejsou oficiálně ve válce a mohou mít velmi silné sociálně-ekonomické, společenské 
negativní dopady na vlastní obyvatelstvo, které ve finále způsobí nestabilitu země. 
Proto je z pohledu vládnoucích elit nutné silné propagandistické působení na vlastní 
armádu i obyvatelstvo, aby se získala jejich podpora a pochopení. Propaganda je silná, 
agresivní, potlačující běžné právní normy mírového stavu. Dochází k zásadnímu 
potlačování všech nemainstreamových informačních zdrojů jak ve vlastní zemi, tak i 
nemainstreamových i oficiálních zdrojů protivníka z obav, aby se nešířili objektivní, 
pravdivé informace. Ty jsou označovány jako dezinformace. 

Otázkou je, do jaké míry potlačování objektivních informací je ve finále účelné. 
Záleží pouze na kritickém myšlení, životních zkušenostech cílového objektu, při 
propagandě obyvatelstva. Pokud u většiny obyvatelstva nejsou v důsledku propagandy 
„vymyté mozky“; obyvatelstvo, zejména v důsledku ekonomických a sociálně-
společenských dopadů, které nastoupí dříve či později, prohlédnou a pochopí, že jimi 
vládnoucí elity silně manipulují a zavádějí je do nepříznivé situace. To se projeví i 
v kompromitaci vlastního vedení, vládnoucích elit, následně ve změně politiky, 
orientace státu apod. Informace, objektivní pravda jsou jak voda a vždy se ve finále 
dostanou tam, kde je jejich potřeba.  
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Abstrakt: 
Alarmujúca je skutočnosť, že nekvalitná a nedostatočná zdravotná starostlivosť o pacientov 
patrí k jedným z hlavných príčin invalidity a úmrtí vo svete. Bezpečnosť pacientov pri 
poskytovaní bezpečných a kvalitných zdravotníckych služieb je predpokladom posilnenia 
systémov zdravotnej starostlivosti a dosiahnutia pokroku smerom k efektívnemu univerzálnemu 
zdravotnému pokrytiu v rámci cieľa udržateľného rozvoja pre všetkých ľudí v každom veku. 
Dôležité je uznať vplyv bezpečnosti pacientov aj pri znižovaní nákladov súvisiacich s 
poškodením pacienta a zlepšovaní efektívnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie 
bezpečných služieb tiež pomôže uistiť a obnoviť dôveru pacientov v systém zdravotnej 
starostlivosti. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, riziko, zdravie, ochrana. 

Abstract: 
The alarming fact is that poor quality and insufficient medical care for patients is one of the 
main causes of disability and death in the world. Patient safety in the provision of safe and 
quality health services is a prerequisite for strengthening health care systems and achieving 
progress towards effective universal health coverage within the framework of the sustainable 
development goal for all people at all ages. It is important to recognize the impact of patient 
safety in reducing costs related to patient harm and improving the efficiency of health care 
systems. Providing safe services will also help to reassure and restore patient confidence in the 
health care system. 

Keywords: safety, risk, health, protection. 
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Úvod 

Výskyt nežiadúcich udalostí v dôsledku nedostatočnej a nekvalitnej zdravotnej 
starostlivosti je pravdepodobne jednou z 10 hlavných príčin smrti a invalidity vo svete 
[1]. Vo vyspelých krajinách sa odhaduje, že jeden z 10 pacientov je poškodený počas 
nemocničnej starostlivosti [2]. Škodu môže spôsobiť celý rad nežiadúcich udalostí, 
pričom takmer polovici z nich sa dá predísť [3]. Každý rok sa v nemocniciach 
rozvojových krajín vyskytne 134 miliónov nežiadúcich udalostí v dôsledku 
nebezpečnej starostlivosti, čo má za následok 2,6 milióna úmrtí [4]. Iná štúdia 
odhaduje, že približne dve tretiny všetkých nežiadúcich udalostí vyplývajúcich z 
nebezpečnej starostlivosti a rokov stratených v dôsledku invalidity a úmrtia sa 
vyskytujú práve v rozvojových krajinách [5]. Celosvetovo sú v primárnej a 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti poškodení až 4 z 10 pacientov. Až 80 % 
poškodeniam sa dá predísť. Najškodlivejšie chyby súvisia s diagnózou, predpisovaním 
a užívaním liekov [6]. Udáva sa, že vo vyspelých krajinách je 15 % celkovej činnosti a 
výdavkov nemocníc priamym dôsledkom nežiadúcich udalostí [2]. Investície do 
znižovania poškodenia pacienta môžu viesť k významným finančným úsporám, a čo je 
dôležitejšie, k lepším výsledkom pre pacientov [2]. Príkladom prevencie je zapojenie 
pacientov, ktoré môže znížiť bremeno škôd až o 15 % [6]. 

1. Čo bezpečnosť pacienta znamená? 
         Bezpečnosť pacientov je disciplína zdravotnej starostlivosti, ktorá vznikla s 
vyvíjajúcou sa zložitosťou systémov zdravotnej starostlivosti a následným nárastom 
poškodenia pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Jeho cieľom je predchádzať a 
znižovať riziká, chyby a škody, ktoré sa vyskytujú u pacientov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Základným kameňom disciplíny je neustále zlepšovanie 
založené na učení sa zo chýb a nežiadúcich udalostí. Bezpečnosť pacientov je 
základom poskytovania kvalitných základných zdravotných služieb. V skutočnosti 
existuje jasný konsenzus, že kvalitné zdravotnícke služby na celom svete by mali byť 
efektívne, bezpečné a zamerané na ľudí. Okrem toho, na realizáciu výhod kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti musia byť zdravotnícke služby včasné, spravodlivé, 
integrované a efektívne. 

Pre zabezpečenie úspešnej implementácie stratégií bezpečnosti pacientov sú 
potrebné jasné politiky, vodcovská kapacita, údaje na zvýšenie bezpečnosti, 
kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci a efektívne zapojenie pacientov do ich 
starostlivosti [6]. 

2. Prečo dochádza k poškodeniu pacienta? 

           Vyspelý zdravotný systém berie do úvahy narastajúcu zložitosť zdravotníckych 
zariadení, vďaka ktorým sú ľudia náchylnejší na pochybenia. Napríklad pacient v 
nemocnici môže dostať nesprávny liek kvôli zámene, ku ktorej dochádza v dôsledku 
podobného balenia. V tomto prípade recept prechádza rôznymi úrovňami starostlivosti 
počnúc lekárom na oddelení, cez lekáreň na výdaj až po sestru, ktorá pacientovi podá 
nesprávne lieky. Ak by boli na rôznych úrovniach zavedené ochranné procesy, túto 
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chybu by bolo možné rýchlo identifikovať a napraviť. V tejto situácii môžu byť 
základnými faktormi, ktoré viedli k výskytu, nedostatok štandardných postupov na 
uchovávanie liekov, ktoré vyzerajú podobne, slabá komunikácia medzi rôznymi 
poskytovateľmi, nedostatočné overenie pred podaním lieku a nedostatočné zapojenie 
pacientov do ich vlastnej starostlivosti. Tradične individuálny poskytovateľ, ktorý sa 
aktívne dopustil pochybenia (aktívna chyba), nesie vinu za takýto incident a môže byť 
v dôsledku toho aj potrestaný. Bohužiaľ to nezohľadňuje faktory v systéme, ktoré boli 
opísané vyššie a ktoré viedli k výskytu chyby (tzv. latentné chyby). Mýliť sa je ľudské 
a očakávať bezchybný výkon od ľudí pracujúcich v zložitom prostredí pod vysokým 
stresom je nereálne. Predpoklad, že je možná individuálna dokonalosť, nezlepší 
bezpečnosť [7]. Ľudia sú chránení pred pochybením, keď sú umiestnení do prostredia 
odolného voči chybám, kde sú systémy, úlohy a procesy, v ktorých pracujú, dobre 
navrhnuté [8]. Zameranie sa na systém, ktorý umožňuje, aby došlo k ujme, je preto 
začiatkom zlepšovania, a to môže nastať len v otvorenom a transparentnom prostredí, 
kde prevláda kultúra bezpečnosti. Ide o kultúru, v ktorej sa kladie vysoký dôraz na 
bezpečnostné presvedčenia, hodnoty a postoje a zdieľa ich väčšina ľudí na pracovisku 

[9]. Každý rok utrpia milióny pacientov zranenia alebo zomrú v dôsledku 
nebezpečnej a nekvalitnej zdravotnej starostlivosti. Mnohé lekárske postupy a riziká 
spojené so zdravotnou starostlivosťou sa javia ako hlavné výzvy pre bezpečnosť 
pacientov a významne prispievajú k zaťaženiu spôsobenému nebezpečnou 
starostlivosťou. Nižšie sú uvedené niektoré zo situácií bezpečnosti pacienta, ktoré 
vyvolávajú najväčšie obavy: 

- Chyby v medikácii sú hlavnou príčinou zranení a škôd, ktorým sa dá vyhnúť v 
systémoch zdravotnej starostlivosti: celosvetovo sa náklady spojené s chybnou 
medikáciou odhadujú na 42 miliárd USD ročne [10]. 

- Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sa vyskytujú u 7 až 10 z 
každých 100 hospitalizovaných pacientov vo vyspelých aj v rozvojových krajinách. 
[11]. 

- Nebezpečné postupy chirurgickej starostlivosti spôsobujú komplikácie až u 25 
% pacientov. Takmer 7 miliónov chirurgických pacientov ročne trpí závažnými 
komplikáciami, z ktorých 1 milión zomrie počas operácie alebo bezprostredne po nej 
[12]. 

- Nebezpečné injekčné postupy v zdravotníckych zariadeniach môžu prenášať 
infekcie vrátane HIV a hepatitídy B a C a predstavovať priame nebezpečenstvo pre 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov [5]. 

- Diagnostické chyby sa vyskytujú u približne 5 % dospelých v zariadeniach 
ambulantnej starostlivosti, pričom viac ako polovica z nich má potenciál spôsobiť 
vážne poškodenie zdravia. Väčšina ľudí počas svojho života utrpí diagnostickú chybu 
[13]. 

- Nebezpečné transfúzne postupy vystavujú pacientov riziku nežiadúcich 
transfúznych reakcií a prenosu infekcií [14]. Údaje o nežiadúcich reakciách na 
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transfúziu zo skupiny 21 krajín ukazujú priemerný výskyt 8,7 závažných reakcií na 100 
000 distribuovaných zložiek krvi [15]. 

- Radiačné chyby zahŕňajú nadmerné vystavenie žiareniu [16]. Prehľad 30 
rokov publikovaných údajov o bezpečnosti pri rádioterapii odhaduje, že celkový výskyt 
chýb je okolo 15 na 10 000 liečebných cyklov [17]. 

- Sepsa často nie je diagnostikovaná dostatočne skoro na to, aby zachránila 
život pacienta. Pretože tieto infekcie sú často rezistentné voči antibiotikám, môžu 
rýchlo viesť k zhoršeniu klinických stavov, ktoré postihujú odhadom 31 miliónov ľudí 
na celom svete a spôsobujú viac ako 5 miliónov úmrtí ročne [18]. 

- Venózna tromboembólia (krvné zrazeniny) je jednou z najčastejších príčin 
poškodenia pacienta, ktorým sa dá predchádzať, pričom prispieva k jednej tretine 
komplikácií pripisovaných hospitalizácii. Ročne sa odhaduje 3,9 milióna prípadov vo 
vyspelých krajinách a 6 miliónov prípadov v krajinách rozvojových [19]. 

Záver 

Bezpečnosť pacientov pri poskytovaní bezpečných a kvalitných zdravotníckych 
služieb je predpokladom posilnenia systémov zdravotnej starostlivosti a dosiahnutia 
pokroku smerom k efektívnemu univerzálnemu zdravotnému pokrytiu v rámci cieľa 
udržateľného rozvoja pre všetkých ľudí v každom veku [7]. Cieľ by mal byť zameraný 
na dosiahnutie bezpečných a a kvalitných zdravotníckych služieb „vrátane ochrany 
finančného rizika, prístupu ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti 
a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liekom a 
vakcínam pre všetkých“ [20]. Je tiež dôležité uznať vplyv bezpečnosti pacientov pri 
znižovaní nákladov súvisiacich s poškodením pacienta a zlepšovaní efektívnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie bezpečných služieb tiež pomôže 
uistiť a obnoviť dôveru pacientov v systém zdravotnej starostlivosti [21]. 
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Abstrakt:  

Finančná správa Slovenskej republiky sa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine vo 
februári 2022 intenzívne podieľa na zabezpečení hraničných priechodov s Ukrajinou  tak, aby boli 
napriek enormnému nárastu počtu utečencov z Ukrajiny, hranice priechodné a bola dodržaná 
zákonnosť pri dovoze, vývoze i tranzite tovaru. S vojnovým konfliktom narástli aj počty vývozov 
humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, preto aj finančná správa promptne reagovala na 
nové podmienky , aby pomoc bola doručovaná bez zdržania, ale aj zároveň musí byť v súlade s 
platnou legislatívou. Cieľom článku je priblížiť aktuálne opatrenia v súvislosti s vývozom, 
dovozom tovaru ako aj zabezpečovaním prechodu humanitárnej pomoci cez hranice s Ukrajinou s 
poukázaním na najčastejšie vyvážané komodity, ako aj uplatňované zákazy alebo obmedzenia 
platné od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine. 

Kľúčové slová: hraničné priechody, humanitárna pomoc, colné zákazy a obmedzenia, dovozné 
clo. 

Abstract: 

Since the outbreak of the military conflict in Ukraine in February 2022, the Financial 
Administration of the Slovak Republic has been intensively involved in securing border crossings 
with Ukraine so that, despite the enormous increase in the number of refugees from Ukraine, the 
borders are passable and legality is observed in the import, export and transit of goods. With the 
war conflict, the number of exports of humanitarian aid to the people of Ukraine also increased, 
therefore the Financial Adminisration promptly responded to the new conditions, so that the aid 
was delivered without delay, but at the same time it must be in accordance with the applicable 
legislation. The aim of the article is to present the current measures in connection with the export, 
import of goods as well as ensuring the passage of humanitarian aid across the border with 
Ukraine, pointing out the most frequently exported commodities, as well as the applied 
prohibitions or restrictions in force since the outbreak of the war conflict in Ukraine.  
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Úvod 

Slovenská republika splnila požiadavky na technické a personálne zabezpečenie 
hraníc a od vstupu SR do EÚ (1. 5. 2004), hraničný priestor a hranica medzi SR a 
Ukrajinou (97,8 km) je precízne monitorovaná a dôsledne strážená. Európska únia sa 
zároveň zaviazala voči členským štátom, že prispeje svojou politikou v oblasti 
cezhraničnej spolupráce k vytváraniu priestoru pre slobodný pohyb osôb, k posilneniu 
ich bezpečnosti, ako aj k utváraniu spravodlivých vzťahov.  

Podľa J. Scotta [1] pri skúmaní regionálneho rozvoja pohraničia sú štátne hranice 
chápané spravidla ako mnohostranné sociálne inštitúcie, nie len ako formálne politické 
markery zvrchovanosti. Hranice rámcujú spoločenské a politické dianie a sú vytvárané 
prostredníctvom inštitucionálnych a diskurzívnych postupov rôznymi aktérmi na 
rôznych úrovniach [2].So situáciou, ako nastala od 24.02.2022 sa bolo treba rýchlo 
vysporiadať tak, aby bola  hranica s Ukrajinou nielen bezpečná, ale aj priepustná. 
Vojnový konflikt spustil veľký nápor na hraničné priechody s Ukrajinou. Na riešení 
tejto situácie sa podieľala finančná správa a promptne presunula svoje personálne 
kapacity práve do tejto oblasti.  

1. Vojnový konflikt na Ukrajine a Finančná správa Slovenskej republiky  
V roku 2021 Rusko začalo s rozsiahlou koncentráciou vojenských síl v blízkosti 

hraníc s východnou Ukrajinou, čo vyvolalo veľké obavy na Ukrajine, v Európe a na 
celom svete. Po týždňoch extrémneho napätia sa prezident Vladimir Putin 21. februára 
2022 rozhodol uznať časti Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti (administratívne 
oblasti) na Ukrajine, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty a vyslať 
do týchto oblastí ruské jednotky.  

Následne tento krok svojím hlasovaním 15. februára odsúhlasila ruská Štátna 
duma (dolná komora ruského parlamentu). Lídri EÚ pri viacerých príležitostiach 
žiadali, aby Rusko okamžite zastavilo vojenské akcie, bezpodmienečne stiahlo všetky 
ozbrojené sily a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny a aby plne rešpektovalo 
územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny. Dňa 24. februára 2022 začalo 
Rusko inváziu na Ukrajinu. 

Finančná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostných zložiek SR. Napriek 
tomu, že jej hlavným cieľom je výber daní a cla, je však úzko spätá s ochranou zdravia 
obyvateľov, podieľa sa na odhaľovaní daňových a colných trestných činov a  
participuje na zaisťovaní bezpečnosti SR. [3]. 

Na úseku slovenskej štátnej hranice s Ukrajinou je v súčasnosti päť hraničných 
priechodov, najviac osôb a dopravných prostriedkov prechádza cez cestný hraničný 
priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, kade prechádza osobná i nákladná doprava, peší 
priechod tu absentuje. Na druhom mieste, čo do frekvencie prechodu hraníc osôb a 
osobnej dopravy (nákladná doprava je možná len do 3,5 tony), je cestný hraničný 
priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, kde je možné prejsť hranicu i peším a cyklistom. 
Hraničný priechod Veľké Slemence ‒ Mali Slemenci slúži len ako priechod pre peších 



   

 

 

244 

 

Zákazy, obmedzenia a humanitárna pomoc  pri prekročení schengenskej 
hranice v kontexte vojenského konfliktu na Ukrajine  

Patrícia SOPKOVÁ 
 

a cyklistov. Na železničnú prepravu slúži hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop a 
Maťovské Vojkovce –Pavlovo. [4] 

 

Tab. 1 Hraničné priechody s Ukrajinou, Zdroj Ministerstvo vnútra SR, vlastné 
spracovanie [4] 

 

Názov hraničného 
priechodu

Druh hraničného 
priechodu Kategória dopravy Prevádzková doba

Čierna nad Tisou - 
Čop železničný ososbná a nákladná doprava nepretržitá

Veľké Slemence  - 
Mali Slemenci cestný pre peších a cyklistov od 08:00 - 20:00 hod.

Maťovské  Vojkovce  - 
Pavlovo železničný nákladná doprava nepretržitá

Vyšné Nemecké- 
Užhorod cestný osobná a nákladná doprava nepretržitá

Ubľa - Malyj Bereznyj cestný 

osobná doprava (vrátane 
autobusov pravidelnej a 

nepravidelnej dopravy, peších a 
cyklistov) a nákladná doprava do 

3,5 t

nepretržitá

 
 

Pravidlá prekračovania vonkajšej hranice a podmienky vstupu na územie 
Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, ktorý v plnom rozsahu 
uplatňuje Schengenské acquis, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o 
pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). 
Kódex schengenských hraníc nadobudol účinnosť 13. 10. 2006. [5] 

Najvyšší nárast počtu osôb v porovnaní s rokom 2021 je zaznamenaný na 
hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Nárast predstavuje až trojnásobok bežného 
počtu migrujúcich osôb, celkový nárast predstavuje 493 977 osôb, čo je v priemere na 
jeden deň až 2700 osôb. V roku 2021 bol priemerný počet osôb na jeden deň 1073 
osôb. 

 

Tab. 2 Migrácia cez hranicu s Ukrajinou podľa hraničných priechodov Zdroj 
Úrad hraničnej a cudzineckej polície - Štatistiky, vlastné spracovanie [6] 
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2 921

                  -

3 699

231 457

Po
ze

m
ná

 h
ra

ni
ca

        1. polrok 2022                              1. polrok 2021

2 758

                   -

2 692

118 940

239 974

687 291

5 621

84 490

29 389

1 046 765

Maťovské Vojkovce

Veľké Slemence

Čierna nad Tisou

SPOLU

36 012

193 314

5 932

                   -

7 208

242 466

               Osoby              Dopravné 
prostriedky 

              Osoby           Dopravné 
prostriedky  

Ubľa

Vyšné Nemecké

9 148

104 342

56 749

168 088

 
 

2. Podmienky colného odbavenia humanitárnej pomoci na Ukrajinu 
Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Na každý 

tovar, ktorý vystupuje na Ukrajinu, sa podáva colné vyhlásenie. Toto vyhlásenie môže 
mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru: 

-     pri preprave neobchodného tovaru (ide o tovar v osobnej batožine 
cestujúceho –malé množstvo tovaru prepravovaného osobnými 
vozidlami) postačuje podať ústne colné vyhlásenie. Vývoz tovaru sa 
oznamuje colným orgánom na hraničnom priechode a spolu s čitateľným 
zoznam tovaru 

-     pri preprave obchodného tovaru (iný ako neobchodný bez ohľadu na to 
či ho prepravuje fyzická osoba alebo právnická osoba, dobročinná alebo 
charitatívna organizácia, atď.) postačuje rovnako podať ústne colné 
vyhlásenie avšak iba vtedy ak: 

nepresahuje hodnotu 1 000 EUR alebo 

nepresahuje čistú hmotnosť 1 000 kg. 

Ak nie sú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia pri 
obchodnom tovare (to znamená, že hodnota bude nad 1 000 EUR alebo čistá hmotnosť 
nad 1 000 kg) podáva sa výlučne elektronické vývozné colné vyhlásenie.  

Finančná správa spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola 
pomoc na Ukrajinu doručená čo najrýchlejšie a s najľahším priebehom. Na druhej 
strane aj pri poskytovaní takejto pomoci ostávajú zachované ochranné opatrenia v 
oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z EÚ a dovoze do Ukrajiny a s tým spojené 
možné colné kontroly vykonávané na vyvážanom tovare. S cieľom zabezpečiť hladký 
vstup a dovoz na Ukrajinu, je nutné, aby pri poskytovaní humanitárnej pomoci dbať na 
dodržiavanie medzinárodne stanovených pravidiel, vďaka čomu je možné sa vyhnúť 
problémom na ukrajinskej strane so vstupom takéhoto tovaru deklarovaného ako 
humanitárna pomoc. Humanitárnu pomoc definujú Ženevské dohovory, podľa ktorých 
by mala pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného 
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obyvateľstva na okupovanom území. Ide napríklad o šatstvo, potraviny, posteľnú 
bielizeň, prístrešie či hygienické potreby. 

 Len od 1.3.2022 do 11. hodiny 3.3.2022 sa podarilo prepustiť na ukrajinskú 
stranu cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 282 dopravných prostriedkov s 
humanitárnou pomocou, ktoré podľa sprievodných dokumentov prepravili 676 892 kg 
humanitárnej pomoci. [7]. 

2.1 Vývoz liekov v rámci humanitárnej pomoci 
V súvislosti s humanitárnou krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na území 

Ukrajiny zaznamenala zvýšený záujem verejnosti o vývoz liekov – či už 
voľnopredajných, ale aj viazaných na lekársky predpis. 

Lieky spadajú pod samostatnú kategóriu tovaru, ktorá pri prevoze cez hranicu zo 
zákona podlieha zvýšenému monitorovaniu a osobitnej colnej kontrole. Navyše, počas 
celej doby prevozu aj skladovania musia byť splnené špeciálne podmienky 
uskladnenia liekov (napr. teplota, vlhkosť), ktoré si vyžadujú adekvátnu 
dokumentáciu. Individuálne iniciované zbierky a následné zaobchádzanie s liekmi, ich 
poskytovanie, či podávanie, predstavujú porušenie zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšej 
súvisiacej legislatívy, pričom – hoci s dobrým úmyslom – hrozí riziko poškodenia 
zdravia spôsobeného nesprávnym skladovaním, indikáciou, dávkovaním, liekovými 
interakciami alebo potlačením príznakov iného, závažnejšieho ochorenia. Nie je 
možné garantovať kvalitu, bezpečnosť  a účinnosť liekov, ktorých pôvod nie je zrejmý 
a ktoré pochádzajú z domácich zásob, či akéhokoľvek neoprávneného zdroja. [8]. 

K vývozu liekov a liečiv je stále  potrebné povolenie od príslušného orgánu 
dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Toto 
povolenie sa predkladá pri podávaní elektronického vývozného colného vyhlásenia. 
Bez jeho predloženie nebude vývoz povolený. Zároveň vývoz liekov v rámci 
humanitárnej pomoci nie je pre fyzické osoby povolený. 

Dodávky liekov od individuálnych darcov nadmerne a najmä zbytočne zaťažujú 
colné hraničné priechody, ktoré momentálne čelia enormnému náporu. 

2.2 Iné komodity vyvážané v súvislosti so situáciou na Ukrajine 
Čo sa týka pravidiel či  prípadných zákazov alebo obmedzení na najčastejšie 

opakujúce sa tovary, ktoré fyzické osoby alebo organizácie vyvážajú na Ukrajinu v 
súvislosti s aktuálnou situáciou v tejto krajine, stále je potrebné splnenie colných 
formalít pri vývoze t.j. podanie colného vyhlásenia. Medzi najčastejšie vyvážané 
tovary patria: 

-     elektronika, tlačiarne, tonery, powerbanky, elektrocentrály ako zdroj 
energie pre prípravu jedál, plynové fľaše na zohrievanie jedla (s 
horákom) - v prípade vývozu nie sú žiadne zákazy alebo obmedzenia, 

-     vývoz ochranných balistických viest, kevlarová ochrana, protičrepinové 
vesty, prilby - takýto tovar podlieha zákazom a obmedzeniam a je 
potrebné predložiť licenciu z Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) 
podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného 
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priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnakým 
zákazom a obmedzeniam podlieha aj vývoz určených výrobkov (napr. 
optické prístroje, zameriavacie ďalekohľady, prístroje na rušenie 
elektronických signálov). Aj v tomto prípade je potrebné predložiť 
licenciu z MH SR podľa zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s 
určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných 
dôvodov v platnom znení.  

-     pohonná látka (benzín, nafta) - v prípade vývozu nie sú žiadne zákazy 
alebo obmedzenia, ale nakoľko  ide o nebezpečnú látku a jej preprava 
má určité pravidlá a obmedzenia podmienené medzinárodnou dohodou 
ADR t.j. Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
(napr. druh prepravnej nádoby, jej objem a vyhotovenie v súlade s 
normami EÚ). 

 

3. Zákazy a obmedzenia v colnej oblasti po vypuknutí vojnového konfliktu 
s Ukrajinou 

Zákazy a obmedzenia upravujú práva a povinnosti subjektov, voči ktorým sa tieto 
zákazy uplatňujú; sú netarifného charakteru a sú súčasťou obchodno-politických 
opatrení, ktoré môžu byť časové, hmotnostné, druhové a územné. Podľa Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie čl. 36 je uplatnenie zákazov a obmedzení  uplatňované s 
cieľom ochrany verejnej mravnosti, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, 
ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národného kultúrneho 
bohatstva s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany 
priemyselného a obchodného vlastníctva. [9]. 

3.1 Dovoz, vývoz a tranzit peňažnej hotovosti u cestujúcich v sume 10 000,- EUR a 
viac alebo jej ekvivalentu v inej mene 

Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v 
minimálnej výške 10 000 € je povinná podľa § 4 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Colný zákon“).“ bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému 
hraničnému colnému úradu na predpísaných tlačivách: Oznámenie peňažných 
prostriedkov v hotovosti a Formulár 2a - Hlásenie o peňažných prostriedkoch v 
hotovosti.  

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672  
z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do 
Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005  
prepravcovia, ktorí prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 
EUR alebo viac, oznámia tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom 
členského štátu, cez ktorý vstupujú do Únie, alebo cez ktorý Úniu opúšťajú, a im ich 
sprístupnia na účely kontroly. V zmysle článku 2 ods. 1 písm. h) tohto nariadenia 
„prepravcom“ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie alebo ju opúšťa a má u 
seba, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v 
hotovosti. 
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Ten kto si nesplní povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so 
sprievodom alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o 
kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú 
Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 sa dopúšťa colného priestupku 
(ak sa jedná o fyzickú osobu) alebo deliktu (ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa 
alebo právnickú osobu) spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1 písm. n) zákon č. 199/2004 
Z. z. Colný zákon. 

3.2 Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi 
utečencov z Ukrajiny  

Od 1.10.2022 sa zrušila výnimka pri premiestňovaní spoločenských zvierat z 
Ukrajiny na územie EÚ, pri ktorej stačilo vyplniť a zaslať formulár POVOLENIA  na 
príslušný regionálny útvar Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 
republiky (v súlade s usmerneniami Európskej Komisie a článkom 32 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom 
premiestňovaní spoločenských zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 2003).  Štátna 
veterinárna a potravinová správa SR vo výnimočnej situácii politických nepokojov na 
Ukrajine povoľovala nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie 
SR sprevádzajúcich utečencov, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy. 

Tieto podmienky sa od 01.10.2022 zmenili a spoločenské zvieratá, ktoré cestujú 
so svojimi vlastníkmi alebo oprávnenými osobami z Ukrajiny, môžu vstúpiť do EÚ, 
resp. na územie Slovenskej republiky iba v prípade, ak spĺňajú nasledovné 
požiadavky: 

-     sprevádzané veterinárnym dokladom (veterinárny preukaz alebo 
medzinárodný pas), v ktorom je uvedený daný vlastník alebo oprávnená 
osoba zvieraťa, 

-     jedinečne označené mikročipom/tetovaním, pričom vlastník zvieraťa 
alebo oprávnená osoba musí predložiť záznam o aplikácii označenia 
prostredníctvom veterinárneho dokladu, 

-     platne vakcinované proti besnote, pričom vlastník zvieraťa alebo 
oprávnená osoba musí predložiť záznam o vakcinácii prostredníctvom 
veterinárneho dokladu a vakcinácii musí predchádzať jedinečné 
označenie zvieraťa vyššie uvedeným spôsobom. 

V rámci upravených podmienok výnimočného nekomerčného vstupu takýchto 
zvierat sa nebude vyžadovať test titra protilátok proti besnote a ani úradný sprievodný 
dokument vo forme zdravotného certifikátu. 

3.3 Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na osobnú potrebu  
Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na osobnú potrebu Z dôvodu rizika 

zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov 
živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na 
pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými štátmi EÚ, ani na výrobky 
živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a 
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Švajčiarska. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, 
musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto 
tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie. 

Do EÚ nemožno dovážať mäso, mlieko a výrobky z nich (okrem sušeného mlieka 
pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho 
krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov. 

Do EÚ je možné doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa, mlieka a výrobkov 
z nich, len ak pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť 
nepresahuje 10 kilogramov na osobu. 

Do EÚ je povolené  doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre 
dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva 
pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak: 

-     pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné 
množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a: 

-     výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 

-     ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve 
nepoužíva; 

-     pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko 
alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 
kilogramy na osobu a: 

-     výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 

-     ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve 
nepoužíva. 

3.4 Oslobodenie tovaru pre utečencov z Ukrajiny od dovozného cla a DPH 
Európska Komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy 

prijala Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1108 o oslobodení od dovozného cla a od 
DPH pri dovoze, ktoré sa udeľuje v prípade tovaru, ktorý sa má bezplatne distribuovať 
alebo sprístupniť osobám, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine, a osobám v núdzi na 
Ukrajine. Zoznam týchto členských štátov, pre ktoré je rozhodnutie určené, je 
zverejnený v článku 4 tohto rozhodnutia (ďalej len „žiadajúce členské štáty“). 
Oslobodenie sa uplatňuje za týchto podmienok: 

od dovozného cla a DPH pri dovoze sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely 
prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, 
verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo na ich 
účet, alebo charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami schválenými v 
príslušnými orgánmi v žiadajúcich členských štátoch, v ktorých sa má tovar použiť 
alebo na účet týchto organizácii, ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 
75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 a je určený na: 
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-     bezplatnú distribúciu orgánmi a organizáciami uvedenými vyššie v 
prospech osôb, ktoré utekajú pred vojnou a Ukrajine, alebo 

-     bezplatne sprístupnenie tovaru v prospech osôb, ktoré utekajú pred 
vojnou na Ukrajine, pričom tovar zostáva vo vlastníctve vyššie 
uvedených orgánov, subjektov a organizácii 

Takýto tovar je možné oslobodiť aj v inom žiadajúcom členskom štáte, ako je 
žiadajúci členský štát kde sa má tovar použiť za predpokladu, že je dovážaný na účely 
prepustenie do voľného obehu štátnou alebo inou schválenou organizáciou 
vykonávajúcou podobné činnosti v žiadajúcom členskom štáte, v ktorom sa má tovar 
použiť. Preprava tovaru medzi týmito žiadajúcimi členským štátmi podlieha 
predchádzajúcemu oznámeniu zo strany dotknutej organizácie príslušným orgánom 
žiadajúceho členského štátu, ktorý udelil oslobodenie od dovozného cla a DPH. 

Rovnako pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom 
žiadajúceho členského štátu, ktorý udelil oslobodenie od dovozného cla a DPH, môžu 
príslušné organizácie tovar, na ktorý bolo udelené oslobodenie, prepravovať 
ukrajinským štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym či dobročinným 
organizáciám schváleným ukrajinskými príslušnými orgánmi na účel bezplatnej 
distribúcie tovaru osobám v núdzi na Ukrajine. 

Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze sa uplatňuje aj vtedy, ak je 
dovážaný tovar organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní následkov 
katastrof alebo na ich účet, aby sa mohli pokryť ich potreby počas obdobia, keď 
poskytujú uvedenú pomoc osobám, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine. 

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH sa uplatňuje na všetky dovozy do 
žiadajúcich členských štátov realizované od 24. februára 2022 do 31. decembra 2022. 

 

Záver 

Príslušníci finančnej správy od 24.02.2022, kedy vypukol vojnový konflikt na 
Ukrajine, vykonávajú štandardnú colnú kontrolu batožiny a dopravných prostriedkov v 
závislosti od druhu a charakteru prepravovaného tovaru, samozrejme s maximálnym 
ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Naďalej sú ale dodržiavané opatrenia a 
prípadné zákazy a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na niektoré druhy tovarov pri ich 
dovoze v osobnej batožine z tretích krajín. Finančná správa s cieľom lepšie 
informovať verejnosť pripravila aj informačnú kampaň nielen na sociálnych sieťach, 
ale aj na portáli finančnej správy. Zriadená bola špecializovaná podstránka k situácii 
na Ukrajine, kde nájdu ľudia, ale aj humanitárne organizácie všetky dôležité 
informácie, ktoré sú  pravidelne aktualizované.  
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Abstrakt:  

Publikovaný príspevok definuje prácu bezpečnostného manažéra, ako kľúčovú pozíciu zaoberajúcu 
sa zachovaním a riadením bezpečnostného systému leteckej dopravy na medzinárodných letiskách. 
V úvode cieľ práce poukazuje na náplň práce, kompetencie, úlohy, dôležitosť a udržateľnosť tejto 
pozície a základné vlastnosti, ktorými by mal bezpečnostný manažér disponovať. Cieľ štúdie sa 
prostredníctvom vedeckej metódy riadeného rozhovoru zaoberá okrem základných otázok činnosti 
a funkcie definovanej profesie aj názorov na problematiku zachovania bezpečnosti v letectve z 
pohľadu bezpečnostného manažéra. Zároveň poukazuje na základné kritické parametre letectva z 
pohľadu manažéra, ktoré by sa v budúcnosti mali stať cieľom detailnejších analýz a prípadných 
úprav pre zachovanie požadovanej hodnoty bezpečnosti na letiskách. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, manažér, bezpečnostný manažér, letecká doprava. 

 
Abstract: 

The published article defines the work of a security manager as a key position dealing with the 
maintenance and management of the air transport security system at international airports. In the 
beginning, the goal of the job points out the content of the job, competences, tasks, importance and 
sustainability of this position and the basic qualities that a security manager should possess. The 
aim of the study, through the scientific method of a guided interview, deals not only with the basic 
questions of the activity and function of the defined profession, but also with opinions on the issue 
of maintaining safety in aviation from the point of view of a safety manager. At the same time, it 
points to the basic critical parameters of aviation from the manager's point of view, which in the 
future should become the target of more detailed analyses and possible adjustments in order to 
maintain the required value of safety at airports. 

Keywords: security, manager, security manager, aviation, sustainability. 
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Úvod 
Na svete existuje množstvo činiteľov a organizácií, ktoré sa starajú o rozvoj a 

udržateľnosť bezpečnosti leteckej dopravy. Medzi takéto organizácie patrí aj 
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo, ktorá má podstatný vplyv pri 
rozhodovaní a vytváraní podmienok, noriem, štandardov, oprávnení a podmienok 
bezpečnosti civilného letectva. Ich dodržiavanie je kontrolované rôznymi úradmi a 
subjektami. 

V záujme zachovania bezpečnosti pracuje v leteckej doprave značné množstvo 
ľudí. Medzi takéto osoby sa radí aj pozícia bezpečnostného manažéra. Bezpečnostný 
manažér je osobou, ktorej hlavný prvok záujmu je predovšetkým kontrola prevádzky 
daného objektu, organizácie alebo spoločnosti s cieľom zachovania a udržiavania 
bezpečnostných štandardov a pravidiel. 

Cieľom príspevku je priblížiť pozíciu bezpečnostného manažéra v leteckej 
doprave, jeho základné úlohy a povinnosti pri výkone povolania a tiež dôležitosť a 
udržateľnosť tejto pozície v odvetví letectva. Zároveň bolo dôležité definovať takéhoto 
manažéra z hľadiska vlastností a spôsobilostí, ktorých povaha následne častokrát 
odzrkadľuje jeho celý prístup k práci, a čo je podstatné aj k samotnej úrovni 
bezpečnosti.  

Druhá časť cieľa príspevku spočívala v metodologickom prieskume, ktorý 
pozostával z analýzy názorov bezpečnostného manažéra pracujúceho v leteckej 
doprave, či už na pozíciu ako takú, no predovšetkým na úroveň bezpečnosti v letectve.  

Na záver boli na základe vedeckého prieskumu vyhodnotené a definované 
základné kritické parametre letectva. Poznanie týchto parametrov je dôležité pre 
analýzu a hodnotenie úrovne bezpečnosti letectva. Vďaka nim je takisto možné 
charakterizovať a lepšie poznať mimoriadne situácie, ktoré môžu nastať, no 
predovšetkým eliminovať ich vznik, prostredníctvom správne nastavených a 
efektívnych opatrení. 

1.  Bezpečnostný manažér  
Bezpečnostný manažér je dôležitou a podstatnou osobou pri zabezpečovaní 

ochrany. Je zodpovedný za prevádzku, vývoj a stále zlepšovanie procesu riadenia 
bezpečnosti. Je spojovacím kanálom pri zabezpečovaní podnikových informačných 
systémov s cieľom riadiť bezpečnosť v danej organizácii. 

Medzinárodná organizácia civilného letectva je kľúčovým orgánom pre otázky 
bezpečnosti v oblasti letectva. S cieľom zlepšiť a zefektívniť bezpečnosť na letiskách 
zavádza štandardy riadenia bezpečnosti, medzi ktoré patrí aj Chicagský dohovor. Tieto 
ustanovenia požadujú aby mali poskytovatelia, ktorý sú zodpovedný za letecké služby 
vytvorený plán riadenia bezpečnosti a aby bolo jeho udržiavanie zachované. Z toho 
vyplýva, že je dôležité dbať na správny výber zamestnancov s požadovanými 
schopnosťami a znalosťami bezpečnostných systémov. Na základe štandardov 
vypracovaných organizáciou ICAO majú spoločnosti a zodpovedný poskytovatelia 
služieb povinnosť určiť bezpečnostného manažéra zodpovedného za implementáciu 
efektívneho systému bezpečnosti. [1] 
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Jednou z najdôležitejších úloh bezpečnostného manažéra ako spojovacieho 
kanálu celej organizácie pri zachovávaní bezpečnosti je dávať pozor na dodržiavanie a 
správny chod činností a procesov v rámci manažérstva rizík systému a ich riadenia. 

Správne fungovanie bezpečnosti je podmienené práve postavením a 
schopnosťami bezpečnostného manažéra, ktorého činnosti prispievajú k vzniku 
organizačnej štruktúry prostredníctvom plánovania a analýzy bezpečnostných 
aspektov. Jedná sa o úlohy metodicky pripravovať a následne realizovať a vytvárať 
podmienky alebo kontrolovať  množinu bezpečnostných opatrení, ktorých cieľom je 
ochrana procesov a bezpečnostného systému spoločnosti v plnom súlade s celkovou 
stratégiou spoločnosti. [2] 

Manažéri sú zodpovedný za celý rad činností medzi ktoré patria napríklad: 
 zvyšovať a zachovávať informovanosť o zákonitostiach bezpečnosti v 

organizácii, 
 uprednostňovať udržiavanie bezpečnostných opatrení a štandardov vo zvýšenej 

miere vo vzťahu k iným procesom prevádzky, 
 zabezpečovať úlohy bezpečnostného systému v súvislosti s monitorovaním jeho 

funkčnosti, 
 aplikovať primerané opatrenia pri zistení odchýlok, 
 zabezpečovať informačný tok s nadriadeným a kolegami o činnosti a stave 

systému, 
 komunikovať s manažmentom organizácie o bezpečnostných otázkach a 

poskytovať poradenstvo, 
 niesť zodpovednosť za aktuálne a primerane dostupné záznamy a dokumenty 

týkajúce sa bezpečnosti daného objektu. 
 

Kompetencie bezpečnostného manažéra sa môžu líšiť na základe veľkosti 
organizácie. Vo väčších by osoba nemala mať na zodpovednosť iné činnosti ako tie 
týkajúce sa riadenia a zachovávania bezpečnosti. Zároveň býva zvykom existencia 
oddelenia bezpečnosti, ktoré slúži ako spojovací bod medzi zamestnancami a inými 
manažérmi, ktoré je centrom pre bezpečnostné záležitosti a činnosti, informuje, 
podáva správy, metodické usmernenia a znalosti o bezpečnostných otázkach 
organizácie a takisto napomáha pri koordinácii procesov a efektívnom riadení 
postupov. 

V menších spoločnostiach a organizáciách bývajú bezpečnostné kompetencie 
predávané na manažérov, ktorý sa zaoberajú viacerými činnosťami. Oddelenia sú 
najčastejšie spájané alebo dokonca vyradené a jednotlivé funkcie bezpečnosti môžu 
byť posunuté okrem manažéra aj na jednotlivých zamestnancov. Nevýhoda pritom 
spočíva v konflikte záujmov a preto je dôležité dôsledné rozdelenie úloh a 
zodpovedností pri riadení bezpečnostného systému, medzi viacerých zamestnancov, 
ktoré by nemali byť v konflikte s organizačný riadením spoločnosti. 

1.1 Zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky 
Pozícia bezpečnostného manažéra v sebe nesie výrazné množstvo zodpovednosti 

za bezpečnosť a za riziká a nedostatky v systéme riadenia bezpečnosti organizácie. 
Zároveň by sama organizácia mala niesť zodpovednosť za svoj výkon v ochranných 
procesoch. Manažér v oblasti bezpečnosti by mal podporovať ostatných manažérov v 
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zachovávaní ochrany a v potrebe a nevyhnutnosti komunikácie z hľadiska 
bezpečnostných záujmov s vrcholovým manažmentom. Preto je dôležité poznamenať, 
že zodpovednosť za bezpečnosť je širokospektrálna a zahŕňa každý článok 
organizácie, ktorý by mal spolupracovať, nie len samotného bezpečnostného manažéra 
ale aj každého manažéra zodpovedného za jednotlivé oddelenia a mala by byť 
podporovaná vrcholovým manažmentom. 

Z hľadiska informačných tokov sú dôležitým zdrojom práve zamestnanci a 
prevádzkový personál, ktorých by mal bezpečnostný manažér pravidelne kontaktovať. 
Práve ich uhol pohľadu a spätná väzba je kľúčovým elementom pri analýze 
bezpečnosti. Kompetencie a práca manažéra by nemala byť obmedzovaná len jeho 
kanceláriou, ale mal by byť kedykoľvek dostupný každému zamestnancovi. 
Prostredníctvom kontaktu s prevádzkou, operačným strediskom a samotnými 
zamestnancami ľahšie vníma, hľadá a analyzuje riziká. Jeho dostupnosť a aktívnosť je 
podstatná pri prijímaní a spracovávaní informácií z rôznych zdrojov. Z toho dôvodu by 
malo byť jeho stredisko umiestnené na ľahko prístupnom mieste, nie len pre jeho 
prístup k všetkým častiam prevádzky, ale aj pre zamestnancov z každej úrovne. 

1.2 Všeobecné kritériá výberu bezpečnostného manažéra 
Menovanie bezpečnostného manažéra by malo byť podmienené jeho znalosťami 

a schopnosťami z oblasti prevádzky a manažmentu. Táto funkcia so sebou prináša 
množstvo zodpovednosti a vyžaduje schopnosť zvládať krízové situácie a rozumieť 
kritickým úlohám prevádzky. Jednou zo zásadných úloh, ktorá patrí k náplni práce 
manažéra je práve riadenie zásad bezpečnosti. Chápanie a ovládanie takejto úlohy má 
rozhodujúci vplyv pri zachovávaní bezpečnosti v celej organizácií. 

Medzi ďalšie kľúčové schopnosti, ktorými by mal disponovať bezpečnostný 
manažér patrí: 

 odborná znalosť a poznanie špecifických procesov a prostredie objektu, 
 analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy, 
 ovládať zručnosti projektového manažmentu medzi organizáciami a v rámci 

organizácie, 
 zručnosti orientované na ľudí, ako je objektivita a spravodlivosť, 
 komunikačné schopnosti, písomné aj ústne. 
 
Základné oblasti, ktoré môžu spôsobovať problémy pri plnení úloh manažéra sú: 
 komplexnosť a systematickosť bezpečnosti- odborná literatúra uvádza, že 

bezpečnosť je tak zraniteľná, ako je zraniteľný jej najslabší článok. Miera 
neistoty pri možnom útoku je vždy vysoká, pretože cieľ útoku sa dá síce 
určiť, ale nie s istotou predpovedať. Bezpečnostný manažér by mal 
disponovať okrem vedomostí, skúseností a analytických schopností aj 
vysokou predvídavosťou, profesionálnou intuíciou a fantáziou, kreativitou so 
schopnosťou vžiť sa do úlohy potenciálneho útočníka alebo odhaliť skryté 
hrozby. Bezpečnostný manažér nesmie v priebehu svojej práce skĺznuť k 
osobnej nevraživosti, k osobným výpadom proti komukoľvek a musí dôsledne 
rešpektovať prezumpciu neviny. 

 subjektívne chápanie úlohy manažéra jeho okolím- bezpečnosť sa vo svojej 
podstate neustále vynucuje rôzne nariadenia, smernice, predpisy, zákony, 
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previerky, audity, nácviky atď., a to priamo proti pokojnému a zaužívanému 
spôsobu života zamestnancov. Narušenie súladu medzi bežným životom a 
nečakanými obmedzeniami vyvoláva sankcie, ktoré ak nie sú v rovnováhe s 
úrovňou zavinenia, vytvárajú konfliktné situácie. 

 všestrannosť a hlboké odborné vedomosti- bezpečnosť, ako taká, predstavuje  
technologicky veľmi zložitý proces a komplexnosť vo všetkých vedných 
disciplínach. Vyžaduje si harmóniu medzi technologickými, 
administratívnymi, organizačnými a personálnymi spôsobmi bezpečnostných 
riešení. Bezpečnosť nesmie byť riešená len technologickými prostriedkami, 
pretože je nestabilná a má tendenciu k zlyhávaniu. Bezpečnostný manažér 
musí prejavovať viaceré stránky svojich schopností než len úzke zameranie 
špecializácie. 

 psychický stav bezpečnostného manažéra- komunikatívnosť bezpečnostného 
manažéra musí smerovať k úspešnej a efektívnej spolupráci s nadriadenými, 
ale aj s podriadenými zamestnancami, s dodávateľmi a klientami.  Istý stupeň 
utajenia vytvára odstup bezpečnostného manažéra od radových 
zamestnancov. Pritom sa dá predpokladať, s ohľadom na vysoké riziká, že nie 
vždy má bezpečnostný manažér zodpovedajúce právomoci. Môžu nastať 
situácie, že vrcholový manažment podniku predstavuje častokrát pre inštitúciu 
vysoké riziko, napríklad vo forme úniku citlivých informácií, pričom 
bezpečnostný manažér musí postupovať podľa štandardov a situáciu citlivo, 
ale odborne riešiť. Tak isto musí byť bezpečnostný manažér lojálny a nesmie 
sa zdôverovať tretej strane. 

 flexibilita, trpezlivosť a schopnosť zvládať nečakané situácie- dynamika 
výrobného procesu prináša  pre zamestnancov inštitúcie veľké množstvo 
zmien, ktoré sú sprevádzané aj s negatívnymi emóciami zamestnancov. 
Akákoľvek nestabilita sa do bezpečnostných opatrení premieta negatívne a je 
potrebné, aby bol bezpečnostný manažér schopný adekvátne a včas reagovať 
a optimálne sa prispôsobovať momentálnej situácii a trendom, ktoré dané 
prostredie sprevádzajú. 

 
1.3 Požiadavky na osobu bezpečnostného manažéra 

Povolanie bezpečnostného manažéra má špecifický charakter, z čoho vyplýva, že 
pri vykonávaní svojho povolania by mal disponovať určitými vlastnosťami 
a zručnosťami. 

Charakterové a vôľové požiadavky na osobnosť bezpečnostného manažéra: 
 prejavuje dobré analytické zručnosti, 
 jasne predkladá a vysvetľuje úlohy, 
 analyzuje problém presne a s patričným zdôvodnením, 
 vie stanoviť jadro problému a kľúčové body, 
 dokáže vziať do úvahy všetky podstatné informácie, dokáže samostatne 

získavať informácie z rôznych informačných zdrojov a nezávisle, nezaujato ich 
vie overovať, analyzovať, 

 prejavuje organizovaný, naplánovaný a logický prístup, 
 je samostatný pri riešení úloh alebo problému, 
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 prejavuje predvídavosť, koná realistické rozhodnutia vychádzajúce z 
dostupných zdrojov a je ochotný  prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 opiera svoje rozhodnutia o poskytnuté informácie a fakty, 
 stanovuje priority. [3] 

 
Tvorivosť: 

 prejavuje inovačný prístup a originalitu pri reagovaní na problémy, 
 zachováva si flexibilný prístup, 
 iniciuje používanie alternatívnych postupov, 
 prejavuje ochotu prijímať nové myšlienky, plány, činnosti a rozhodnutia, 
 prejavuje inovačné, originálne či laterálne myslenie, 
 je vizionárom, dokáže formulovať strategické vízie a ciele v zverenej oblasti. 

 
Nasadenie a vytrvalosť, motivácia seba i ostatných: 

 predkladá riešenia takým spôsobom, ktorý presvedčí ostatných o jeho 
prijateľnosti, 

 vytrvá a nepovolí v snahe, ak sa stretne s odporom, 
 prejavuje vysokú úroveň motivácie, zaujatia a angažovanosti pri riešení úloh, 
 prejavuje schopnosť motivovať iných a budí dôveru. 

 
Zvládnutie záťaže: 

 konštruktívne reaguje na frustráciu, je schopný prijať kritiku, 
 konštruktívne reaguje na neúspech alebo frustráciu, 
 zostáva rozvážny, ovláda sa a dokáže chladne uvažovať, 
 zostáva tolerantný v konfliktných situáciách, ak sa stretne s odporom je 

asertívny, 
 efektívne využíva čas. 

 
Komunikačné zručnosti: 

Bezpečnostný manažér je schopný komunikovať jasne a stručne, ako ústne tak aj 
písomne, berie ohľad na potreby príjemcu.  Pri výbere musí vedieť preukázať: 

 jasné a výstižné vyjadrovanie, 
 vhodné používanie slovnej zásoby, štylistiku a gramatiku, 
 je schopný voliť takú komunikáciu, ktorá odpovedá typu príjemcu, 
 dokáže sa vyhnúť žargónu a slangu, 
 dokáže komunikovať v zložitých krízových situáciách. [4,5] 

 
Medziľudské vzťahy: 

 je schopný prejaviť takt a diplomaciu pri jednaní s inými ľuďmi a pri riešení 
situácií, 

 dokáže prejaviť vnímavosť, citlivosť a ústretovosť k názorom a pocitom iných 
ľudí, 

 zaujíma sa o účinok svojich slov na iné osoby, 
 rozvíja pracovnú spoluprácu s inými ľuďmi, 
 vie byť členom tímu a viesť tím, pričom je schopný tímovej spolupráce, 
 vyhýba sa predsudkom a dogmatickým názorom. 
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Prezentačné a pedagogické schopnosti: 
 presvedčivo prezentuje myšlienky, plány, činností a rozhodnutia,  
 dokáže predať seba a svoj tím, organizačný celok, riešený problém, 
 dokáže využívať najrôznejšie technológie pre svoju prezentáciu, 
 dokáže zložité a odborné veci vysvetľovať jasne, zrozumiteľne aj laikom, 
 je trpezlivý, 
 má dobrý písomný prejav, dokáže tvoriť jasné, zrozumiteľné a záväzné 

dokumenty. 
 

Predpoklady vo vzťahu k inštitúcii 
 pôsobí pozitívnym a prijateľným dojmom, a to neustále, 
 je k inštitúcii lojálny, 
 zostáva verný ideám, zásadám, firemnej politike a kultúre. 

 

1.4 Kvalifikačný potenciál bezpečnostného manažéra 
Požiadavky, ktoré sú kladené na každého vedúceho pracovníka sú dané jeho 

poslaním a špecifickým zameraním v oblasti, ktorou sa zaoberá. Mnoho autorov, ktorí 
sa zaoberajú činnosťou bezpečnostného manažéra, vychádzajú z teoretického, 
základného kvalifikačného potenciálu bezpečnostného pracovníka- manažéra. Je 
možné povedať, že manažérska práca je podstatná tým, že manažér riadi skupinu ľudí 
s nasmerovaním do špecifickej oblasti, ktorá je ich doménou. Pri diskusii o práci 
bezpečnostného manažéra sa často stretávame s otázkou: Koľko percent činností 
predstavuje práca manažérsku činnosť a koľko odbornú prácu špecialistu? 

Pomer sa líši a najčastejšie sa uvádza, že z pomeru 60 % : 40 % prevláda práca 
manažérska. Zároveň je možné uviesť, že takýto pomer nie je možné jednoznačne 
stanoviť. Podstatné je však, určiť aké je postavenie manažéra vo firme, kam je 
organizačné začlenený, aká je jeho miera zodpovedností a právomocí, koľko má 
priamo podriadených spolupracovníkov a ako spolupracuje s manažmentom 
spoločnosti, v ktorej pracuje. Je veľmi dôležité rozlišovať, či bezpečnostný manažér 
pracuje vo firme: 

 s minimálnou technologickou bezpečnosťou, 
 s rozsiahlou inštitucionálnou bezpečnosťou. 
V týchto dvoch oblastiach vystupuje do popredia skutočnosť, že v prvom prípade 

sa o bezpečnostnej manažérskej činnosti takmer nedá hovoriť, ale v druhom prípade 
ide takmer o 100% činnosť bezpečnostného manažéra, pretože jeho práca je 
nasmerovaná na spoluprácu a koordináciu medzi najrôznejších odborníkov, 
zamestnancov, manažment a akcionárov inštitúcie. 

1.5 Oblasť osobných predpokladov 
Pod štruktúrou osobnosti rozumieme relatívne stále charakteristiky osobnosti, 

ktoré sú dispozičnej povahy. Štruktúra osobnosti tvorí individuálny základ pre 
správanie sa a prežívanie, ktoré sa v závislosti na danej situácii aktualizuje. Pojem 
štruktúra osobnosti prirodzene predpokladá štruktúru duševného celku, čo znamená 
členenie jednotnej osobnosti na relatívne samostatné celky – zložky. Na základe 
uvedených skutočností môžeme uviesť interakčný model osobnosti manažéra vo 
všeobecnosti: 
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Výkonnosť manažéra, jeho efektívna práca a dlhodobé dosahovanie pozitívnych 
výsledkov záleží predovšetkým na týchto 3 faktoroch: 

 schopnosť a motivácia manažéra- schopnosti si manažér prináša na nové 
pracovisko, pričom sú dané jeho duševnými schopnosťami a dosiahnutým 
vzdelaním, jednotlivé schopnosti je potrebné v priebehu praxe neustále 
rozvíjať, 

 modelových i reálnych situáciách, v ktorých pracuje- vytváranie modelov 
profesie, ktoré obsahujú typické pracovné situácie, v ktorých sa pracovník 
najčastejšie nachádza a ktoré predstavujú psychickú záťaž, môžu manažérovi 
pomôcť pri zvládaní mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad 
nepredvídateľné situácie, v ktorých sa môže ocitnúť a pri riešení ktorých je 
potrebná vysoká kreativita, 

 podmienky pre výkon práce- podmienky predstavujú firemnú kultúru, právne, 
personálne, bezpečnostné a iné opatrenia, ďalej predstavujú materiálne a 
finančné podmienky v konkrétnej firme, pričom ich ovplyvňovaním je možné 
nepriamo pôsobiť na motivačnú sféru všetkých pracovníkov a tým aj na 
bezpečnostných manažérov. 

Človek sa od počiatku svojho života snaží o svoju výnimočnosť, odlišnosť od 
druhých, čo sa prejavuje v osobnom výraze. Len slabá osobnosť napodobňuje a 
vytvára si svoj vzor. Správne by sa mala osobnosť človeka charakterizovať ako 
prezentácia vnútorných hodnôt vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Ak sa jedná o firmu, 
potom vonkajším svetom je trh, klient a občan. Je potrebné si uvedomiť, že vo vzťahu 
jednotlivca a firmy sa základom úspešnosti firmy môže stať práve osobnosť a celkový 
vzhľad organizácie. [5] 

2. Praktický výskum  
Riadený rozhovor alebo výskumné interview je vedecká metóda, ktorá je vopred 

naplánovaná. Je to asymetrická situácia, t. j. výskumník vedie rozhovor, kladie otázky 
a respondent na ne odpovedá. Odpovede si výskumník zaznamenáva a neskôr ich 
vyhodnotí. Interview umožňuje zachytiť nielen fakty, ale i hlbšie preniknúť do 
motívov a postojov respondentov. Možno pri ňom sledovať aj vonkajšie reakcie 
respondenta a podľa nich usmerňovať ďalší priebeh interview. 

Jedným s cieľov príspevku bolo na základe vedeckej metódy rozhovoru s 
bezpečnostným manažérom pracujúcim na európskom medzinárodnom letisku zistiť 
aké sú jeho subjektívne postoje k bezpečnosti leteckej dopravy, k nariadeniam Úradu 
pre civilné letectvo a ako vníma svoju prácu z pozície bezpečnostného manažéra.  

Manažér dostal 15 otázok, ktorých znenie a odpovede boli nasledovné: 

 Ako ste sa dostali k práci bezpečnostného manažéra? 
Prvotným impulzom bola snaha získať prax počas štúdia na vysokej škole. Chcel 

som získať skúsenosti s manažmentom, vedením ľudí a riadiacou pozíciou, aby som 
po skončení vysokej školy mohol tieto skúsenosti zúročiť v budúcom zamestnaní. V 
súčasnej pozícií a firme som sa ocitol po klasickom pohovore a reakcii na inzerát. 

 Ako vyzerá pracovný deň bezpečnostného manažéra? 
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Každý deň je odlišný a každý deň prinesie nové udalosti a problémy. Obecne ale 
platí, že je pracovný deň hlavne o komunikácií, či už s klientom alebo zamestnancami. 
Ďalej k tomu patrí pravidelná kontrola objektov a jednotlivých činností. 

 Čím je špecifická práca bezpečnostného manažéra, ktorý sa musí riadiť 
nariadeniami ÚCL? 

Nariadenia ÚCL vyplývajú z legislatívy, ktorá je preberaná z EÚ. Oproti iným 
kolegom z bezpečnosti máme pravidlá nastavené omnoho prísnejšie, sú pravidelne 
kontrolované a vyhodnocované. Neexistuje možnosť výnimky, odloženia povinnosti 
alebo zjemnenie stanovených pravidiel. 

 Čo je najťažšie alebo najkomplikovanejšie na dodržiavaní nariadení ÚCL? 
Nariadenia ÚCL sú len časť všetkých nariadení a pravidiel. Okrem týchto 

musíme ešte dodržiavať aj Bezpečnostný program klienta, prípadne nariadenia a 
pravidlá konkrétneho letiska, kde sa práve nachádzame a kde vykonávame 
bezpečnostné služby. Je potrebné sa v problematike orientovať a mať všetko 
naštudované, potom sú aj tieto nariadenia zvládnuteľné. Samozrejme okrem týchto 
pravidiel musíme dodržiavať aj zákonník práce, BOZP pravidlá atď. 

 Aký je podľa Vášho názoru ideálny bezpečnostný systém? 
Myslím si, že ideálny bezpečnostný systém neexistuje. Vždy sa dá nájsť oblasť, 

ktorú je možné vylepšiť, prípadne predstavuje riziko. 

 Čo podľa Vás patrí k najväčším rizikám leteckej opravy všeobecne? 
Zlyhanie ľudského faktoru pri kontrole. 

 Sú podľa Vás súčasné bezpečnostné opatrenia leteckej dopravy na dostatočnej 
úrovni? 

Všeobecne si myslím že áno. Tým, že sme si už povedali, že dokonalý systém 
neexistuje a najvyššie riziko hrozí po zlyhaní ľudského faktoru, tak si myslím, že v 
zásade je systém nastavený dobre. Samozrejme nájdu sa aj tu oblasti, ktoré by mohli 
byť vyriešení lepšie, či už je to lepšie spracovanie legislatívnych nariadení, nastavení 
kontrolných činností atď. Je potrebné si vždy uvedomiť, že bezpečnosť a biznis vždy 
stoja na opačných stranách. To znamená, že pokiaľ pridáte na bezpečnosti, bude to 
znamenať komplikácie pre biznis. A zase naopak, pokiaľ uprednostníte biznis pred 
bezpečnosťou, zvýšite tým bezpečnostné riziko. 

 Čo by bolo podľa Vás potrebné zmeniť v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia 
leteckej dopravy? 

Zabezpečiť dostatočné ohodnotenie bezpečnostných pracovníkov tak, aby boli 
motivovaní vykonávať svoju prácu precízne a zodpovedne.  

 Ako si myslíte, že sa zmení práca bezpečnostného manažéra o 10 rokov? 
Bude viac zameraná na prácu a ovládanie bezpečnostných technológií. Bude 

potrebné zvládať obsluhu náročnejších bezpečnostných technológií a systémov, 
pripravovať reporty, možno základné programovanie atď. Základnou časťou ostane 
komunikácia s klientom a hľadanie optimálnych riešení a celkové nastavenie a 
budovanie bezpečnostného systému, akurát s oveľa väčším zapojením technológií 
namiesto ľudí. 

 Vzhľadom k zložitej personálnej situácii a neustáleho vývoja 
zabezpečovacích technológií, ako vidíte možnosti náhrady človeka technikou? 
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Určite sa tomu nevyhneme a je to možné pozorovať vo všetkých oblastiach 
života. Bude však potrebné zaoberať sa legislatívou, ktorá s tým súvisí. 

 Pomáhajú Vám nejakým spôsobom skúsenosti z tejto pracovnej pozície aj vo 
Vašom osobnom živote? 

Určite áno. Naučí to človeka riešiť všetky problémy a výzvy, ktoré sa ukážu. 
Táto pozícia Vám dá skutočne pocítiť, čo je to zodpovednosť, či už za objem 
fakturácie, zamestnancov, spokojnosť klienta, ale v neposlednom rade aj za 
bezpečnosť iných ľudí. Naučí Vás komunikovať a hľadať cesty, ako s ľuďmi 
dosiahnuť spoločný cieľ. A tým, že je táto práca skutočne rozmanitá, naučí Vás aj 
mnoho iných a ďalších zručností. 

 Aké manažérske schopnosti by mal mať správny bezpečnostný manažér? 
Výborné komunikačné schopnosti, logické myslenie a plánovanie, zodpovednosť, 

schopnosť riadiť a viesť zamestnancov, schopnosť predvídať a mať určitú víziu aj do 
budúcnosti. Samozrejme schopnosť správne kontrolovať a vyhodnocovať 
bezpečnostný systém a prijímať opatrenia. 

 Kvôli zachovaniu bezpečnosti a morálky na pracovisku, čo si pri kontrole 
objektu najviac všímate? 

Pri kontrole sa zameriavam hlavne na výkon služby, dodržiavanie stanovených 
postupov, bdelosť na pracovisku a kontrolné dychové skúšky na alkohol. V 
neposlednom rade na dodržiavanie firemných štandardov pri výkone služby. 

 Čo Vám pomáha alebo motivuje Vás pri zvládaní každodenných pracovných 
povinností? 

Mzdové ohodnotenie, ktoré je dôležité pre každého zamestnanca a ja nie som 
výnimkou. V neposlednom rade si myslím, že je dôležité aby Vás práca aj bavila a 
mali ste pocit, že to čo robíte dáva zmysel a prispievate tak svojou časťou celej k 
prospechu celej spoločnosti.  

 S akou najhoršou skúsenosťou ste sa stretli pri výkone Vašej práce? 
Najhoršou skúsenosťou je ľudská nezodpovednosť a na to naviazané všetky 

ďalšie možné problémy pri výkone služby. Myslím si, že všetky ďalšie možné 
pochybenia sú len dôsledkom nezodpovednosti a nezáujmu o vykonávanú činnosť. 

 

2.1 Zhrnutie a vyhodnotenie 

Povolanie bezpečnostného manažéra so sebou nesie zodpovednosť za správne 
a efektívne fungovanie celého systému bezpečnosti na danom objekte, pričom vplýva 
na ochranu majetku firmy, no predovšetkým na životy ľudí.  

Pre výkon tohto druhu povolania sú potrebné nie len určité znalosti systému, no 
zároveň aj osobnostné predpoklady a zručnosti manažéra. Patria medzi ne 
komunikačné schopnosti, rozvážnosť, schopnosť plánovať a organizovať 
a v neposlednom rade aj byť ľudský a pri mnohých situáciách používať sedliacky 
rozum. 

Metodologická časť príspevku, ktorá spočívala v riadom rozhovore 
a bezpečnostným manažérom, poukázala na dôležitosť tejto pozície, no predovšetkým 
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na podstatnosť neustáleho rozvíjania, analýzy, hodnotenia a zlepšovania úrovne 
zabezpečenia leteckej dopravy. 

Práca s ľuďmi je každodennou úlohou každého manažéra. Komunikuje so 
svojimi zamestnancami o chode firmy, rieši s nimi problémy, no zároveň ich musí aj 
kontrolovať pri výkone činnosti a v prípade potreby upozorňovať, pretože na základe 
rozhovoru vyplynulo, že práve chyba ľudského faktora pri práci, býva častým 
problémom, ktorý môže spôsobiť škody a vznik mimoriadnych situácií. 

Na základe výsledkov prieskumu boli navrhnuté a zostavené základné krízové 
parametre, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť leteckej prevádzky. Medzi tieto parametre 
patrí, spomínané riziko ľudského faktora pri kontrolách, forma a úroveň spracovania 
legislatívnych nariadení, nastavenie kontrolných činností ale aj nedostatočná motivácia 
zamestnancov, ktorých pracovný výkon môže byť na nedostatočnej úrovni. Zároveň je 
dôležité povedať, že častokrát je pre vlastníkov spoločností dôležitejšia ekonomická a 
finančná prosperita organizácie pred bezpečnosťou svojich zamestnancov, klientov 
alebo samotnej firmy. 
 

Záver 

Bezpečnostné výzvy, ktorými musí letecká doprava pravidelne čeliť vplývajú na 
celkovú koncepciu, stratégiu, systém, plánovanie a riadenie leteckej dopravy a v 
neposlednom rade aj na postoje verejnosti a potenciálnych klientov. Z tohto princípu je 
dôležité vzdelávať a prijímať spoľahlivých a zodpovedných pracovníkov pri riešení 
bezpečnostných otázok. Takýmito pracovníkmi sú aj bezpečnostný manažéri, ktorých 
schopnosti by mali zodpovedať určitým vzdelávacím štandardom, aby vo svojej 
profesii vedeli správne a efektívne riadiť bezpečnostný systém a čeliť krízovým 
situáciám. 

Prvotný cieľ príspevku spočíval v charakterizovaní pozície bezpečnostného 
manažéra, jeho úloh a vlastností. Správny manažér v oblasti bezpečnosti by mal byť v 
prvom rade zodpovedným človekom, na ktorého sa v otázkach bezpečnosti dá 
spoľahnúť. Zároveň by mal zvládať rozmýšľať analyticky, byť schopný pracovať v 
stresových situáciách, riešiť krízové udalosti a predovšetkým vedieť predvídať, 
strategicky uvažovať, komunikovať, plánovať a riadiť. 

Podstatná časť výskumu spočívala v analýze praktickej časti, ktorá bola 
zostavená prostredníctvom vedeckej metódy riadeného rozhovoru s bezpečnostným 
manažérom pracujúcim na civilnom európskom letisku. Výskum bol zameraný na 
otázky týkajúce sa samotnej pozície bezpečnostného manažéra ale aj na otázky 
týkajúce sa bezpečnostnej situácie v letectve. 

Práve praktická časť bola súčasťou cieľa príspevku, ktorej úlohou bolo zistiť stav 
a postavenie bezpečnosti letectva z pohľadu bezpečnostného manažéra. Z rozhovoru 
vyplynuli oblasti, ktoré v súčasnosti nepredstavujú enormný problém, no v blízkej 
budúcnosti by sa mali stať podstatnou časťou riešenia problematiky letectva, pri 
zachovávaní efektívnej a dostatočnej hodnoty ochrany, či už v oblasti chýb ľudského 
faktora, motivácie zamestnancov, ale aj v samotnom nastavení systému. 

Dôležitosť a udržateľnosť pozície bezpečnostného manažéra spočíva v jeho 
schopnostiach zodpovedne vyriešiť rôzne situácie v organizácii, zachovávať a 
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udržiavať stabilné bezpečnostné prostredie a v jeho zodpovednom prístupe. Práve táto 
pozícia patrí ku kľúčovým elementom zodpovedným pre zachovávanie bezpečnosti a 
riešenie mimoriadnych situácií na letiskách. Jej absencia môže spôsobiť chaos a 
nestabilitu. Existencia toho povolania ako zodpovednej osoby za oblasť bezpečnosti 
prispieva k budovaniu pozitívnej kultúry organizácie v rámci bezpečnosti. 
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Abstrakt:  

Pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je 
opísať vybrané dopady pandémie na spoločnosť a prezentovať jeden príklad pozitívneho dopadu 
pandémie. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa boli použité vedecké metódy ako: abstrakcia – 
konkretizácia, analýza – syntéza, indukcia – dedukcia, komparácia, opis a použité výskumné 
techniky ako: analýza dokumentov, štúdií, pozorovanie. Článok v úvode stručne chronologicky 
opisuje priebeh pandémie COVID-19 na Slovensku. Poukazuje na dva vybrané dopady pandémie. 
Po prvé na riziko ekonomického dopadu v podobe dentifikácie zraniteľných skupín ohrozených 
finančnou úzkosťou a finančnými ťažkosťami. Po druhé na riziko sociálneho dopadu, a to 
konkrétne na ochotu jednotlivcov dodržiavať protipandemické opatrenia. Následne opisuje 
vybraný CRM informačný systém Optivus ako účinný manažérsky nástroj použiteľný pre teleprácu, 
ktorá alternovala, tam kde to bolo možné, počas lockdownu prezenčnej práci. mal obsahovať 
stručné informácie o obsahu článku, cieľoch článku a použitých metódach. Mal by byť 
informatívny, prístupný a mal by naznačovať nielen všeobecný rozsah článku, ale aj uviesť hlavné 
dosiahnuté výsledky a vyvodené závery.  
 
Kľúčové slová: risk, economic impact, social impact, CRM information system, methodology, 
data. 

 
Abstract: 

Pandemic and security impacts on society. The main goal of the submitted contribution is to 
describe selected impacts of the pandemic on society and to present one example of the positive 
impact of the pandemic. To achieve the set goal, scientific methods such as: abstraction - 
concretization, analysis - synthesis, induction - deduction, comparison, description and research 
techniques such as: analysis of documents, studies, observation were used. In the introduction, the 
article briefly describes the course of the COVID-19 pandemic in Slovakia chronologically. It 
points to two selected impacts of the pandemic. First, on the risk of economic impact in the form of 
identification of vulnerable groups threatened by financial anxiety and financial difficulties. 
Secondly, on the risk of social impact, namely on the willingness of individuals to comply with 
anti-pandemic measures. Subsequently, he describes the selected Optivus CRM information system 
as an effective management tool applicable to telework, which alternated, where possible, during 
the lockdown with face-to-face work. it should contain brief information about the content of the 
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article, the goals of the article and the methods used. It should be informative, accessible and 
should indicate not only the general scope of the article, but also indicate the main results 
achieved and conclusions drawn.  

Keywords: List the keywords covered in your paper. 

Úvod 
Pandémia infekčného ochorenia Covid-19 na Slovensku, ako súčasť celosvetovej 

pandémie, spôsobená vírusom SARS-CoV-2, bola u nás oficiálne potvrdená 6.3.2020. 
Ako pacient „0“ bol identifikovaný Bratislavčan, ktorý pricestoval z Benátok.  

Prvou obeťou ochorenia COVID-19 na Slovensku bol 60-ročný muž, ktorý zomrel 30. 
marca 2020, pár hodín po prepustení z nemocnice.  

Nečakane rýchly nástup ochorenia na celom svete spôsobil kritický nedostatok 
ochranných pomôcok a testovacích súprav aj na Slovensku. V skladoch Štátnych 
hmotných rezerv sme mali len 3000 testov a žiadne ochranné pomôcky, čo v 
neposlednom rade vústilo do odvolanie predsedu Štátnych hmotných rezerv JUDr. 
Kaetána Kičuru a jeho následné obvinenie z korupcie. Prvé preventívne opatrenia 
prijal na zasadnutí ústredný krízový štáb už vo februári 2020 a prvé opatrenia proti 
pandémii boli prijaté 6.3.2020. Mimoriadnu situáciu štát vyhlásil 12.3.2020. 
K uzavretiu škôl sa pristúpilo od 16. marca 2020 a zároveň začal platiť núdzový stav, 
ktorý trval do 14. júna 2020. 1. októbra 2020 bol vládou Igora Matoviča znovu 
vyhlásený núdzový stav, ktorý mal trvať 45 dní do 14. novembra 2020. Ten bol však 
vládou predlžovaný sedem mesiacov až do 14. mája 2021, kedy bol zrušený na 
základe novely zákona o hospodárskej mobilizácii, vďaka ktorej môže vláda 
manažovať pandémiu aj bez núdzového stavu. Školské vyučovanie v školskom roku 
2020/2021 bolo prerušené od 12. októbra 2020 a do konca kalendárneho roka 2020 sa 
neobnovilo. Obnovilo sa len pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a 
posledné ročníky stredných škôl, ktoré sa od 8. februára 2021 na základe COVID 
automatu mohli vrátiť do škôl. Tretí krát bol v tejto súvislosti vládou SR vyhlásený 
núdzový stav 25. novembra 2021 a bol ukončený uplynutím 22. februára 
2022. (Mimoriadna situácia zo dňa 12. marca 2020 však ostávala naďalej v platnosti.)  

S očkovaním proti ochoreniu COVID-19 sa u nás začalo 26.12.2020 a ku 24. 
novembru 2021 bolo na Slovensku proti koronavírusu čiastočne zaočkovaných 2 603 
391 osôb a 2 454 025 plne zaočkovaných osôb. Štátny ústav pre kontrolu liečiv k 17. 
novembru 2021 evidoval 9 027 hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne 
proti COVID-19, z ktorých bolo 1 125 vyhodnotených ako závažných.  

Striktné pravidlá a opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie udržali počet 
infikovaných osôb od jari do leta 2020 pod kontrolou. S uvoľňovaním opatrení v lete 
2020 začali prípady stúpať. V druhej vlne pandémie, počas zimy 2020/2021 sa situácia 
výrazne zhoršila, dokonca nad očakávania odborníkov, kvôli výskytu novej mutácie 
koronavírusu alfa (B.1.1.7) V nemocniciach nebolo dostatok lôžok pre pacientov s 
COVID-19 a zdravotnícky personál bol vyčerpaní a bolo ho taktiež nedostatok. 

 Vo februári 2021 sa Slovensko stalo najhoršie na svete v počte úmrtí a 
hospitalizovaných prípadov na počet obyvateľov. Od konca jari 2021 sa epidemická 
situácia zlepšovala až do júla, kedy na Slovensku začala tretia vlna epidémie, na ktorú sa 
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ministerstvo zdravotníctva pripravovalo už od júna. Alfa variant koronavírusu (B.1.1.7) 
sa na Slovensku vyskytol už 14. novembra 2020. Mutácia kapa (B.1.617.1, predtým 
variant B.1.617) bola prvýkrát sekvenovaná 12. mája 2021. Mutácia delta (B.1.617.2) 
bola na Slovensku potvrdené 23. júna 2021. K 24. novembru 2021 bolo PCR testami 
pozitívne testovaných 631 738 osôb a antigénovými testami 474 232 osôb. Na následky 
COVID-19 zomrelo 14 056 ľudí. Od 25.11.2021 bol Núdzový stav a „Covid Automat“ 
pozastavený.[1] Štát poskytuje všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení 
COVID-19 a opatreniach, ktoré Slovensko prijíma na https://korona.gov.sk 

1. Stanovenie cieľa, použité vedecké metódy, charakteristika objektu a 
predmetu skúmania  

Vychádzajúc z problematiky pandémie a bezpečnostných dopadov na spoločnosť 
na Slovensku a súčasnej globálnej situácie spôsobenej pandémiou sme si zadefinovali 
cieľ. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je opísať vybrané dopady pandémie 
na spoločnosť a prezentovať jeden príklad pozitívneho dopadu pandémie spočívajúci 
v rozmachu vybraného CRM Optivus ako manažérskeho nástroja pre teleprácu, ktorá 
alternovala, kde to bolo možné, prezenčnej práci. 
Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si zadefinovali nasledujúci parciálny cieľ, ktorým je 
zavedenie a použitie vhodného CRM informačného systému „Optivus“, ako nástroja 
použitého pri zefektívnení práce z domu, v zmysle zákonníka práce ako telepráce, ktorá 
manažuje riziko vyplývajúce z pandémie – „lockdown“ a následný zákaz prezenčného 
výkonu práce. 
Pre dosiahnutie stanoveného cieľa výskumu sme si zadefinovali nasledujúce vzájomne 
dopĺňajúce sa vedecké metódy ako: abstrakcia – konkretizácia, analýza – syntéza, 
indukcia – dedukcia, komparácia, opis. 
Použili sme nasledujúce výskumné techniky ako: analýza dokumentov, štúdií, 
pozorovanie.  
Za objekt skúmania sme si stanovili vybrané ekonomické a sociálne dopady pandémie na 
spoločnosť a CRM systém. 

2. Výsledky – Vybrané Bezpečnostné dopady pandémie na spoločnosť  
Globálnym rizikom, ktorého zanedbané zmanažovanie, spôsobilo v posledných 

dvoch rokoch následky v podobe paralyzovania spoločnosti štátov EÚ, Číny, Ruska, 
USA a celého sveta, sa stala pandémia infekčného ochorenia Covid-19 spôsobená 
koronavírusom SARS-CoV-2.  

Podľa správy OSN v dôsledku pandémie zatvorilo hranice až 131 krajín. Správa 
hovorí o pandémii ako o zdravotnej, sociálnej a hospodárskej kríze, pri ktorej môže svet 
očakávať najrýchlejší prepad ekonomiky od hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. 
storočia. Správa upozorňuje na prehnane tvrdé reštriktívne opatrenia vlád voči 
obyvateľom, ktoré môžu vyústiť do nepokojov.[2].  

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá naplno zasiahla svet v roku 2020, 
znamenala radikálny zásah do mno- hých oblastí života. Samozrejme, najväčší dopad 
mala pandémia v oblasti zdravia, keďže sa stala priamym ohrozením života a zdravia pre 
značnú časť populácie a pre systém zdravotnej starostlivosti priniesla takú enormnú 
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záťaž, pre ktorú je často prirovnávaná k vojnovému stavu. Štatistické údaje naznačujú, 
že očakávaná dĺžka dožitia sa na Slovensku počas pandémie skrátila takmer o tri roky, a 
to nielen kvôli priamym úmrtiam na COVID-19, ale aj kvôli nepriamym dôsledkom 
záťaže zdravotníckeho systému v oblasti poskytovania inej, urgentnej či menej urgentnej 
starostlivosti. Pandémia COVID-19 sa však svojimi dôsledkami zďaleka neob- medzuje 
iba na oblasť zdravia. Od začiatku pandémie sme kvôli hygienickým nariadeniam, 
obmedzeniam či tzv. lockdown-u, svedkami ekonomických dôsledkov pandémie, 
zasahujúcich mnohé oblasti ekonomického života vrátane dopravy, obchodu a služieb. 
Prepad ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19 (na Slovensku v miere cca 4 %) 
znamenal ekonomické ohrozenie a zníženie kvality života pre veľkú časť obyvateľstva 
pracujú- ceho v tzv. citlivých sektoroch (gastronómia, turizmus, a pod.). V dôsledku 
ohrozenia sa zmenilo aj prežívanie jednotlivcov v spoločnosti. Kým zo začiatku sme boli 
svedkami mnohých prosociálnych aktivít a vysokej spolupatričnosti obyvateľstva, 
postupne sa začali v spoločnosti viac presadzovať negatívne naratívy, ktoré vedú k 
prejavom nepriateľstva, agresivity a polarizácii spoločnosti. Objavenie sa rôznych 
hoaxov, falošných správ či priamo konšpiratívnych tvrdení sa podieľa na zhoršovaní 
celkovej atmosféry v spoločnosti a sťažuje prácu zdravotníkom a iný profesiám v 
priamom kontakte s ľuďmi.  

Táto ilustrácia mnohotvárnosti spoločenských dôsledkov pandémie COVID-19 chce 
poukázať na to, že pandémia nie je izolovaný medicínsky problém, ktorý sa vyrieši iba 
novou vakcínou či liekom na ochore- nie COVID-19, ale zasahuje a ovplyvňuje všetky 
oblasti spoločnosti a vyžaduje komplexný prístup k riešeniu vzniknutých dôsledkov. [3] 

 Pandémia koronavírusu spôsobila negatívne dopady v mnohých oblastiach 
nášho života. Dotkla sa života, zdravia fyzického, psychického a v neposlednom rade 
i majetku nás všetkých. Priznajme si, málokto z nás, ak vôbec niekto počítal s týmto 
rizikom. Spoliehali sme sa na očkovacie programy, vyspelé technológie, ale pandémia 
udrela plnou silou a celý náš systém skolaboval. V príspevku sa budeme venovať dvom 
najviac skloňovaným sféram: ekonomickej, a to: mikroekonómia – finančná situácia 
človeka) a sociálnej: (ochota jednotlivcov dodržiavať protipandemické opatrenia) na 
ktoré mala a má pandémia COVID-19 dopad. Následne zanalyzujeme jeden pozitívny 
pohľad na oblasť, ktorú pandémia naopak posilnila a umožnila jej rozvoj: práca z domu 
a CRM informačný systém, v našom prípade konkrétne „Optivus“, ako významný 
manažérsky nástroj pre teleprácu. 

2.1 Ekonomický dopad mikroekonómia – finančná situácia človeka 
Ekonomický dopad odprezentujeme na základe štúdie Magdaleny Adamus a Evy 

Balovej Mikušovej z Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a 
psychologických vied SAV, v.v.i., Bratislava s názvom Identifikácia zraniteľných skupín 
ohrozených finančnou úzkosťou a finančnými ťažkosťami v dôsledku pandémie COVID-
19. 

Pandémia objektívne spôsobila veľký šok pre ekonomiky celého sveta. Na úrovni 
jednotlivca sa ukazuje, že zhodnotenie vlastnej ekonomickej situácie nesúvisí ani tak so 
skutočnou finančnou situáciou, ako skôr so subjektívne vnímanou finančnou hrozbou, 
ktorá je nezávislá od aktuálnej alebo objektívnej finančnej situácie človeka. Finančná 
hrozba definovaná ako zmes strachu, úzkosti a zaujatosti týkajúcich sa vlastnej finančnej 
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situácie  má ďalekosiahle dôsledky na zdravie a pohodu ľudí. Napríklad, finančná hrozba 
súvisí s horším duševným a fyzickým zdravím, depresiou, samovražednými 
myšlienkami, vyššou mierou depresie, znížením kognitívnej kapacity a tiež menej 
optimálnymi finančnými voľbami. (de Bruijn & Antonides, 2020; Fiksenbaum, 
Marjanovic, & Green- glass, 2017; Marjanovic et al., 2013) [9,10,11] Prežívanie 
finančného ohrozenia formuje aj behaviorálne reakcie na finančné ťažkosti, napríklad 
ochotu prispôsobiť stratégie spotreby alebo používanie rôznych adaptívnych a 
maladaptívnych stratégií zvládania. (Marjanovic, Fiksenbaum, & Greenglass, 2018) [12] 
Nanešťastie, maladaptívne voľby môžu mať potenciál predlžovať alebo dokonca 
zhoršovať finančné ťažkosti, pretože ľudia majú pod finančným tlakom tendenciu robiť 
krátkozraké rozhodnutia, ktorými riešia len okamžité problémy (napríklad 
nedostatočnými investíciami do vzdelávania, zdravotníctva alebo pokročilých 
technológií), čo môže v budúcnosti prispievať k závažnejším finančným ťažkostiam. 
(Haushofer & Fehr, 2014) [13] [3] 

Výsledky výskumu v  oblasti identifikácie skupín ľudí, ktorí sú najviac postihnutí 
finančným ohrozením ukazujú, že vo všeobecnosti majú silnejší pocit finančného 
ohrozenia ženy, mladší ľudia, a ľudia žijúci v menších obciach. Je známe, že z 
hľadiska financií sú ženy menej zabezpečené, a nielen, že zarábajú menej, ale následne 
aj disponujú menším nakumulovaným majetkom, ktorý by im mohol slúžiť ako rezerva 
na náročnejšie obdobia. (Adamus & Ballová Mikušková, 2021) [5] Na druhej strane, 
starší ľudia sú prevažne dôchodcovia a svoje dôchodky môžu potenciálne vnímať ako 
stabilný a istý zdroj príjmu. Rovnako je u nich menej pravdepodobné, že majú významné 
finančné záväzky (napríklad hypotéku), a preto možno u nich predpokladať pocit väčšej 
finančnej stability, teda že môžu ľahšie vyrovnávať príjmy a výdavky. A hoci sú ich 
dôchodky nízke, predchádzajúce štúdie (Adamus & Grežo, 2021) [6] ukázali, že ľudia sa 
prispôsobia dlhodobým finančným ťažkostiam a naučia sa, ako vyžiť. Pocit finančného 
ohrozenia tak býva nižší. Napokon, ľudia žijúci v menších obciach môžu mať menej 
príležitostí na zlepšenie svojej finančnej situácie, čo môže prehĺbiť ich obavy v oblasti 
finančného zabezpečenia. [3] 

Zistenia štúdie naznačujú, že pocit finančného ohrozenia pozitívne súvisí s ochotou 
zmeniť finančné správanie. Dobrou správou je, že ľudia, ktorí sa cítia ohrození, nielenže 
hľadajú adaptívne stratégie na zmiernenie finančných starostí, ale aj stratégie na 
zlepšenie svojej ekonomickej situácie. Na začiatku pandémie Adamus a Grežo (2021) 
[6] vyjadrili obavy, či pretrvávajúca ekonomická neistota nepodkope ochotu ľudí 
prispôsobiť svoje finančné rozhodnutia tak, aby zmiernili pocit ohrozenia a nepriaznivé 
účinky, ktoré môže mať pandémia na ich finančnú situáciu. Naše údaje ukazujú, že 
pesimizmus bol predčasný. Namiesto toho autori štúdie zistili, že ochota ešte vzrástla, 
najmä pokiaľ ide o zvyšovanie príjmov a znižovanie dlhov.  

Predbežné zistenia štúdie naznačujú, že po viac ako 18 mesiacoch ľudia vnímali 
pandémiu skôr ako chronické než akútne narušenie svojej ekonomickej situácie.             
V dôsledku toho namiesto nadmerného premýšľania a obáv ohľadom svojej situácie 
hľadajú adaptívne stratégie, ktoré by im umožnili lepšie hospodáriť s financiami. 
Dôležitým zistením je, že namiesto znižovania svojich výdavkov sa zameriavajú aj na 
zvyšovanie príjmov a znižovanie dlhov. Toto je to dôležitá správa najmä z 
makroekonomického hľadiska, pretože nadmerné škrty v spotrebiteľských výdavkoch by 
mohli spomaliť ekonomický rozvoj. [3] 
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2.2 Sociálny dopad ochota jednotlivcov dodržiavať protipandemické opatrenia 
V prezentácii tohto dopadu sa budeme opierať o štúdiu Matúša Greža z Ústavu 

experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 
Bratislava s názvom: Ako súvisí dispozičná dôvera a dôvera vo vládu s dodržiavaním 
protipandemických opatrení?, ktorej základným teoretickým rámcom bol Model 
McKnighta et al. [8], na základe ktorého sa predpokladalo že efekt tohto konštruktu 
dôvery na dodržiavanie opatrení je nepriamy – dispozičná dôvera by mala predikovať 
presvedčenia o dôveryhodnosti vlády a tá by mala následne predikovať dodržiavanie 
protipandemických opatrení.  

Počas pandémie COVID-19 boli vlády jednotlivých štátov po celom svete nútené prijať 
častokrát tvrdé opatrenia na redukovanie šírenia vírusu a ochranu obyvateľstva. Tieto 
opatrenia sa týkali predovšetkým hygienických návykov a obmedzovania sociálnych 
interakcií. Niektoré mali podobu dobrovoľných odporúčaní a iné zase vládnych 
nariadení, ktoré boli pre občanov povinné a za ich nedodržiavanie hrozili právne postihy. 
Aj napriek zdravotnej hrozbe či možným právnym postihom však istá časť populácie 
odmietala dodržiavať protipandemické opatrenia. Mnohí výskumníci preto začali 
sledovať, ktoré špecifické socio-psychologické premen- né predikujú dodržiavanie 
týchto opatrení. Viaceré štúdie zistili, že jedným z kľúčových faktorov dodržiavania 
protipandemických opatrení je dôvera. Ukázalo sa, že významnú rolu zohrávajú viaceré 
odlišné konštrukty dôvery, ako sociálna dôvera (Bearth et al., 2021; Siegrist et al., 2021; 
Yuan et al., 2022) [14,15,16], dôvera vo vládu (Bearth et al., 2021; Uddin et al., 2021; 
Nivette et al., 2021; Shanka & Menebo, 2022; Saechang et al., 2021) [14,17,18, 19], 
dôvera v politické autority (Bargain & Aminjo- nov, 2020) [20], dôvera vo vedu a 
medicínu (Plohl & Musil, 2020; Sailer et al., 2022) [21,22] či inštitucionálna dôvera voči 
systému zdravotníctva (Chan et al., 2020) [23]. Zo spomenutých štúdií sa javí, že 
jedným z najdôležitejších konštruktov dôvery, ktorý pozitívne súvisí s dodržiavaním 
protipandemických opatrení, je dôvera vo vládu. Pozitívny efekt tohto konštruktu sa 
ukazuje v širokom spektre opatrení. Bargain a Aminjonov (2020) [20] napríklad zistili, 
že zákaz cestovania bol viac dodržiavaný v regiónoch s väčšou dôverou voči vláde. 
Alfaro et al. (2020) dokonca zistili, že ľudia v regiónoch s vysokou dôverou vo vládu 
redukovali svoju mobilitu dobrovoľne ešte pred samotným implementovaním vládnych 
reštrikcií týkajúcich sa cestovania. Uddin et al. (2021) [17] zistili, že dôvera vo vládu 
pozitívne súvisela s väčším dodržiavaním opatrení rôzneho charakteru, ako napríklad 
udržiavanie si odstupu od druhých ľudí, umývanie si rúk, či vyhýbanie sa spoločenským 
udalostiam. Pak et al. (2021) [24] navyše zistili, že čím sú opatrenia vlády tvrdšie, tým je 
pozitívny efekt dôvery vo vládu väčší. Zistenia Nivette et al. (2021) však poukazujú na 
to, že dôvera vo vládu môže mať väčší efekt predovšetkým na dodržiavanie povinných 
opatrení nariadených vládou, zatiaľ čo tento efekt môže byť menší pri dobrovoľných 
odporúčaniach. [3] 
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Obr. 1 Overovaný mediačný model vzťahov medzi dispozičnou dôverou, dôverou vo 
vládu a dodržiava- ním protipandemických opatrení [3]. 

Výsledky výskumu, ktorého sa zúčastnilo 600 Slovákov (300 žien, 300 mužov) vo veku 
od 18 do 86 rokov nepotvrdzujú tento predpoklad – dispozičná dôvera významne 
nesúvisela s dodržiavaním dobrovoľných hygienických odporúčaní ani povinných 
vládnych nariadení a to ani priamo, ani sprostredkovane skrz dôveru vo vládu. Výskum 
však zistil, že dôvera vo vládu je významným faktorom, ktoreý pozitívne súvisí s 
dodržiavaním oboch typov protipandemických opatrení. dispozičná dôvera aj dôvera vo 
vládu významne pozitívne súviseli s dodržiavaním hygienických odporúčaní aj vládnych 
nariadení. V prípade dispozičnej dôvery sa však sily vzťahov ukázali byť veľmi slabé. 
Dodržiavanie odporúčaní a nariadení zároveň významne pozitívne súviselo s vekom, 
vzdelaním a pohlavím, čo indikuje, že starší ľudia, vzdelanejší ľudia a ženy viac 
dodržiavali protipandemické opatrenia. Štúdia preto naznačuje praktické implikácie o 
dôležitosti budovania inštitucionálnej dôvery na Slovensku. [3] 

Ďalším dôležitým aspektom je, že politická dôvera je vysoko dynamický konštrukt, 
ktorého úroveň sa môže rýchlo meniť v čase. Najmä v čase pandémie COVID-19 sa 
ukázalo, že politická dôvera vysoko variuje v závislosti od intenzity samotnej pandémie, 
pričom všeobecné prediktory politickej dôvery, ako napríklad ekonomické aspekty, idú 
do úzadia (Schraff, 2020). Takýto trend bolo možné vidieť aj v našej krajine, kde dôvera 
vo vládu dramaticky klesla z 54,4 % v apríli 2020 na úroveň 17,2 % v máji 2021 [7]. 
Hoci sa predpoklad štúdie o nepriamom efekte dispozičnej dôvery nepotvrdil, štúdia 
zistila významný pozitívny súvis dôvery vo vládu s dodržiavaním protipandemických 
opatrení, a tým poukazuje na dôležitosť zvyšovania inštitucionálnej dôvery na 
Slovensku. 
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2.3 CRM ako manažérsky nástroj znovuobjavený pre prácu z domu – „teleprácu“ 

Podľa portálu FinStat bolo v roku 2020 na Slovensku pandémiou priamo 
ohrozených až 15 660 spoločností, ktoré tvoria ročné tržby v hodnote 8,7 mld. EUR. 
Najviac spoločností podniká v službách pohostinstiev 3 933 spoločností. Najviac 
ohrozených spoločností sídli v okresoch Bratislavy, ich ročné tržby tvoria 5,5 mld. 
EUR [25]  
Bolo len logickým vyústením situácie, že všetky spoločnosti, ktorým to povaha ich 
podnikateľskej činnosti dovoľovala (IT firmy, softvérové firmy, školiace firmy, časť 
samosprávy a verejnej správy, školstvo...), prešli na teleprácu – ľudovo nazývanú 
„homeoffice“ či „práca z domu“. Tu sa prejavila ako výborná výhoda a pomôcka 
možnosť spracúvania a manažovania úloh, zákazníkov, skladových 
položiek...prostredníctvom vhodného CRM systému, do ktorého sa užívateľ pripájal 
on line formou VPN tunela alebo aplikáciou bežiacou na lokálnej pracovnej stanici 
komunikujúcej s databázou CRM-ka bežiacou na zabezpečených cloudových 
úložiskách napríklad o spoločnosti google internetom. 

Na základe analýzy skúmaného informačného systému Optivus, sme dospeli 
k poznaniu, že v modernej konkurencie schopnej obchodnej spoločnosti v dnešnej 
dobe, podnikať bez široko spektrálneho – multi modulového CRM informačného 
systému, ktorý je zároveň prepojiteľný s účtovným softvérom, portálom „finstat“, 
portálom finančnej správy je veľkým hendikepom. CRM Optivus významne prispieva 
k zefektívneniu práce a prehľadnosti informácií, dát a procesov daného projektu, 
obchodného prípadu. Dáva manažérom účinný nástroj v presadzovaní politiky 
„požadujem dokončovanie zadanej úlohy“, nakoľko užívateľ CRM má k dispozícii 
všetky nástroje potrebné na oslovenie zákazníka, vypracovanie cenovej ponuky, 
následne objednávky, ďalej fakturácie a komplexnej evidencii nákladov na daný 
projekt.  
Optivus umožňuje detailnú evidenciu skladových zásob, pohybov formou evidencie 
skladových položiek na skladových kartách, vrátane prepojenia na „e-shop“ Flexibilita 
editácie skladových kariet umožňuje obchodníkovi pružne reagovať na meniace sa 
ceny tovarov a služieb, dovoľuje široké možnosti zľavových a vernostných programov 
pre zákazníkov. Vytvára tak podmienky na pohodlnú a prehľadnú evidenciu 
skladových zásob a pružnú cenotvorbu. Prehľadnosť, dostupnosť a možnosť zdieľania 
údajov, informácií a dát medzi kolegami, posúva latku spolupráce na jednotlivých 
projektoch značne vysoko. Okamžitý prehľad o stave konkrétneho projektu 
zabezpečuje systém spisov, teda každý obchodný prípad je vedený a riešený 
v samostatnom spise, v ktorom sa evidujú všetky uskutočnené kontakty (e-mail, 
telefonát, sms) so zákazníkom – objednávateľom, taktiež všetky vykonané cesty 
motorovým vozidlom ku zákazníkovi.  
Nasleduje vypracovanie cenovej ponuky a po jej schválení zákazníkom prijatie 
objednávky priamo z tejto ponuky = ušetrený čas. Počas realizácie objednávky sa 
v danom spise evidujú všetky úkony a výkony, ktoré sa automaticky po dokončení 
realizácie diela, zákazky stávajú zdrojom pre vypracovanie (jedným klikom) 
odovzdávacieho protokolu, dodacieho listu ku príslušnému obchodnému prípadu.  
Na záver sa z prijatej objednávky, ako inak „jedným klikom“ vystaví faktúra 
zákazníkovi a priamo z CRM odošle zákazníkovi. Ostáva už len počkať, kým nás 
CRM odkazom do mailu z príslušného spisu upovedomí o zrealizovanej platbe 
príslušnej faktúry, ktorú pred tým zapíše poverený a kompetentný pracovník (kolega), 
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spracúvajúci úhrady. Spis príslušného obchodného prípadu sa môže uzatvoriť a plynie 
na ňom podľa registratúrneho plánu nastavená úložná doba, po ktorej musíme 
vymazať osobné údaje na ktoré už nemáme z hľadiska GDPR právny základ na ich 
spracúvanie a tiež môžeme vymazať nepotrebné údaje (okrem zákonom stanovených 
podliehajúcich archivácii). Podľa spisu a čísla dokumentov v spise im priradených, 
následne zmanažujeme fyzickú – papierovú dokumentáciu v registratúrnom stredisku, 
s čím nám vynikajúco pomôže elektronický spisový systém v CRM. Podľa čísla 
dokumentu alebo jeho názvu, firmy, osoby vo firme ku ktorej bol dokument priradený, 
ale aj poznámky nami vytvorenej v príslušnom dokumente a iných ďalších filtrov, 
vieme pohodlne vyhľadávať, triediť, preskupovať a organizovať predmetné 
dokumenty v elektronickej registratúre a podľa nej následne vo fyzickej – papierovej, 
ak je potrebná. 
Významným atribútom hovoriacim v prospech výhod používanie CRM je možnosť 
generovania cyklicky sa opakujúcich činností automatizovaným generovaním 
opakujúcich sa spisov, z čoho plynie výhoda zníženia rizika opomenutia požadovanej 
pravidelnej činnosti. Plánovanie úloh a ich synchronizácia do kalendára v ľubovoľnom 
zariadení užívateľa Optivusu je príjemnou „čerešničkou na torte“, veď všetci dobre 
vieme že „čas sú peniaze“, a tak jeho efektívne rozplánovanie je určite na prvom 
mieste. Time management a jeho zdieľanie medzi kolegami zaistí, aby sa nám 
pridelené úlohy neprekrývali a mohli sme svoj pracovný čas efektívne využiť. 
Častokrát problematickou oblasťou podnikania je evidencia a vymáhanie pohľadávok. 
Optivus umožňuje v module obchod ich efektívnu evidenciu, uplatňovanie urgencie 
a správy pohľadávok, pričom dokonalá evidencia v spise je následne v prípade potreby 
použiteľná v súdnych konaniach.  
Nespochybniteľnou výhodou, ktorú sme identifikovali pri skúmaní CRM systému 
Optivus ako vhodného manažérskeho nástroja je, že významnou mierou prispieva 
k manažovaniu rizika vyplývajúceho z posledných rokov, ktorým je „lockdown“ 
a nemožnosť prezenčne vykonávať určité pracovné činnosti. Práca z domu - telepráca 
sa výrazne zefektívnila u tých obchodných spoločností, v ktorých boli a sú 
implementované takéto robustné informačné systémy. Z domáceho prostredia tak 
pracovník mohol pokračovať vo svojej práci, akú pred tým vykonával prezenčne. 
Mnohé firmy na túto skutočnosť zareagovali transformáciou svojej organizačnej 
štruktúry na zameranie sa na výkon činností formou telepráce, benefitom pre 
zamestnávateľa zostáva vo vzťahu k informačnému systému jeho možnosť 
kvantifikácie výkonov jednotlivých zamestnancov, formou prehľadných štatistík. 
Výhodou používania CRM Optivus je aj dodržanie legislatívnych požiadaviek na 
podnikateľský subjekt v oblasti GDPR, účtovníctva, registratúry, pracovno-právnych 
vzťahov. Zavedením informačného systému tak má prevádzkovateľ plnohodnotný 
nástroj, ktorý mu poslúži nato, aby dosahoval v spomínaných legislatívnych oblastiach 
zhodu, a tak sa vyhol zbytočným, často likvidačným sankciám. [27] 
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Obr.. 2 Logo CRM Optivus [26] 
 

 

Obr.. 3 CRM Optivus ukážka dizajnu užívateľského prostredia [26] 
 

 
Pomocou SWOT analýzy sme stanovili silné a slabé stránky predmetného CRM 

SWOT analýzu sme robili na základe poznatkov získaných o predmetnom CRM a ich 
zápisom do kategórií, ktoré SWOT-ka obsahuje a ktoré definujeme ako: 

 Silné stránky (Strengths) – interné - vnútorné atribúty - vlastnosti 
systému; 

 Slabé stránky (Weaknesses) - interné - vnútorné atribúty - vlastnosti 
systému; 

 Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť 
k dosiahnutiu cieľa; 
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 Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie 
cieľa; 

„S“ Silné stránky:  
 možnosť voľby cenovo dostupnej , cloudovej verzie programu a 

finančná nenáročnosť analýzy, zaškolenia, implementácie a post 
konzultácie. 

 Referencie zákazníkov používajúcich Optivus. 
„W“ Slabé stránky:  

 slabšia personálna základňa vývoja a programovania produktu – 
„len“ dvaja programátori. 

„O“ Príležitosti:  
 flexibilita vývoja systému 
 pro zákaznícky orientované vylepšovanie a updaty systému. 

„T“ Hrozby:  
 externé prostredie – konkurencia „odkúpi“ programátora; 
 nedostatočný marketing; 

Pre implementáciu a výber vhodného informačného systému odporúlčam desaťbodový 
rozhodovací algoritmus, ktorý bol vypracovaný na základe praktických skúseností 
firiem zaoberajúcich sa implementáciou systémov a tiež firiem, ktoré samy 
implementáciu absolvovali. Predmetný algoritmus navrhuje autor uplatniť aj v 
rozhodovacom procese či a do akej miery je CRM Optivus vhodný pre firmu, ktorá si 
informačný systém vyberá. Jednotlivé odporučenia autor definoval desiatimi otázkami:  

1. Aké sú doterajšie firemné skúsenosti s riadením vzťahov so zákazníkmi 
a príslušnými informačnými systémami?  

2. O akú veľkú organizáciu ide?  
3. V akej hladine sa pohybuje počet potenciálnych zákazníkov?  
4. Aký je k dispozícii rozpočet (vlastný alebo úverovaný)?  
5. Aké sú predstavy a požiadavky návratnosti investícií (časový horizont)?  
6. Existuje špecializovaný CRM informačný systém pre firemné odvetvie?  
7. Aká typ systému a ako úspešne využívajú firmy obchodného charakteru 

(veľkostne, oslovujúce rovnakú alebo obdobnú cieľovú skupinu zákazníkov)?  
8. Ktoré firemné činnosti vo vzťahu k zákazníkom by mali byť automatizované 

(predaj, marketing, servis); (ktoré z modulov informačného systému sú pre 
firmu najdôležitejšie, na ktoré oblasti bude kladený dôraz pri tvorbe CRM 
stratégie?  

9. Na akej úrovni by mala automatizácia prebiehať (operatívna, analytická)?  
10. S akými firemnými informačnými systémami bude potrebné CRM systém 

previazať? 

Záver 

Pandémia COVID-19 ako celosvetová zdravotná hrozba s priamym vplyvom na 
ekonomiku spôsobila značné straty na životoch, zdraví a majetku celosvetovej 
populácie. Preverila „funkčnosť“ a „pripravenosť“ systémov, ktoré mali fungovať 
a byť okamžite použiteľné pre manažovanie rizík vyplývajúcich z pandémie ako takej 
a následne aj zastabilizovanie a návrat k “normálu“ v čo najkratšom možnom čase. 
Ukázalo sa však, že mnohé opatrenia boli skôr kontraproduktívne, málo sa diskutovalo 
so širšou odbornou verejnosťou, prejavil sa značný vplyv konšpirácie a šírenia 
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dezinformácií, hoaxov, ktoré skresľovali situáciu, a tak sa hrozby a riziká vo veľmi 
veľkej miere zmenili na dopady. Určite bude v budúcnosti potrebné mať omnoho 
lepšie pripravené krízové štáby a prepracovanejšie krízové postupy, zohľadňujúce 
možné nepriaznivé momentálne, ale aj následné dopady pandémie na životy, zdravie, 
majetok, ekonomiku, a to ako na lokálnej tak aj Európskej úrovni. 
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Abstrakt:  

Článok je venovaný problematike zmien v ukrajinskom vzdelávaní v súvislosti s rusko-ukrajinskou 
vojnou. Zmeny v ukrajinskom vzdelávaní nastali v mnohých oblastiach. V prvom rade sa počas 
vojny zmenili priority, bezpečnosť účastníkov vzdelávacieho procesu bola na prvom mieste. 
Zmenili sa prístupy k organizácii vzdelávacieho procesu. Obsahovo sa zmenilo množstvo 
predmetov, medzi ktoré patrí história, literatúra, právna veda, základy zdravia, integrovaný kurz 
„Zdravie, bezpečnosť a pohoda“ a obrana Ukrajiny. Článok ukazuje množstvo dynamických 
zmien, ako príklad reakcie na určité hrozby spojené s ruskou agresiou. Materiál uvedený v článku 
umožňuje systematicky analyzovať zmeny, ku ktorým dochádza pri výskyte hrozieb, najmä 
vojenských. Určiť kľúčové veci, ktoré ovplyvňujú stabilitu vzdelávacieho systému a kvalitu 
vzdelávacieho procesu v podmienkach vojenských ohrození. 

Kľúčové slová: vzdelávací systém,   rusko-ukrajinská vojna, udržateľnosť vzdelávacieho systému, 
evakuácia, bezpečnosť. 
 
Abstract: 

The article is devoted to issues of changes in the Ukrainian education system in connection with 
the Russian-Ukrainian war. Changes in Ukrainian education took place in many areas. First of 
all, priorities changed during the war, the safety of participants in the educational process came 
first. Approaches to the organization of the educational process have changed. The content of a 
number of subjects has undergone changes, including history, literature, jurisprudence, the basics 
of health, the integrated course "Health, safety and well-being", and the defense of Ukraine. The 
article shows a number of dynamic changes, as an example of the reaction and certain threats 
associated with Russia's aggression. The material presented in the article makes it possible to 
systematically analyze the changes that occur with the appearance of threats, in particular 
military ones. To determine the key things that affect the stability of the education system and the 
quality of the educational process in the conditions of military threats. 

Keywords: Education system, Russian-Ukrainian war, sustainability of the education system, 
evacuation, safety. 
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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.” 

 
 

Introduction 
The Russian-Ukrainian war began over the annexation of Crimea. On February 

20, 2014, Russian regular troops stationed on the territory of Crimea and troops 
without identification marks began to carry out anti-Ukrainian activities, which 
resulted in the annexation of the Crimean peninsula. Further measures and at first a 
hidden and then an open confrontation took place on the territory of the Luhansk and 
Donetsk regions of Ukraine. This was the first stage of the war, which affected the 
education system of Ukraine. Already at this stage, a number of educational 
institutions were evacuated from the occupied territories to the territory controlled by 
Ukraine. The education system of Ukraine successfully solved the issue of 
employment of teaching staff who were evacuated from the occupied regions. 
Measures were introduced to admit pupils and applicants from the occupied territories 
to educational institutions. It was a difficult stage that was complicated by the 
epidemic COVID-19. 

The changes that took place in the Ukrainian education system in connection with 
COVID-19 helped to adapt more easily to the challenges brought by the full-scale 
invasion of Russia on the territory of Ukraine on February 24, 2022. Now the war 
continues. The threats to which the education system of Ukraine is forced to adapt are 
changing. The branching strategy of Ukrainian education remains unchanged - it is 
further integration with the education of the European Union, changes that will 
increase the quality of education. 

The purpose of the article 
The purpose of the article is to analyze the main changes that took place and are 

taking place in Ukrainian education in connection with the Russian-Ukrainian war. 
War in this context can be seen as a prolonged emergency. Therefore, the measures 
that were introduced in Ukrainian education can be used in the creation of crisis plans 
of individual educational institutions, regional and national education systems. In 
some cases, it is difficult to single out the impact of one or another factor on the 
education system due to the fact that it acts in combination with other factors. In 
addition, there are general trends in the development of education that require changes 
at all levels of the education system. 

1. Main part. 
The Russian-Ukrainian war led to a number of specific changes in Ukrainian 

education. Military operations significantly affected the possibility of carrying out the 
educational process. Military actions led to: 

- destruction of educational institutions; 
- evacuation of educational institutions; 
- evacuation of pupils; 
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- evacuation of personnel of educational institutions; 
- suspension of classes in the war zone; 
- stay of pupils, staff of educational institutions in the occupied territories; 
- violation of educational events due to the threat of shelling; 
- disruption of educational events due to power outages; 
- the need to rebuild the system of admission to higher education institutions. 

Let's consider the consequences of the war for Ukrainian education in detail. 

According to the website https://saveschools.in.ua/, as a result of Russian military 
aggression, 331 educational institutions were destroyed on the territory of Ukraine. 
2,346 educational institutions were damaged. Thus, at the time of writing the article, 
2,677 educational institutions were affected by bombings and shelling in Ukraine [1]. 
Using data from the Ministry of Education and Science of Ukraine and a number of 
other sources, a graph of the dynamics of damage to educational institutions in 
Ukraine during the full-scale Russian-Ukrainian war was constructed. 

Graf 1. Dynamics of damage and destruction of Ukrainian educational institutions 
during the full-scale Russian-Ukrainian war.  [1,2, 3, 4, 5].  

The data shown in graph 1 show the tendency of the destruction of educational 
institutions as a result of Russian aggression. A number of analysts note that Russian 
troops are purposefully destroying Ukrainian educational institutions. The buildings of 
schools, kindergartens, and universities are destroyed. In particular, the website of the 
Analytical Center "Democracy Observatory" notes that the destruction of universities 
is a double blow to the education system and the scientific potential of the state. The 
destruction of universities is a double loss for the economy of Ukraine [6]. 

The Ministry of Education and Science has created a special website 
https://saveschools.in.ua/ with an interactive map of the destruction of educational 
institutions. The general trend of destruction of educational institutions in Ukraine is 
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decreasing (Graph 1.). This is a good indicator. The decrease in the number of 
destructions is due to a number of reasons. These reasons include: the advancement of 
Ukrainian troops and the liberation of the territory; changing the format of Russian 
attacks, which have recently focused on energy infrastructure, etc. 

A number of educational institutions were able to evacuate from dangerous areas 
and avoid occupation. Evacuation of schools and preschools was and is problematic. 
Preschoolers and pupils usually stay with their parents and remain in the occupied 
territory or evacuate according to the options their parents choose. Teachers and 
administrative staff of schools, as a rule, also evacuate on their own or remain in the 
occupied territory. Due to the loss of staff and pupils, it is impossible to evacuate 
schools. Evacuation may be appropriate only for certain institutions that conduct the 
educational process in a distance form or have a specific valuable material and 
technical base. In particular, these can be sports facilities or other after-school 
education facilities. These institutions can effectively conduct their activities in a safe 
area with a new contingent of pupils or even evacuate with the pupils. Together with 
pupils, it is realistic to evacuate for sports boarding schools and other boarding-type 
institutions in which children live permanently or most of the time. It should be 
understood that the evacuation of such institutions requires the resources and decisions 
of the administration at various levels. 

After the evacuation, the pupils were admitted to educational institutions at the 
place of their temporary residence. Some of the children study in distance education 
institutions. Teachers, if possible, are employed in other educational institutions. In 
connection with the large number of Ukrainian children who were admitted to schools 
in Poland, the Czech Republic, Slovakia and other countries, there was a need for 
teachers who speak the Ukrainian language. These vacancies were few. 

With the beginning of Russian aggression in 2014, 18 higher educational 
institutions were evacuated to safe regions. 10 from Donetsk region, 7 from Luhansk 
region and one institution from Crimea. In addition, two post-graduate education 
institutions were relocated, one from Donetsk and one from Luhansk region. This 
issue was so important that the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted a special 
resolution [7]. The state higher educational institution "Donetsk National Technical 
University", the state institution "Luhansk National University named after Taras 
Shevchenko", the state institution "Luhansk State Medical University", the Donetsk 
National Medical University named after M. Gorky, Luhansk National Agrarian 
University, Luhansk State University were evacuated of Internal Affairs named after 
EO Didorenko and other institutions. 

State services and the Ministry of Education and Science of Ukraine provided the 
necessary premises. Assistance was provided in the provision of equipment, places in 
dormitories and other things necessary to ensure the educational process. Displaced 
institutions of higher education had to restore some documents, solve issues of 
licensing, regulations, accreditation, determination of the scope of the state order. 

 After the full-scale invasion of the Russian occupation forces, the second wave 
of evacuation began. In particular, institutions of higher education were evacuated 
from Mariupol, Kherson and other cities. For example, the Mariupol State University 
(in Kyiv) and the Azov State Technical University (in Dnipro) were evacuated from 
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Mariupol. In connection with the advance of the Russian army, some universities were 
forced to evacuate a second time. 

The second wave of evacuation of higher education institutions was much smaller 
than the first. This is explained by the fact that there were fewer higher education 
institutions in the occupied territories after February 24, 2022. 

Institutions of higher education in the city of Kharkiv did not evacuate. It should 
be noted that the line of military confrontation was almost at the border of the city. As 
a result of shelling, bombing and rocket attacks, most of the institutions of higher 
education in the city of Kharkiv were damaged. According to UKRINFORM, out of 30 
institutions of higher education, only one was completely evacuated. All others will 
continue their work in the 2022-2023 academic year via distance learning [8]. 

Despite the fact that Ukrainian universities were evacuated from the occupied 
territory, the occupying power creates fake universities. This is done to show the 
average Russian the "successes" of the occupation authorities in the "liberated" 
territories. Such activity is an element of hybrid warfare. 

Evacuation decisions can be made by the managers of the economic entity. At the 
local level, decisions on evacuation are made by district, state administrations and 
relevant local self-government bodies. Regional administrations and Kyiv and 
Sevastopol city state administrations make evacuation decisions at the regional level. 
In addition, decisions on evacuation can be made by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine. According to Clause 6 of Article 33 of the Civil Defense Code of Ukraine, 
mandatory evacuation can be carried out in the event of armed conflicts [9]. 

An interesting experience in the evacuated universities would be the activities of 
civil defense specialists and the entire civil defense system. I would like to note that 
according to Article 20 of the Code of Civil Protection of Ukraine, "in educational 
institutions with the number of 500 or more people who receive education on a full-
time basis, civil protection officials are appointed" [9]. The experience of higher 
education institutions that were evacuated after February 24, 2022 is especially 
interesting. Most of these institutions were located at a close distance from the war 
zone. Therefore, in these educational institutions, measures should be implemented 
regarding a possible evacuation, in particular, special plans, etc., should be developed. 

The education system of Ukraine during the Russian-Ukrainian war underwent 
significant upheavals. The most difficult period for the education of Ukraine was after 
February 24, 2022, with the beginning of the full-scale invasion of Russian troops on 
the terrarium of Ukraine. At this time, the educational process in Ukraine was stopped. 
The Ministry of Education and Science of Ukraine, by letter No. 1/3276-22 dated 
February 25, 2022, recommended temporarily suspending the educational process in 
preschool, general secondary and professional (vocational-technical) education 
institutions [10]. In the explanations of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine and the Minister himself, it was specified that the termination of the 
educational process in all educational institutions takes place for two weeks. The 
Ministry of Education and Science of Ukraine announced the holidays [11]. The 
announcement of holidays was a necessary measure to transfer the work of the 
education system of Ukraine to activities under martial law. In addition, this measure 
was implemented to preserve the lives of all participants in the educational process. 
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Holidays were announced for all educational institutions of Ukraine, including 
relatively safe regions such as Lviv, Zakarpattia, Volyn, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi 
and other regions. The extension of the holidays to safer regions was caused by the 
high level of threat due to missile strikes, which the entire territory of Ukraine 
suffered. In addition, the holidays gave the opportunity for the entire education system 
of Ukraine to switch to activities in wartime conditions. 

The activity of the education system during the forced holidays can be divided 
into two sectors. First, these measures are aimed at increasing the level of safety of 
children and all participants in the educational process. An information campaign was 
launched with the aim of psychological support for children. With the help of 
telecommunications, daily online meetings with psychologists were organized. 

The second sector of activity of educational institutions was dedicated to helping 
the armed forces of Ukraine. Schools have become centers of the volunteer movement. 
Humanitarian aid was collected in schools, camouflage nets were woven for the armed 
forces of Ukraine. Teachers, pupils and all interested citizens were involved in this 
activity. This activity became a significant support for the fighters at the front in 
material and psychological aspects. It should be noted that volunteering in schools has 
not stopped today. 

Restoration of the educational process in Ukraine required the solution of several 
problems. The main ones were: ensuring the safety of participants in the educational 
process; involvement in the educational process of evacuated pupils, including pupils 
who were evacuated abroad; attracting the resources of distance schools and other 
institutions to establish the educational process. All these tasks were successfully 
solved Evacuated (internally displaced) pupils had the opportunity to enroll in 
educational institutions at their new place of residence. This could be done according 
to a simplified procedure, namely, upon the application of one of the parents or 
guardians. 

The restoration of the educational process in Ukraine was carried out with the 
support of a number of distance schools and platforms that opened access to their 
electronic classes. Various Telegram channels to support children began to work. 
Later, the educational process was resumed in face-to-face (off-line) and combined 
form. 

Today, there are 12,923 institutions of general secondary education in which 
3,929,885 pupils study. Among them are 164,412 pupils who were evacuated from 
occupied and dangerous territories. Evacuated pupils study in almost 10,000 Ukrainian 
schools. That is, the absolute majority of schools accepted pupils who were evacuated. 
Pupils who were unable to evacuate and are temporarily in the occupied territories can 
study online in Ukrainian schools. More than a thousand Ukrainian schools provide 
online education services for 98,197 pupils in the occupation.. 

Full-time education is provided for 790 thousand 646 pupils. 2 million 237 
thousand 986 pupils study remotely. 901 thousand 253 pupils study in a mixed 
form [12]. 

 The final choice of the form of education rests with the heads of educational 
institutions. This is done due to the fact that the head of the educational institution 
knows the security situation. The safety of an educational institution is largely 
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determined by its distance from the war zone, its proximity to military facilities and 
critical and social infrastructure facilities, and the presence of a reliable storage 
facility. In addition, the head of the educational institution should take into account the 
possibility of spending safely in the educational institution for pupils or pupils and 
teaching staff. Worthy of attention is the issue of the number of education seekers 
studying in the distance mode. This will determine the possibility of introducing 
separate groups or classes for face-to-face and distance education. The State Service 
for the Quality of Education of Ukraine provided recommendations to the heads of 
educational institutions on increasing the level of security of institutions "Safe 
educational environment: new dimensions of security" [13]. The document refers to 
the creation of a safe physical space for participants in the educational process; safe 
educational environment; training on various aspects of safety, including mine safety; 
training the staff of the educational institution in first aid measures; maintaining 
interaction with pupils' parents. Each educational institution should be able to quickly 
change the form of the educational process. 

In order to introduce full-time education, parental consent is required. Before the 
beginning of the school year, the State Service of Education Quality of Ukraine 
conducted a survey among 90,997 parents of pupils. The results of the survey were 
grouped into 5 groups of regions. This was done because the results of the survey were 
very different from each other. The average results could not accurately represent the 
opinion of parents regarding the organization of the educational process. We will list 
which regions of Ukraine are included in which groups: 

- Western region — Volhynia, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, 
Ternopil, Khmelnytskyi, Chernivtsi regions; 

- Eastern region — Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Kharkiv regions; 
- Central region — Vinnytsia, Kirovohrad, Poltava, Cherkasy regions; 
- Southern region — Mykolaiv, Odesa regions; 
- Northern region — Zhytomyr, Kyiv, Sumy, Chernihiv regions and the city of 

Kyiv 

The survey was not conducted in the regions of Ukraine occupied by Russian 
troops (Donetsk, Luhansk, Kherson regions and the autonomous republic of Crimea). 

Survey data (Graph 2) showed that the safer the region, the more parents were 
inclined to face-to-face education [14]. This trend could be predicted. With all the 
positive factors of online learning, face-to-face learning remains much more effective. 
But many parents (36%), even in relatively safe western regions, spoke in favor of 
distance education. A large number of parents could not answer specifically which 
form of education they would prefer. This happened for several reasons. First, because 
the security situation is constantly changing. Second. the choice of the form of 
education remains with the head of the educational institution, and parents tend to trust 
this decision, or they think that nothing will change from their opinion. In families 
where several generations live together, it is possible to safely leave a child of any age 
at home under the supervision of a grandparent. In families where both parents work, 
the possibility of a child's safe stay at home depends on the child himself. The choice 
of the form of the educational process is influenced by the opinion that the educational 
institution cannot fully guarantee the safety of the participants of the educational 
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process. Some parents believe that existing basements, which are equipped as shelters 
(bomb shelters), will not be able to save human lives 100%. 

The current safety situation affects the implementation of the educational 
process. Training is suspended during an air alert. It should be noted that online 
training is also discontinued. In the event that all or most of the participants of the 
educational process have moved to protect the building, the class can be resumed. 
During of-line training, participants of the educational process move to protective 
shelters in the event that an air alert is declared. In the warehouses, as a rule, general 
activities aimed at maintaining the psychological balance of pupils and other general 
activities are held. Thus, the number of air alarms directly affects the implementation 
of the educational process. Graph 3 shows data on the number of air strikes by region 
from the beginning of the full-scale Russian aggression until 10/29/2022. 

 

Graf 2. Opinions of parents of pupils regarding the format of education from 
September 1, 2022 in Ukraine. [14]. 
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Graf.  3.  The number of air alarms by regions of Ukraine (from 24.02.2022 to 
29.10.2022) [15]. (Data for the Kherson region take into account only the time and 

territories controlled by Ukraine. Author's note) 

A simple calculation shows that in relatively safe regions (Transcarpathia, 
Chernivtsi and other regions) there was an average of about one air raid per day, or 
even less. In Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhia and other regions, several alarms per day 
were recorded. In addition, the duration of air alarms should be taken into account. On 
average, the duration of the alarm is a little less than one hour, but it can vary from 
tens of minutes to twelve hours. This is an obstacle to the implementation of the 
educational process. In addition, during the hours when the educational process takes 
place, the probability of air alarms is one of the highest (Graph 4). Some educational 
institutions have tried to shift the educational process closer to 6 p.m., when the 
intensity of threats decreases. 
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Graf. 4. Number of alarms by time of day in Kyiv, Ukraine (from 10.10.2022 to 
23.10.2022) [15]. 

The strikes of the Russian occupying forces on the energy infrastructure of 
Ukraine resulted in significant damage. In order to save electricity, temporary 
blackouts were introduced in Ukraine. This is a forced measure aimed at reducing 
energy consumption and simplifying renewable works. Power outages disrupted online 
training. The lack of electricity during air raids also affected the conditions of the of-
line educational process. The distance educational process began to use asynchronous 
educational activities to a greater extent. Students are advised to use offline electronic 
textbooks. Access to these textbooks is available to all participants of the educational 
process. At the same time, contact with pupils or students is broken from time to time. 
The restoration of normal electricity supply will have a positive effect on the 
educational process in every form (distance, off-line, combined). 

The war affected the functioning of the education system of Ukraine and the 
content of a number of subjects. Most of the changes took place in the school. In 
higher education institutions, changes and additions were mostly carried out on an 
optional basis or within the framework of certain subjects. 

The war led to the emergence of specific priority areas of secondary education in 
20022-2023. These are the following directions: 

- strengthening of national and patriotic education, formation of civic position; 
- education on personal safety; 
- psychological aspects of the organization of the educational process in the 

conditions of the war/post-war state. 

The Ministry of Education and Science of Ukraine emphasized the issues of 
organizing the educational process after quarantines and in the conditions of Russian 
military aggression. 



   

 

 

288 

 

Zmeny vo vzdelávaní na Ukrajine v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou 
Vasyl ZAPLATYNSKYI 

 

The content of the curriculum for secondary school was changed and updated. 
These changes were caused primarily by the Russian-Ukrainian war and the 
improvement of programs. Changes took place in the following subjects: history 
("History of Ukraine", "World History", "History: Ukraine and the World"), in the 
field of health and safety ("Fundamentals of Health", "Safety, Health and welfare", 
"Protection of Ukraine"), jurisprudence, geography, literature. 

A number of language and literature programs were withdrawn by the Ministry of 
Education and Science of Ukraine in connection with the change in approaches to 
secondary education. In particular, these are programs: "Literature (Russian and 
foreign)", "Russian language for general educational institutions with instruction in 
Russian" for grades 5-9, Russian language programs for general educational 
institutions with instruction in Ukrainian/with instruction in Russian for 10-11 grades, 
"Russian language and literature (integrated course) for general educational 
institutions with teaching in Russian" for 10-11 grades. 

Changes in the program for the subject "Foreign Literature" were aimed at 
removing Russian and Belarusian authors. Instead, students will study the works of 
European authors. Not all works of Russian writers have been removed from the 
programs. In the subject "Foreign Literature", the works of writers who wrote in 
Russian, but whose life and work were closely connected with Ukraine - Mykola 
Gogol, Volodymyr Korolenko, Mykhailo Bulgakov - will be studied. 

Views on the USSR have changed in history programs. Many changes are 
dedicated to the events of the Russian-Ukrainian war that began in 2014. Issues related 
to human rights, international humanitarian law, and the Russian-Ukrainian war were 
added to the program of legal studies and civic education [16]. 

Programs in the field of health and safety have undergone the most changes 
("Basics of health", "Safety, health and well-being", "Protection of Ukraine"). Issues 
related to ensuring security from wartime risks were added to these programs. 

In the content of the subject "Basics of health" questions related to wartime risks 
have been added, in particular: public warning signals, actions during an air raid, 
actions during shelling, choosing a reliable shelter, mine protection and handling 
explosive and unfamiliar objects, provision of pre-medical assistance and 
psychological self-help, behavior with armed people, survival in extreme situations, 
etc. 

The same recommendations are made for the model programs of the integrated 
Health, Safety and Welfare course. The integrated course "Health, safety and well-
being" is gradually replacing the subject "Basics of health" in Ukrainian schools. An 
important component of health and safety subjects is the moral and spiritual education 
of students. Moral education is the basis for the formation of a personality, ensuring its 
health and safety. Moral and spiritual education is gaining special importance in 
connection with the Russian war against Ukraine. 
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The Ministry of Education and Science of Ukraine recommends holding 
psychological moments in classes for the organization of the educational process in the 
conditions of martial law. During teaching, it is recommended to use materials from 
the official websites of UNICEF Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 
The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), etc. [17]. 

The content of the subject "Defense of Ukraine" underwent many changes related 
to the war. Russia's aggression encouraged the strengthening of national-patriotic and 
military-patriotic education. Consider the history of the events of the Russian-
Ukrainian war in more detail. The content of the subject is supplemented with 
questions from: 

- prevention of risks of handling explosive objects; 
- behavior in emergency situations; 
- cyber security and modern information security; 
- foundations of national resistance. 

Additions were made to tactical training. Pre-medical training was supplemented 
with materials that are important during military operations. The issue of civil 
protection has undergone changes [18]. The subject program provides more 
information about the war with Russia, the heroes of this war, and the experience of 
fighting. 

Conclusion 

The full-scale aggression of Russia, which began on February 24, 2022, provoked 
many changes in the education system of Ukraine. The safety of participants in the 
educational process has become an absolute priority. In the conditions of war threats, 
educational institutions were able to adjust their work. Institutions of higher education 
were able to evacuate from the war zone. Some higher education institutions had their 
second evacuation since 2014. The war caused a huge migration of the population of 
Ukraine. The population emigrated abroad and to safer western regions of Ukraine. 
Conditions were created for evacuated students to continue their studies in circles at 
their new place of residence, as well as in distance schools. Pupils who are in the 
occupied territories can continue their studies in Ukrainian educational institutions. 

Education in educational institutions of Ukraine is conducted in distance, off-line 
and combined forms. In the conditions of war, parents trust the education system. The 
analysis showed that even in regions close to the front line, a significant number of 
parents preferred the offline form of the educational process. Educational institutions 
were able to create conditions for quick response to dangers. The transition from off-
line to distance education is carried out quickly and depends only on the level of 
threats. The destruction of the energy infrastructure added to the problems of the 
education system. Under these conditions, educational institutions changed the study 
time. The use of asymmetric classes was recommended. Students have access to many 
educational resources on the Internet. It is possible to use electronic manuals. 

The war affected the organization of the educational process and the content of 
educational subjects. Subjects that have traditionally studied security issues have 
undergone changes: "Basics of health", integrated course "Health, safety and well-
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being", "Protection of Ukraine". Russian aggression prompted changes in such 
subjects as: history, literature, jurisprudence, geography. 

Analysis of changes in Ukrainian education during the war showed the high 
resistance of the industry to wartime challenges. 
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Abstrakt:  

O problematike týrania a zneužívania žien sa na verejnosti začalo rozprávať až v druhej polovici 
20. storočia, na Slovensku až na konci  90-tych rokoch. Násilie na komkoľvek a v akomkoľvek 
vzťahu je neprípustné. Mnoho žien zažíva dennodenne násilie, ktoré pácha ich blízky rodinný 
príbuzný. Článok poukazuje na problematiku závažného negatívneho spoločenského javu - násiliu 
páchaného na ženách. Zaoberá sa formami a cyklom domáceho násilia pozostávajúceho z fáz. 
Dôvodmi, prečo obete násilia zostávajú aj naďalej v násilnom vzťahu. Aká je dôležitosť prevencie, 
jej úrovne a dôležitosť potreby dát o násilných činoch ako jeden z predpokladov eliminácie 
domáceho násilia.  

Kľúčové slová: domáce násilie, násilný vzťah, prevencia, eliminácia. 

 
Abstract: 

It was not until the second half of the 20th century that the issue of abuse and exploitation of 
women began to be discussed in public, and in Slovakia only in the late 1990s. Violence against 
anyone and in any relationship is unacceptable. Many women experience daily violence 
perpetrated by a close family relative. The article highlights the issue of a serious negative social 
phenomenon - violence against women. It deals with the forms and cycle of domestic violence 
consisting of phases. The reasons why victims of violence continue to remain in an abusive 
relationship. What is the importance of prevention, its level and the importance of the need for 
data on violent acts as one of the prerequisites for the elimination of domestic violence.  
 
Keywords: domestic violence, violent relationship, prevention, eliminationist.  

Úvod 
Celá naša spoločnosť a svet okolo nás je plný násilia v rôznych formách. Ľudstvo 

je sprevádzané násilím už od jeho počiatkov a násilné správanie nenachádzame len 
u ľudí, ale aj u ostatných živočíchov. Kým platí pravidlo silnejší prežíva, má násilie 
určite svoje opodstatnenie, ale v súčasnej spoločnosti nepotrebujeme byť agresívny 
aby sme prežili, aj napriek tomu sa to deje. Asi vojny sú najvýraznejším prejavom 
násilia a jeho ničivej sily v spoločnosti, no s násilím sa stretávame skoro všade. 
Zarážajúce je násilie páchané v inštitúciách, ktoré pôvodne vznikli na ochranu svojich 
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členov a kde sa nepredpokladá agresia voči členom, a to je násilie páchané v kruhu 
rodiny. Domov by mal byť miestom istoty, pevných vzťahov všetkých členov rodiny, 
samozrejme pokiaľ rodina funguje dobre. Dnes už nie je samozrejmosťou žiť 
v šťastnej rodine. Nie je ľahké byť rodičom a riešiť problémy, ktoré nám prináša 
denný život. V každej rodine dochádza k stretu názorov, nezhodám, konfliktom, ktoré 
sa žiaľ stali, aj bežnou súčasťou rodinného a partnerského života. Riešenie problémov 
môže mať emocionálne východiská, obojstranne agresívne alebo jednostranné formy. 
Pokiaľ prevládne emocionálne riešenie a napätie silnie - dochádza riešenie, nastúpia 
výčitky, vydieranie, hrozby, donucovanie až dochádza k agresii. [1] 

Obeťami domáceho násilia sú najmä ženy, deti, ale aj osoby staršieho veku. 
Dôsledky s ním spojené totiž nie sú len problémom samotnej rodiny, ale celej našej 
spoločnosti. Týraní členovia rodiny a celá naša verejnosť, by privítali nielen teoretické 
východiská, ale najmä praktické rady ako je možné predísť takému to násiliu, 
pozitívne príklady, akú kvalitu prináša život v pokoji a v rovnocennom vzťahu medzi 
mužom a ženou. Dnes sa už všeobecne uznáva, že násilie má vplyv na telesné 
a duševné zdravie, samovražednosť, ovplyvňuje sociálnu oblasť - pracovnú výkonnosť 
a absenciu v práci, postihuje rodinu - narúša partnerské vzťahy, výchovu detí, ktoré 
majú tendenciu správať sa násilne v neskoršom období a je veľká pravdepodobnosť, že 
sa aj oni stanú potencionálnymi násilníkmi. Rodina je základom spoločnosti, jej 
členovia by sa mali navzájom rešpektovať a mala by byť v nej zaručená bezpečnosť 
pre každého. 

 

1. Pojem domáceho násilia 
Aj keď na celom svete existuje sieť organizácii zaoberajúcich sa  problematikou 

násilia páchaného na ženách a v rodinách, neexistuje jednotná definícia, ktorá by tieto 
organizácie a hnutia spájala. Príčinu tohoto stavu môžeme hľadať na viacerých 
úrovniach. Predovšetkým ide o snahu nielen komplexne popísať všetky formy násilia, 
ale postihnúť ich príčiny a následky, čo sa nutne muselo odraziť na jej terminológii. 
Ak navyše zoberieme fakt, že násilie páchané na ženách a v rodinách je integrálnou 
súčasťou takmer všetkých kultúr, potom je pochopiteľná nemožnosť striktne stanoviť 
definíciu, ktorá by obsiahla a zohľadnila všetky diferenciácie v konkrétnych 
kultúrnych a spoločenských kontextoch. 

Výstižnú charakteristiku uvádza P. Ondrejkovič v knihe Sociálna patológia 
„Znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp. postupu, pri 
ktorom človek spôsobuje ujmu druhému človeku. Iná charakteristika násilia hovorí 
o akýchkoľvek aktoch, vrátane zanedbávania, ktoré ovplyvňujú život, fyzickú 
a psychickú integritu alebo slobodu jednotlivca, alebo poškodzujú rozvoj jeho 
osobnosti. Neodmysliteľnou kategóriou násilia je bolesť a hrozba bolesti. Násilie 
sprevádzané spôsobovaním bolesti je prejavom prežívania moci páchateľa násilia nad 
svojou obeťou, ktorá je v týchto prípadoch bezmocná. Táto bezmocnosť býva častým 
cieľom páchateľa, ktorému tento fakt prináša istú formu uspokojenia - ide 
o podrobenie si obete. [2] 

Článok 1 Deklarácie o odstránení násilia páchaného na ženách, schválenej 
Valným zhromaždením OSN v roku 1993, označuje „akýkoľvek násilný čin, založený 
na rodovej nerovnosti, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo 
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psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, 
zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či 
súkromnom živote“. OSN chápe násilie na ženách ako rodovo podmienené násilie, 
teda ako násilie spôsobené a umožnené rodovou nerovnosťou, čiže nadradenosťou 
mužov a podriadenosťou žien. [3]  
 

2. Formy a cyklus domáceho násilia  

2.1 Formy domáceho násilia 
Pre dôslednejšie pochopenie závažnosti násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch sa uvádzajú najčastejšie formy násilia, ktoré sa nezriedka vyskytujú aj 
súčasne: fyzické, psychické, sociálne, ekonomické a sexuálne násilie.  

Fyzické násilie býva spojené s obmedzovaním sociálnych možností ženy, jej 
kontaktov s vonkajším svetom, s obmedzovaním ekonomických možností vrátane 
obmedzovania možnosti vlastného zárobku a vynucovaním sexuálneho styku. Zahŕňa 
všetky možné formy násilného zaobchádzania od sácania, kopania (mnohé ženy 
uvádzajú kopanie s následkom spôsobenia tržných rán, s následkom krvácania 
z rodidiel, otrasom mozgu, zlomeninou nosa a iných častí tela), bitia (rukou, iným 
predmetom - remeňom, palicou, mokrým uterákom), ťahania za vlasy, pálenia 
cigaretami, pichnutia ostrým predmetom, postrelenie až po vraždu. Podľa všetkých 
skúseností násilie sa časom stupňuje, dochádza k nemu čoraz častejšie a je čoraz 
brutálnejšie. 

Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie 
pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme násilia patrí napríklad 
zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, 
osočovanie, výbuchy zlosti, nadávky. Veľmi časté sú výroky, že žena sa zbláznila, je 
psychicky chorá, namýšľa si a pod. Muži používajú takéto tvrdenia vtedy, keď chcú 
odvrátiť pozornosť od vlastných činov tým, že hľadajú „problém“ v žene. Metódy, ako 
ovládnuť inú osobu, sú založené na systematickom, opakovanom spôsobovaní 
psychickej traumy. Sú to presne vypracované techniky, ktoré sú zamerané na odňatie 
moci dotyčnej osobe a na jej izoláciu. Medódy psychickej kontroly a ovládania sú 
zamerané na to, aby sa obeti vštepil pocit hrôzy a bezmocnosti a aby bol zničený jej 
pocit vlastného Ja, ako aj vzťahy k iným. Týrané a zneužívané ženy práve toto násilie 
označujú za najhoršie, pretože máva zvyčajne trvalé následky, ktorých zbaviť sa je 
často oveľa ťažšie ako tých fyzických.  

Sexuálne násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nútené. Porušuje 
sexuálnu sféru obete, násilím alebo hrozbami, núti ženu k súloži, znásilňuje alebo 
navádza na iné sexuálne praktiky proti jej vôli. Sexuálne zneužívanie zahŕňa aj 
komentovanie vzhľadu inej osoby, vysmievanie sa, posudzovanie jej sexuálneho 
výkonu a pod. 

Ekonomické násilie predstavuje zneužívanie moci pri disponovaní finančnými 
prostriedkami. Tento druh násilia zahŕňa správanie, ako je okrádanie, úmyselné 
poškodzovnie majteku, preberanie peňazí, dokumentov bez vedomia alebo povolenia 
druhej osoby, nútenie splatiť dlhy, predaj spoločného majetku bez predchádzajúceho 
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súhlasu atď. Zanedbávanie detí rodičmi - nezabezpečenie dôstojných životných 
podmienok, zbavenie ich jedla a oblečenia, nedostatok starostlivosti v chorobe, 
nedostatok duševnej a materiálnej podpory. [4]  

2.2 Cyklus domáceho násilia 
V roku 1979 psychológ Lenore Walker zistil, že mnohé násilné vzťahy sa riadia 

spoločným vzorcom alebo cyklom. Celý cyklus sa môže uskutočniť za jeden deň alebo 
môže trvať týždne či mesiace. Pre každý vzťah je to iné a nie všetky vzťahy prechádzajú 
cyklom - mnohé hlásia neustálu fázu obliehania s malými prestávkami. 

         Cyklus pozostáva z fáz: 

Fáza budovania napätia - napätie narastá z bežných domácich problémov, ako sú 
peniaze, deti alebo práca. Začína sa slovné napádanie. Obeť sa snaží ovládať situáciu 
tým, že poteší násilníka, ustúpi alebo sa mu vyhýba. Nič z toho nezastaví 
násilie. Nakoniec napätie dosiahne bod varu a začne fyzické týranie. 

Akútna epizóda týrania - keď napätie vyvrcholí, začne fyzické násilie. Zvyčajne je 
spustená prítomnosťou vonkajšej udalosti alebo emocionálnym stavom násilníka,  ale nie 
správaním obete. To znamená, že začiatok epizódy bitia je nepredvídateľný a obeť ju 
nemôže ovplyvniť. Niektorí odborníci sa však domnievajú, že v niektorých prípadoch 
môžu obete nevedome vyprovokovať zneužívanie, aby mohli uvoľniť napätie a prejsť do 
fázy medových týždňov. 

Fáza medových týždňov - násilník sa hanbí za svoje správanie. Vyjadruje ľútosť, snaží sa 
týranie minimalizovať a môže to dokonca zvaliť na partnera. Potom môže prejavovať 
láskavé správanie, po ktorom nasleduje ospravedlnenie, štedrosť a ústretovosť. Skutočne 
sa pokúsi presvedčiť partnera, že zneužívanie sa už nebude opakovať. Toto láskyplné 
správanie posilňuje puto medzi partnermi a pravdepodobne obeť opäť presvedčí, že 
opustiť vzťah nie je potrebné. 

Tento cyklus pokračuje znova a môže pomôcť vysvetliť, prečo obete zostávajú v 
zneužívajúcich vzťahoch. Zneužívanie môže byť hrozné, ale sľuby a veľkorysosť 
medových týždňov dávajú obeti falošnú vieru, že všetko bude v poriadku. 

Cyklus násilia je medzigeneračný. Opakuje sa to nielen v násilnom 
vzťahu. Opakuje sa to aj neskorším objavením sa vo vzťahoch ľudí, ktorí zažili alebo 
boli svedkami zneužívania vo svojom dome, keď vyrastali. 

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky vzťahy v oblasti domáceho násilia zapadajú 
do tohto cyklu. Často, ako čas plynie, fáza „medových týždňov“ zmizne. 

2.3 Dôvody, prečo obete zostávajú v násilnom vzťahu 
Z rôznych výskumov a štatistík zaoberajúcimi sa pomocou obetiam násilia 

vyplýva, že páchateľmi násilia bývajú častejšie muži, partneri, otcovia ako ženy. 
Prípady, kde je agresorom muž a žena obeťou, prevažujú nad prípadmi, kde je naopak 
muž obeťou a agresorom je žena voči partnerovi. [5]  

 „Hovoríš mi, že ťa tvoj manžel zbil. Nikdy by som to zneužívanie nezniesol. 
Prečo ho jednoducho neopustíš.“ Často sa staviame na miesto obetí a predstavujeme 
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si, že odchádzame pri prvých príznakoch zneužívania. Ale vymaniť sa zo zneužívania 
nie je otázkou vyjsť z dverí. Odchod je proces. 

Pre mnohých ľudí môže byť ťažké pochopiť, prečo by človek zostal v násilnom 
vzťahu. Dôvodov je však veľa. Silné emocionálne a psychologické dôvody udržujú 
obeť pripútanú k násilníkovi. Niekedy situačné skutočnosti, ako je nedostatok peňazí, 
bránia obeti odísť. Dôvody zostať sa líšia od jednej obete k druhej a zvyčajne zahŕňajú 
niekoľko faktorov. [6]  

 

Emocionálne dôvody  

 viera, že násilný partner sa zmení kvôli jeho výčitkám a sľubuje, že prestane 

 strach z násilníka, ktorý sa vyhráža zabitím obete, ak bude týranie komukoľvek 

    oznámené 

 nedostatok emocionálnej podpory 

 vina za zlyhanie vzťahu 

 pripútanosť k partnerovi 

 strach z veľkých životných zmien 

 pocit zodpovednosti za zneužívanie 

 pocit bezmocnosti, beznádeje 

 presvedčenie, že ona jediná môže pomôcť násilníkovi s jeho problémami 

 

Situačné dôvody 

 ekonomická závislosť od násilníka 

 strach z fyzického ublíženia sebe a deťom 

 strach z emocionálneho poškodenia detí v dôsledku straty rodiča, aj keď je 

    tento rodič násilnícky 

 strach zo straty starostlivosti o deti, pretože násilník sa vyhráža, že si deti 

    vezme, ak sa obeť pokúsi opustiť ho 

 nedostatok pracovných zručností 

 sociálna izolácia a nedostatok podpory, pretože násilník je často jediným 

    podporným systémom obete 

 nedostatok informácií o zdrojoch domáceho násilia 

 presvedčenie, že orgány činné v trestnom konaní ju nebudú brať vážne 

 problém s náhradným bývaním 
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 kultúrne alebo náboženské obmedzenia 

 

3. Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách 
Domáce násilie sa v súčasnosti stalo zásadným negatívnym protispoločenským 

javom a preto je nevyhnutne potrebné hľadať možnosti jeho efektívnej kontroly tak 
represívnymi prostriedkami, ako aj prostriedkami prevencie. Hľadanie riešení kontroly 
domáceho násilia, s cieľom dosiahnuť jeho maximálnu možnú minimalizáciu a 
spokytnúť účinnú pomoc jeho obetiam je veľmi náročná úloha. Nevyhnutným 
predpokladom hľadania možných riešení tohto problému je jeho všetranné poznanie a 
to najmä z pohľadu kriminologických aspektov, ale aj z pohľadu psychologických, 
sociologických a kriminalistických poznatkov. [7] 

3.1 Definícia a úrovne prevencie násilia 
Prevencia násilia je činnosť, ktorej výsledkom je zníženie výskytu násilia a z 

neho vyplývajúcich škôd, ako aj zníženie počtu osôb, ktoré zažívajú a páchajú násilie. 
Preventívna činnosť sa zameriava predovšetkým na príčiny násilia a jej cieľom je  
znížiť alebo odstrániť faktory, ktoré vedú k jeho vzniku a pokračovaniu. Prevencia sa 
odohráva na troch úrovniach primárna, sekundárna a terciárna. 

Primárna prevencia je činnosť zameraná na predchádzanie alebo zabránenie 
vzniku násilia  alebo k jeho tolerancii ešte pred tým, ako sa problém objaví, resp. 
vznikne. Ide hlavne o motivovanie osoby k preferovaniu hodnôt postojov a princípov 
nenásilného správania, úcty k človeku a uznávania rovnosti mužov a žien. Primárna 
prevencia je často zahrnutá do programov školskej, zdravotnej sociálnej sféry. K tomu 
patrí napríklad rodovo citlivá pedagogika smerujúca k výchove, k rovnosti mužov a 
žien, práca s deťmi a mládežou na tému násilie, kritické články v novinách na túto 
tému, konfrontácia mýtov s faktami, strategické materiály a rozhodnutia, zmeny 
zákonov a pod. 

Sekundárna prevencia prispieva k včasnému rozpoznaniu a zastaveniu násilia a 
zameriava sa na identifikovanie problémov jednotlivcov alebo skupín a konkrétnu 
pomoc obetiam. Sekundárna prevencia je určená priamo ohrozeným osobám alebo 
rizikovým skupinám obyvateľstva, pričom vytvára priestor pre cielené aktivity v 
sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, psychológie a orgánov činných v trestnom 
konaní. Sekundárna prevencia ma zabrániť aj vzniku alebo prehlbovaniu ďalších 
problémov, prameniacich z násilia, ako porúch sociálneho a psychického vývinu  či 
zdravotných problémov. Napríklad rýchly zásah polície s primeranými následkami pre 
páchateľa by v zásade mal zabrániť páchaniu násilia. 

Terciárna prevencia je pokus zabrániť opakovaniu násilia alebo mierniť 
následky násilia, ktoré boli spáchané. Zároveň má predchádzať zhoršovaniu stavu už 
vzniknutého a zabrániť jeho recidíve. Ide o prevenciu v rámci  ohraničenia dôsledkov, 
príčin a prejavov násilia. Terciárna prevencia nastupuje po zlyhaní primárnej a 
sekundárnej prevencie a cieľovou skupinou sú ľudia s jasne pomenovanými  
problémami, ktorí okrem toho, že ohrozujú seba, ohrozujú aj svoje okolie. Cieľom 
terciárnej prevencie je hlavne resocializácia a integrácia jednotlivca. Terciárna 
prevencia  býva spravidla   realizovaná zdravotníckymi, sociálnymi alebo školskými 
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inštitúciami, hlavne formou sociálno-intervenčných programov s páchateľmi násilia. 
[8] 

3.2 Potreba dát o násilí ako jedna z predpokladov eliminácie domáceho násilia  
        Jedným z dôležitých predpokladov eliminácie domáceho násilia je zvýšenie 
úrovne poznania a budovanie poznatkovej bázy o tomto negatívnom spoločenskom 
jave. Na túto dimenziu problému upozorňujú všetky záväzné medzinárodné i európske 
dokumenty. Pre vytvorenie účinných stratégií eliminácie násilia je potrebný dostatok 
informácií. Bez poznania tohto javu a jeho špecifík nie je možné vytvoriť a rozvíjať 
efektívne preventívne opatrenia a podporné aktivity. 

Americký autor Richard J. Gelles vypracoval na základe dlhodobého zbierania 
poznatkov o domácom násilí typológiu zdrojov dát a násilí v rodine. Uvádza tri zdroje 
dát: oficiálne štatistiky, klinické dokumenty a sociálne výskumy.  

Oficiálne štatistiky sú založené na evidencii, napríklad sociálnych služieb či 
policajných prípadov. Je zrejmé, že nie všetky prípady násilia sú podchytené, pretože 
nie všetky obete vyhľadajú pomoc.  

Klinické vzorky sú najfrekventovanejším zdrojom dát o násilí v rodine. Patria sem 
klinické štúdie urobené psychiatrami, psychológmi a poradcami. Poskytujú pomerne 
hĺbkové informácie o jednotlivých prípadoch, majú charakter kvalitatívnych dát, ale 
nedajú sa zovšeobecniť. Navyše vypovedajú o skupine obetí, ktoré sú ochotné 
vyhľadať pomoc, čiže nezachytávajú rozšírenosť tohto javu v celej populácii. Sú však 
veľmi dobrým základom pre formovanie konkrétnej pomoci pre obete násilia.  

Náhodné výskumné vzorky umožňujú získať reprezentatívne poznatky, ale 
takýchto výskumov je ešte pomerne málo. Týmto spôsobom sa však dá získavať len 
pomerne obmedzený okruh informácií.  

Každý zo zdrojov dát má svoje klady i zápory. Škála činov, ktoré sa zaraďujú 
medzi násilné, je značne široká a nejasná. Už len šírka spektra násilných aktov značne 
sťažuje evidenciu a výskum. Navyše, niektoré spôsoby správania, zaraďované medzi 
násilné činy, sa dajú ťažko merať. Vznikajú tak mnohé metodologické a metodické 
problémy pri evidencii a skúmaní násilia.  

Zaostávanie na Slovensku sa prejavuje vo sfére štatistickej evidencie aj 
výskumných aktivít. Na rozdiel od zahraničných kriminálnych štatistík., v SR 
pretrvávajú nepresnosti vo vymedzení skutkov domáceho násilia, násilné činy sa 
nedostatočne triedia, obete a násilníci sa štandardne nesledujú podľa vzájomného 
príbuzenského vzťahu, pohlavia a miesta vykonania činu.[9] 

 

Záver 

Rozpoznať násilie nie je vždy ľahké, čo platí predovšetkým pre menej viditeľné 
formy násilia. Je stále veľkým problémom a deje sa všade vo svete. Ľudia majú 
tendenciu tváriť sa, že sa nič podobné nedeje, kým sa niečo také nedeje im.  Ani ženy, 
ktoré v živote zažijú rôzne formy týrania, ich nie vždy vyhodnotia ako násilie. Jedno 
z vysvetlení je, že sme sa naučili určité spôsoby správania sa vo vzťahoch považovať 
za normálne. Je dôležité šíriť povedomie o tejto téme. Prostredníctvom osvety 
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a informovanosti ľudí môžeme dosiahnuť to, aby sme nemuseli riešiť samotné 
následky násilia. Dôležitá je tu úloha organizácií v otázke pomoci obetiam násilia 
a celkové povedomie spoločnosti o tomto negatívnom jave. Východisko pre 
ukončenie násilia páchaného na ženách existuje, je však našou úlohou pripraviť 
úrodnú pôdu pre všetky prostriedky a opatrenia k tomu, aby snahy tých, čo sa 
o ukončenie tohto problému snažia, neboli márne, prípadne sa aktívne podieľať na 
prevencii existencie tohto javu napríklad už len tým, ako vychovávame svoje deti. 
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Abstrakt:  

Problematika kriminality mladistvých bola a vždy bude aktuálna. Jedná sa o závažný spoločenský 
problém, ktorý sa v dnešnej dobe čím viac a častejšie dostáva do povedomia občanom 
predovšetkým formou médií, ale čo je najsmutnejšie, aj vlastným zistením každého z nás. Článok sa 
zaoberá kriminalitou v období adolescencie, ktoré je typické zmenami a dozrievaním osobnosti, 
Poukazuje na najčastejšie príčiny a druhy kriminality páchanej mladistvými. Aký účel spĺňajú  
tresty uložené mladistvým páchateľom a aké sú možnosti uloženia obmedzení a povinností pre 
nich. Zaoberá sa aj dôležitosťou prevencie kriminality mladistvých a jej koordináciou na 
úrovniach v SR. 

Kľúčové slová: kriminalita, mládež, príčiny, tresty, prevencia. 

 
Abstract: 

The issue of juvenile delinquency has always been and will always be topical. It is a serious social 
problem which is nowadays more and more often coming to the attention of citizens, primarily in 
the form of the media, but also, most sadly, through everyone's own findings. The article deals 
with criminality in the period of adolescence, which is characterized by changes and maturation of 
personality, It points out the most common causes and types of crime committed by juveniles. What 
purpose is fulfilled by the punishments imposed on juvenile offenders and what are the possibilities 
of imposing restrictions and obligations on them. It also discusses the importance of preventing 
juvenile delinquency and its coordination at the levels of the Slovak Republic. 

Keywords: crime, youth, causes, punishment, prevention. 
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Úvod 
Na začiatku deväťdesiatych rokov, kedy sa presadzoval liberálny svetonázor, 

bola naša spoločnosť doslova opitá novou slobodou. Ľudia boli presvedčení, že každý 
má právo robiť, čo sa mu zapáči. Delikvencia a kriminalita začali stúpať a blížiť sa k 
hodnotám, aké sme predtým mohli vídať iba v štatistikách niektorých 
západoeurópskych krajín a vzbudzovala podstatne väčšie obavy ako v ostatných 
krajinách, kde rástla omnoho pomalšie. Delikvencia mládeže je rôzna ako v zmysle 
nebezpečnosti delikventných činov, tak aj v jej príčinách. Raz môže byť delikventný 
čin výsledkom nerozvážnosti, náhody, skratového konania v určitých životných 
situáciách, či krízach, inokedy dôsledkom neúnosného správania v afekte strachu a 
pod. Prevažná väčšina delikventov je schopná zo svojej mladíckej nerozvážnosti 
vyvodiť spoločensky i osobne správny záver a svoje správanie nasmerovať a 
skorigovať správnym smerom. Dospelým sa na základe životných skúseností a 
zážitkov ľahšie riešia životné krízy ako mladým neskúseným. Dospelí vedia, že 
životné krízy bývajú bolestivé a vedia potrápiť, ale vedia i to, že nie sú absolútnym 
zlom, ktoré by muselo jedinca zlomiť, či navždy a úplne zničiť. Mladý človek 
väčšinou nemáva dostatočné životné skúsenosti k rýchlemu a úspešnému prekonávaniu 
svojich ťažkostí. Dlhodobé problémy, psychické strádanie a nespracované krízové 
situácie môžu vyústiť nielen do neurotických či psychosomatických ochorení, ale aj do 
porúch socializácie, do delikvencie a do nevhodného, nežiadúceho osobnostného 
vývinu. [1] 

 

1. Kriminalita v období adolescencie 
Spoločnosť vníma konanie jedinca buď v súlade alebo v rozpore so 

spoločenskými normami a zásadami. Tieto sú dané uznávanými morálnymi postojmi a 
mnohé z nich spoločnosť chráni zákonom ako oprávnené a chránené záujmy 
spoločnosti. V prípade porušenia noriem takéto správanie a konanie považujeme za 
protispoločenské. Jedným z cieľov spoločnosti v prípade porušovania noriem je snaha 
o jej predchádzanie alebo zabránenie jej opakovaniu. Protispoločenské správanie je 
zámerné alebo nezámerné správanie, ktoré narušuje spoločenské normy, morálne 
základy, ekonomické alebo politické záujmy. Je pociťované ako nežiadúce. Jedna z 
foriem porúch správania je kriminalita. Ide o formy neprispôsobivého správania ako 
priestupky, agresivita, až trestná činnosť.  

Kriminalita je teda protispoločenské správanie, ktorým jedinec porušuje alebo 
ohrozuje zákonom chránené záujmy spoločnosti. V prípade páchania trestnej činnosti 
neplnoletých osôb hovoríme o kriminalite mládeže. [2]  

Kriminalita mládeže vo všeobecnosti 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. Obdobie veku 15 až 18 
rokov sa označuje aj obdobím adolescencie, ktoré sa vyznačuje potrebou konformity, 
rovesníckym združovaním sa mladistvých v skupinách a presadzovaní ideologického 
správania. [3] 

Obdobie adolescencie je špecifické dozrievaním osobnosti. Je obdobím prudkých 
zmien či už fyzických, psychických, emocionálnych alebo sociálnych. Pre obdobie 
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dospievania je charakteristická orientácia na rovesníkov, typická subkultúra, alebo 
odklon od rodičov a iné. Z hľadiska výskytu porúch správania je toto obdobie 
považované vo všeobecnosti za najrizikovejšie. K prvým kriminálnym skúsenostiam 
dochádza práve v období dospievania.  

Obdobie dospievania nastupuje pubertou a nasleduje obdobím adolescencie. 
Práve zo špecifického procesu obdobia dospievania dochádza k problémom, ktoré 
spočívajú v rozpore: 

  medzi fyzickou a sociálnou zrelosťou – prejavuje sa napríklad poruchou 
správania adolescenta,  

 medzi rolou a statusom – napríklad i napriek fyzickej zrelosti sa od nich 
očakáva poslušnosť,  

 v medzigeneračných hodnotách – rozdiely v názoroch, postojoch so staršími, 

  medzi hodnotami rodiny a spoločnosti mimo rodiny – tento rozpor môže byť v 
tomto období kritický, keďže dospievajúci je stále závislý na rodičoch, ale už sa 
neviaže na ich normy. Poruchy správania sú nápadné odchýlky od priemerného 
správania dieťaťa alebo mladistvého, majú dlhodobý charakter alebo sa častejšie 
opakujú, stávajú sa predmetom prevýchovy, pričom rozlišujeme tri základné poruchy 
správania:  

disociálne – podstatou takéhoto správania nie je organická porucha alebo 
psychický pôvod, objavuje sa najmä na podklade zlej výchovy, nesprávnej 
socializácie, absencie vhodných podnetov, stimulov, vzorov,  

asociálne – možno ich charakterizovať ako nespoločenské, správanie 
nezodpovedá spoločenskej morálke, intenzita poruchy nedosahuje poškodzovanie 
spoločnosti, nepresahuje svojím konaním právne normy,  

antisociálne – definujeme ich už ako protispoločenské činy, ktorými už priamo 
poškodzuje spoločnosť, priamo porušuje právne normy a medzi najčastejšie 
antisociálne činy mládeže radíme krádeže, lúpeže, ublíženie na zdraví a iné. [2] 

1.1 Najčastejšie príčiny kriminality a delikvencie 
Môžeme konštatovať, že pre delikventného mladého človeka vo veku 10-18 

rokov je charakteristické: 

  rodinné zázemie – pochádza z neúplnej rodiny, s veľkým počtom súrodencov, 
s nedostatkom finančných prostriedkov, výskytom trestanosti, s nedostatkom 
rodičovskej lásky a častejším používaním telesných trestov rodičmi,  

 školské prostredie – jeho pobyt v škole má problémový charakter - prejavuje sa 
častejším odmietaním zo strany spolužiakov, šikanovaním, nežiadúco sa správa 
v škole - z jeho strany sa vyskytujú konflikty s učiteľmi, agresivita, záškoláctvo, 
nezáujem o učenie, strach z trestov za známky a často sa u neho prejavuje 
nedostatočný prospech - zlé známky z hlavných predmetov i zlý celkový priemer 
známok, prepadávanie v jednotlivých ročníkoch,  

 životná spokojnosť – prežíva nespokojnosť so svojím životom, má vysokú 
potrebu zmeny vlastného správania, má vyššiu viktimizáciu - väčší počet krivdy, že 
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mu niekto v živote ublížil, častejšie sa stáva obeťou sexuálneho obťažovania a má 
menšiu schopnosť odpustiť človeku, ktorý mu ublížil, 

  hodnotová orientácia – dominujú u neho rodinné hodnoty a úsilie nedostať sa 
do väzenia, viac sa zameriava na materiálne hodnoty v živote - mať auto, byt, peniaze, 
chatu, atď., čo môže vysvetľovať častú majetkovú trestnú činnosť delikventnej 
mládeže, 

  výber vzorov a ideálov sa vyznačuje napodobňovaním najmä rodičovských 
vzorov, ktoré sú nežiadúce a prežívaním väčšej sympatie k záporným vzorom, z čoho 
plynie nebezpečenstvo ovplyvnenia nežiadúcimi modelmi správania,  

 náplň resp. trávenie voľného času – voľný čas prežíva väčšinou pasívne alebo 
nežiadúco, v televízii a kine obľubuje programy s násilnou tematikou, má väčší sklon 
imitovať filmové vzory, viac akceptuje násilie - nerozlišuje dobro od zla, ponuku 
násilia v TV pokladá za normálnu, stotožňuje sa s ňou, má väčší sklon napodobňovať 
násilné scény v médiách aj v bežnom živote, 

  výkonová motivácia – vyznačuje sa zníženou výkonovou motiváciou s 
viacerými negatívnymi znakmi, pri výkone prevláda očakávanie neúspechu, prevláda 
neprimeraná reakcia na úspech, preferuje hodnotiteľov výkonu zo širšieho prostredia 
(nielen rodičov), prevláda vonkajšia motivácia výkonu - chce dosahovať dobré výkony 
nie kvôli sebe, ale kvôli iným,  

 postoje k asociálnym a antisociálnym činom – prejavuje tolerantnejšie postoje 
voči závažnejším činom (vražde, znásilneniu), má častejšiu skúsenosť s asociálnymi 
činmi vo svojom živote a okolí a bol častejšie konfrontovaný s trestnou činnosťou. 
Viac akceptuje niektoré druhy asociálneho správania ako je alkoholizmus, užívanie 
drog, telesné trestanie detí alebo zvierat, 

 postoje k drogám – má väčšie skúsenosti s fajčením, používaním alkoholu aj 
nealkoholových drog, začína užívať drogy vo veľmi nízkom veku, spektrum užívaných 
drog má oveľa širšie, má menšiu skúsenosť s informáciami o prevencii závislosti na 
drogách a škodlivosti. [4] 

1.2  Druhy kriminality páchanej mladistvými 
Medzi najčastejšie druhy kriminality páchanej mladistvými patria: 

- majetková kriminalita 
- násilná kriminalita 
- mravnostná kriminalita 
- drogová kriminalita 
 

Jedným z najčastejšie páchaných druhov kriminality mladistvými je majetková 
kriminalita. Páchanie majetkovej kriminality mladistvými sa vyznačuje predovšetkým 
tým, že mladiství páchajú najmä drobné krádeže. Zväčša kradnú v škole alebo v 
obchodoch, ale časté sú aj vreckové krádeže, pričom mladiství páchatelia obvykle ani 
nevedia, že svojím konaním napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu.  

Poškodzovania cudzej veci (vandalizmus) v súvislosti s najčastejšie skloňovaným 
slovom graffiti. Poškodzovanie cudzej veci postriekaním, maľovaním, popísaním 
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farbou sa považuje za protizákonnú činnosť s nemalými sankciami. Sprejeri sú za 
svoje činy, aj tie vandalské, právne zodpovední. Sankcie vymedzuje §245 Trestného 
zákona č. 300/2005 Z. z.. Pri malých poškodeniach sa uprednostňuje a aj sa využíva 
systém verejnoprospešných prác, v ktorom delikventi s prostriedkami mesta napravia 
škody, ktoré oni alebo iní spôsobili na ulici, pri veľkom poškodení majetku môže byť 
delikventovi vymeraný  trest až desať rokov odňatia slobody. 

Násilná kriminalita sa prejavuje predovšetkým lúpežami, vydieraním alebo 
ublížením na zdraví. Motív na páchanie takejto trestnej činnosti býva rôzny, ide 
predovšetkým o demonštráciu fyzickej sily, snahu získať majetkový prospech alebo 
snahu zaujať. Mladiství páchajú často násilnú kriminalitu najmä v rámci školských 
kolektívov a v internátnych a ústavných zariadeniach pre mladistvých. 

Do oblasti mravnostnej kriminality, ktorú páchajú mladiství, možno zaradiť 
predovšetkým sexuálne zneužívanie, sexuálne násilie, znásilnenie, súlož medzi 
príbuznými. Trestný čin sexuálneho zneužívania páchajú väčšinou priatelia dievčat 
mladších ako 15 rokov, keď udržiavajú sexuálny pomer, pričom si často ani 
neuvedomujú trestnoprávne následky svojho konania. 

Rozmach drogovej kriminality je vo všeobecnosti príznačný pre obdobie po roku 
1989. Príčinou uvedeného stavu môže byť najmä jednoduchšia dostupnosť 
návykových látok po otvorení hraníc, zvýšená spoločenská tolerancia v mravnostnej 
oblasti a vo vzťahu k užívaniu návykových látok, ktorá je zapríčinená aj vysielaním 
médií. Na drogovú kriminalitu mladistvých zväčša nadväzuje ďalšie delikventné 
konanie vyúsťujúce do majetkovej alebo násilnej kriminality. Mladistvý, ktorý užíva 
drogy, si totiž týmto spôsobom zabezpečuje finančné prostriedky na ich získanie. [5] 

2 . Trestanie maloletých a mladistvých páchateľov 

2.1 Reedukačné domovy pre deti a Reedukačné domovy pre deti a mládež 
Maloletí a mladiství páchatelia vykonávajú ústavnú a nariadenú ochrannú 

výchovu v reedukačných domovoch. Reedukačné domovy pre deti a Reedukačné 
domovy pre deti a mládež sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečovaná výchova 
sociálne a mravne narušených detí, u ktorých boli zistené také závažné nedostatky v 
sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že 
ich výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. 

Zabezpečujú komplexnú odbornú starostlivosť o deti a mládež s poruchami 
správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou, ktoré boli na základe 
rozhodnutia štátneho orgánu vyňaté z rodiny a umiestnené do inštitucionálnej 
výchovy. 

Reedukačné domovy majú nepretržitú prevádzku. Môžu byť koedukované - v 
zariadení sú umiestnení chlapci aj dievčatá spolu alebo nekoedukované - zvlášť sú 
zriadené zariadenia pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov. Od roku 2009 podľa zákona č. 
245/2008 Z.z. sa výchovné zariadenia delia na reedukačné a diagnostické centrá a 
domovy a liečebno-výchovné sanatória.  

Reedukačné domovy pre deti a mládež prijímajú deti s nariadenou ústavnou 
výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou alebo ich prijímajú na základe 
predbežného opatrenia. Umiestňujú sa do nich deti vo veku od 12 rokov do 
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dosiahnutia dospelosti, alebo do času rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej výchovy. 
Deti a mládež žijú v ústavoch podľa istých pravidiel, bez svojich blízkych, niektorí 
niekoľko mesiacov, iní niekoľko rokov. Pedagogickí pracovníci zariadení sa snažia 
tieto deti uviesť do normálneho života 

2.2 Resocializačné stredisko 
Poskytuje starostlivosť drogovo závislému maloletému so skončenou povinnou 

školskou dochádzkou alebo plnoletému občanovi po skončení liečby v zdravotníckom 
zariadení na liečbu drogovo závislých osôb na základe odporúčania tohto 
zdravotníckeho zariadenia. Stredisko poskytuje resocializáciu a rehabilitáciu s cieľom 
odstrániť alebo zmierniť poruchy psychického vývinu, osobnostného vývinu 
a sociálneho vývinu dieťaťa. 

2.3 Trestanie mladistvých páchateľov 
Všeobecne účelom trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov 

a zabrániť im odsúdením pri páchaní ďalšej trestnej činnosti a vychovať ich k tomu, 
aby viedli riadny život, a tým výchovne pôsobili na ostatných členov spoločnosti. 
Hlavnou úlohou nie je trestať mladistvého, ale viesť ho k náprave a zabezpečiť jeho 
normálne fungovanie v spoločnosti. 

Mladistvému možno podľa trestného zákona uložiť: 

- tresty, 

- ochranné opatrenia, 

- výchovné opatrenia. 

Mladistvému môže súd uložiť len nasledujúce tresty: 

- trest povinnej práce, 

- peňažný trest, ak je zárobkovo činný, 

- trest prepadnutia veci, 

- trest zákazu činnosti, avšak tento je možné uložiť len v prípade, že trest 
nebude prekážkou v príprave na jeho povolanie 

- trest vyhostenia, 

- trest odňatia slobody, 

- mladistvému od 14 do 18 rokov môže súd uložiť trest povinnej práce najviac 
180 hod. 

Trestné sadzby trestu odňatia slobody ustanovené v trestnom zákone sa u 
mladistvých znižujú na polovicu, pričom však horná hranica trestnej sadzby nesmie 
prevyšovať päť rokov a dolná hranica jeden rok. Trestný zákon umožňuje mladistvému 
uložiť trest odňatia slobody na päť až desať rokov v prípade ak mladistvý spáchal trestný 
čin, za ktorý trestný zákon vo všeobecnej časti alebo v osobitnej časti dovoľuje uložiť 
výnimočný trest, a stupeň nebezpečnosti takého trestného činu pre spoločnosť vzhľadom 
na obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo na obzvlášť zavrhnutiahodnú 
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pohnútku alebo na obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok je mimoriadne vysoký, 
ak súd má za to, že by trest v skôr uvedenom rozpätí na dosiahnutie účelu trestu 
nepostačoval. 

Upustenie od potrestania môže súd nariadiť vtedy, ak mladistvý: 

- uzná vinu, 

- bol uznaný za vinného zo spáchania prečinu menšej závažnosti, 

- ľutuje svoje správanie, 

- prejaví účinnú snahu po náprave. 

Pri podmienečnom upustení od potrestania za prečin súd určí skúšobnú dobu (môže byť 
až 1 až 3 roky), dokedy sleduje správanie mladistvého. Počas tejto doby môže súd uložiť 
obmedzenia a povinnosti. 

Obmedzenia: 

- zákaz návštev športových alebo iných hromadných podujatí, 

- používanie alkoholických nápojov a iných návykových látok, 

- stretávanie sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv, alebo ktorí 
boli jeho spolupáchateľmi, 

- zákaz vstupu na vyhradené miesta, na ktorých trestný čin spáchal, 

- zákaz účasti na hazardných hrách, hracích automatoch. 

Povinnosti: 

- zaplatiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, 

- podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené 
ochranné liečenie, 

- osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, 

- podrobiť sa psychiatrii, 

- alebo sa zúčastniť psychologického poradenstva. [6] 

 

3. Prevencia kriminality 
Najúčinnejšou formou prevencie delikvencie mládeže je predchádzanie a 

odstraňovanie príčin a podmienok, ktoré ju umožňujú, resp. uľahčujú, a to formou 
preventívnych aktivít, ktoré sú menej ekonomicky náročné ako represívne opatrenia. 
Prevencia pritom musí vychádzať z podrobného poznania všetkých faktorov, ktoré sa 
môžu podieľať na vzniku delikvencie. Základom úspechu prevencie kriminality 
mládeže je jej včasné a dlhodobé pôsobenie. Vychádza z predpokladu, že prevencia 
kriminality mládeže je proces, ktorý je potrebné nezanedbať, neodkladať a začať s ním 
od najútlejšieho veku dieťaťa. Prevencia kriminality by mala vychádzať z poznania 
jednotlivých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na delikventné správanie. Prevencia 
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kriminality mladistvých, ako aj mládeže sa člení na prevenciu primárnu, sekundárnu a 
terciárnu. [7] 

Pod primárnou prevenciou najčastejšie rozumieme intervenciu ešte pred tým, ako 
sa objaví nejaký sociálny problém. Teda ide o pôsobenie skôr ako sa narušia vonkajšie 
vzťahy alebo vnútorná rovnováha mládeže. Za základ primárnej prevencie je 
považované pôsobenie na výchovu a usmerňovanie v rodine. Vznik kriminality je 
podmienený vzormi a štýlmi výchovy v rodine. Najdôležitejšie metódy primárnej 
prevencie sú napr. pôsobenie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy. Použiť 
môžeme rôzne formy, ako sú besedy, prednášky, voľno-časové aktivity, či už v 
športovej, kultúrnej alebo zdravotnej oblasti. [8] 

Sekundárna prevencia - zahŕňa v sebe také preventívne aktivity, ktoré sú 
zamerané na rizikové skupiny osôb a na elimináciu kriminogénnych faktorov alebo 
situácií. Rizikovými skupinami osôb sú najmä osoby, u ktorých je zvýšená 
pravdepodobnosť, že sa stanú potenciálnymi páchateľmi trestného činu. [9] Jej cieľom 
je zamerať starostlivosť na osoby, u ktorých sa vyskytujú poruchy správania sa. 
Usiluje sa predovšetkým o včasné poznanie kriminogénnych podmienok a ich 
ovplyvnenie. Subjektom sekundárnej prevencie sú trestná politika, systém trestných 
sankcií, orgány činné v trestnom konaní, nápravnovýchovné zariadenia, 
protialkoholické poradne. Objektom sú najmä mladiství, riziková populácia, 
kriminalitou ohrozené skupiny obyvateľstva. [10] 

Terciárna prevencia - predstavuje preventívne pôsobenie resp. preventívne 
aktivity, ktoré sú zamerané najmä na osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa už stali 
obeťami trestnej činnosti, prípadne sa dopustili trestného činu. Ide tu o prevenciu 
viktimizácie. Za cieľ terciárnej prevencie sa považuje starostlivosť o mladistvých, 
resocializácia a integrácia jednotlivcov do spoločnosti. [8] 

3.1 Úrovne prevencie kriminality v SR 
Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach: 

Národná úroveň - úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je 
koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. Hlavným 
národným koordinačným, poradným a odborným orgánom vlády pre oblasť prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti je Rada vlády SR pre prevenciu 
kriminality, ktorej hlavnou úlohou je koordinácia preventívnych činností viacerých 
rezortov, orgánov a inštitúcii a podnecovanie nových aktivít v súlade s preventívnou 
politikou vlády SR. 

Regionálna úroveň - koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej 
úrovni je obvodný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným 
celkom rozpracúva stratégiu v súlade s prioritami a cieľmi na podmienky kraja 
a predkladá rade správu o plnení úloh. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie kriminality 
zabezpečuje v spolupráci s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným 
celkom a ďalšími subjektmi na regionálnej úrovni prostredníctvom krajskej komisie 
pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť, ktorá je poradným, 
iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom obvodného úradu v sídle kraja. 

Miestna úroveň - na miestnej úrovni je hlavným koordinačným orgánom 
prevencie kriminality mesto, resp. obec, mestská časť. Na realizáciu aktivít samospráv 
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na miestnej úrovni v oblasti prevencie kriminality sa mestám, resp. obciam, mestským 
častiam odporúča začleniť preventívne aktivity do činnosti zriadených komisií 
orgánov samosprávy, ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mestského, 
resp. obecného zastupiteľstva. [11] 

 

Záver 

Primárnym cieľom štátu v oblasti trestného práva mládeže by malo byť samotné 
predchádzanie trestnej činnosti detí a mladistvých. Je žiadúce, aby bola mládež vedená 
ku dodržiavaniu právnych predpisov a osvojením si základných morálnych aj 
právnych noriem už v útlom veku, vtedy je možno úplne predísť páchaniu trestnej 
činnosti jedinca v budúcnosti. Pre samotné predchádzanie trestnej činnosti 
mladistvých je nutné sa zamerať najmä na primárnu prevenciu, zistiť príčiny vzniku 
kriminality. Pretláčať pozitívne vplyvy v školských zariadeniach v rámci rôznych 
preventívnych programov a vplyvu pedagógov, využiť tiež množstvo ďalších orgánov 
a inštitúcií pracujúcimi s deťmi a mladistvými a napomôcť tak svojou činnosťou ku 
znižovaniu kriminality.  
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Abstrakt 

 Článok obsahuje analýzu problematiky nesprávneho dopravného značenia, 
prípadne zlého technického stavu vozovky  a jeho vplyvu na bezpečnosť dopravy. V  
práce je spracovaných niekoľko štúdií o vplyve dopravného značenia na správanie sa 
vodičov a na bezpečnosť cestnej premávky, čo poskytuje systematický prehľad 
o niektorých doteraz najdôležitejších aktivitách týkajúcich sa vplyvu technického stavu 
vozovky a zvislého a vodorovného značení na bezpečnosť cestnej premávky. 

Kľúčové slová: Bezpečnosť, miestne komunikácie, dopravná bezpečnosť 

 

Abstract 

The article contains the elaboration of the issue of unfair traffic signs and 
quality of roads and its impact on traffic safety. The particle is focused on  several 
studies on the impact of technical quality of roads and traffic signs on driver behavior 
and road safety,, which provides a systematic overview of some of the most important 
activities related to the impact of technical quality of roads and vertical and horizontal 
signs. on traffic safety.  

Key words: safety, local communication, traffic safety,  

 

Úvod 

 Cestná doprava je používaná čoraz viac pri preprave nákladov aj osôb. Má tie 
výhody, že bez prekladania a prestupovania sa dostane tovar alebo osoby 
z východiskového bodu do cieľa rýchlo a bez zbytočných prekládok a prestupovaní. 
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Pre to môžeme zaznamenať  veľmi veľký rozvoj cestnej dopravy, a tým sa zvyšuje aj 
pravdepodobnosť nehôd pri takt sa zhusťujúcej premávke. Kompetentné orgány sa 
neustále snažia obmedziť pomocou nových predpisov, nariadení a doporučení výskyt 
dopravných nehôd. Podľa štatistík najväčší podiel na dopravných nehodách je 
pripisovaný osobnému zlyhaniu účastníkov dopravy, no sú aj iné príčiny, ktoré môžu 
zapríčiniť nehodovú udalosť. Medzi tie patria aj zlý technický  stav  vozovky a 
nesprávne a zavádzajúce dopravné značenie. Týmto problémom sa chcem venovať 
v predloženom článku. Postup bude  ten, že si vyberiem niektoré úseky ciest, kde sa 
vyskytujú dopravné nehody častejšie a vynasnažím sa poukázať na možné príčiny 
týchto nehôd. 

S neustálym rozširovaním a vznikaním nových ciest bolo nevyhnutné rozširovať 
paletu dopravných značiek. Prvá zmluva o úprave cestnej premávky bola podpísaná 
v Paríži v roku 1909. Avšak až v roku 1949 v meste Ženeva bola podpísaná dohoda 
o dopravnom značení, ktorá je aj dnes základom európskeho systému. Jednotlivé 
vládne organizácie štátov  sa dohodli na rôznych odlišných tvaroch, použiteľných pri 
mnohých situáciách. Normalizovali sa tvary a umiestnenia dopravných značiek, 
spôsob ich používania ako aj postihy za ich nerešpektovanie. [2] 

Dopravné značky sa v rôznych podobách používajú už od čias Rímskej ríše. 
Existenciu ciest je možné dokumentovať až do začiatkov doby bronzovej, ale Rimania  
myšlienku ciest ako ich poznáme vzali a premysleli ju do dokonalosti. Od vtedy sa 
používanie dopravného značenia stále prispôsobuje novým podmienkam premávky a 
novým technickým možnostiam dopravných prostriedkov ako aj kvality cestnej 
štruktúry. [!] 

 Aj stav dopravného značenia vplýva na bezpečnosť dopravy. Časté sú jeho 
poškodenia vandalmi, ktoré znemožňujú jeho správne čítanie. Príklady sú vedené na 
nasledujúcich fotografiách. 

 

  
Obr. 1. Poškodená dopravná značka poveternostnými podmienkami 

Zdroj: www.seredonline.sk/wp-content 
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Čo sa týka reakcií sa vodičov na vodorovné dopravné značenie, mnohí 
výskumníci z oblasti cestnej dopravy analyzovali vo svojich štúdiách správanie  sa 
vodiča. Napríklad  na rovnej ceste, ktorá je označená bielou prerušovanou čiarou so 
šírkou 10 cm. Potom bola tá istá časť cesty označená 20 cm širokým bielym 
prerušovaným pásom v blízkosti okraja cesty. Výsledky výskumu ukazujú, že v 
druhom prípade vodiči zmenili bočnú polohu vozidla viac k okraju cesty. Tým sa 
znižuje riziko čelnej zrážky, pretože vzdialenosť medzi vozidlami sa zvyšuje. Jestvujú 
mnohé odborné analýzy, no v článku sa zamrieme len na reakciu vodiča na 
problémové značenia a zlú kvalitu cestnej siete a ich vplyv na bezpečnosť. 

Aj technický stav vozovky podstatne vplýva na bezpečnosť premávky. U nás je 
opakujúcim sa problémom oprava výtlkov na cestách po zmene počasia a po prechode 
ročných období  medzi zimnými a letnými  obdobiami. Výmoľ je otvor na ceste, ktorý 
môže byť hlboký aj niekoľko centimetrov a je spôsobený opotrebovaním a 
zvetrávaním ciest. Vyskytuje sa vtedy, keď sa vrchná vrstva vozovky, asfalt, 
opotrebuje a obnaží betónový podklad. Akonáhle sa vytvorí výmoľ, môže narásť do 
hĺbky, pričom dažďová voda tento proces urýchľuje a vytvára pascu pre vozidlá, čo je 
jednou z hlavných príčin dopravných nehôd. Zaťažujú odpruženie a otrasy auta (ktoré 
absorbujú väčšinu nárazov a výmoľov). Zatiaľ čo hrboľatá cesta môže byť pre vodičov 
menšou nepríjemnosťou, cesta posiata výmoľmi môže vášmu autu spôsobiť vážne 
škody na majetku a dokonca viesť k dopravnej nehode. Výnimočne je nebezpečný pre 
motocyklistov, kde môže byť príčinou až fatálnej nehody. [2] 

Aj zle vysadené stromy, resp. nevhodné umiestnenie týchto stromov môžeme 
vidieť aj na nasledujúcich obrázkoch, ktoré sa nachádzajú v okrese mesta Revúca.  Pri 
obrázku vpravo je situácia ešte zhoršená ostrou zákrutou a hneď za stromami je zráz, 
ktorý nie je zabezpečený zvodidlami. Bohužiaľ v okrese mesta Revúca  sú odstupy 
stromov od okrajov vozoviek tak malé, že nie je možné zvodidlá inštalovať z dôvodu 
absencie minimálnej účinnej šírky.  

 

 
                                     Nedodržané odstupy výsadby stromov 

 

 Stromy poskytujú ešte ďalšie nebezpečenstvo, a to predovšetkým v jesenných 
mesiacoch, keď spadnuté lístie znižuje adhéziu vozovky rovnako ako opadané plody z 
nich. Hoci stromy bránia pri silných poveternostných podmienkach, tak naopak zase 
hrozí pád vetiev či vyvrátenie stromov.  
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Smerové stĺpiky sú konštruované tak, aby nepôsobili výrazné poškodenia a 
aby boli ľahko zlomiteľné alebo ohybné. Ale aj dnes sa môžeme ešte stretnúť s 
kamennými pätníkmi, ktoré už takto bezpečné nie sú. V krízových situáciách, kedy sa 
treba vyhnúť, môže nastať prekvapenie v podobe ostrovčeka, oddeľovacieho pásu či 
obrubníka. Na niektorých miestach môžeme vidieť pri novo zrekonštruovaných 
úsekov dopravných ciest používanie vysokých a zastaraných obrubníkov, čo tiež 
umožňuje pri nesprávnej reakcii vodiča vznik dopravnej nehody. [4] 

Na nasledujúcich obrázkoch je dokumentovaný kritický stav vozoviek, 
dlhodobo neopravovaných, ktoré  určite môžu byť príčinou dopravnej nehody, hlavne 
ak sú neoznačené a vodič ich spozoruje neskoro. 

 

 
Poškodená krajnica vozovky. 

 

 
Pokles vozovky v meste 

 

Nedostatočná je aj samotná údržba komunikácie. Na cestách nie je problém 
naraziť na vytečený betón, ktorý je na vozovke niekoľko rokov. Tieto situácie sa 
väčšinou riešia až vo chvíľach, kedy ich vplyvom nastane tragická situácia. Rovnako 
tomu je aj na nasledovnom obrázku vpravo, kde po odstránení spomaľovacieho prahu 
došlo k poškodeniu komunikácie, ktorá už zostala neopravená. 
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Obr. 2. Poškodenie v spomaľovacom pruhu a pri prechode pre chodcov. 

 

 
Obr. 3. Vyfrézovaná časť vozovky a neoznačená dopravnou značkou. 

 

Nedostatočná je aj samotná údržba komunikácie. Na cestách nie je problém 
naraziť na vytečený betón, ktorý je na vozovke niekoľko rokov. Tieto situácie sa 
väčšinou riešia až vo chvíľach, kedy ich vplyvom nastane tragická situácia. Rovnako 
tomu je aj na nasledovnom obrázku vpravo, kde po odstránení spomaľovacieho prahu 
došlo k poškodeniu komunikácie, ktorá už zostala neopravená.  

 

Záver 

V predloženom článku som chcel poukázať na možný vznik dopravných nehôd, 
zapríčinených zlým technickým stavom vozovky alebo nesprávnym dopravným 
značením. V niektorých prípadoch je dopravné značenie umiestnené nezodpovedne, 
napríklad vodorovné značenia je v rozpore so zvislým značením, značky sú nevodne 
umiestnené, dokonca sú časté prípady, keď po oprave cesty cestári zanechajú na 
mieste obmedzujúce dopravné značenia aj niekoľko dní, čo vedie vodičov ku 
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pochybnostiam o význame dopravného značenia a nabáda ich k nerešpektovaniu 
značenia aj v iných úsekoch cesty. 

Pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky musíme dbať aj na tie opatrenia, 
ktoré sa týkajú bezpečného, odôvodneného a čitateľného dopravného značenia a 
nemenej dôležité je aj včasné a kvalitné udržiavanie technického stavu vozoviek. [4,5] 
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