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ŽIVOT A DIELO

Prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc. mult. Dr. h. c.
akademika SAV, akademika EAVU

Narodil sa 2. januára 1932 v Zákamennom,
okres

Námestovo.

Právnickú

fakultu

Univerzity

Komenského absolvoval v Bratislave (1961). Mnoho
rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na UK v
Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Brne;
námestník a neskôr minister spravodlivosti, predseda
vlády národného porozumenia, podpredseda vlády ČSFR,
poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR, predseda
Ústavnoprávneho výboru snemovne ľudu, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
(1993-2000). Toho času, už 7 rokov vykonáva funkciu vedúceho Kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky.
Vo funkcii podpredsedu vlády ČSFR pripravil a obhájil také zákony, ako bola
novelizácia Ústavy ČSFR v otázkach prechodu podstatných častí kompetencií z úrovne
federácie na orgány národných republík, ústavný zákon federácie a s nimi súvisiace zákony
o zániku federácie. Ako predseda Ústavnoprávneho výboru Snemovne ľudu FZ ČSFR zásadným
spôsobom ovplyvnil prípravu demokratizácie politického systému, osobitne tiež zákony o
rehabilitáciách, reštitúciách, zákony o kvalitatívnych koncepčných vzťahoch v ekonomickom a
politickom systéme. Vyvrcholením legislatívnej aktivity bola jeho účasť na príprave Ústavy
SR.
V rokoch 1993 – 2000 vykonával funkciu predsedu Ústavného súdu SR. Jeho cieľom
bolo vybudovať ústavný súd, organizovať jeho aktivitu, tvoriť kvalitnú jurisdikciu, upevňovať
ústavnosť a slovenskú štátnosť. V tejto funkcii sa mu podarilo nadviazať efektívne
zahranične styky s ústavnými súdmi v Európe, čo honorovali aj prijatím ÚS SR za člena
Spoločenstva demokratických ústavných súdov Európy. Spoločne so sudcovským zborom sa
mu podarilo, aby ústavný súd položil pevné základy demokratického ústavného súdu, ktorý
by v praxi uplatňoval princíp nezávislosti, nestrannosti a nadstraníckosti. Do teórie a
rozvoja ústavného súdnictva a ústavného práva prispel nielen organizačne, personálne a
judikovaním, ale aj štúdiami, prednáškami a rozhovormi doma i v zahraničí, najmä však
prípravou Ústavy SR a knižným vydaním Komentára k Ústave Slovenskej republiky.
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Okrem dlhoročnej pedagogickej práce vykonával aj viaceré akademické funkcie na
Právnickej fakulte UK v Bratislave i v Košiciach; je členom viacerých vedeckých rád
slovenských univerzít, vysokých škôl a fakúlt; vykonával funkciu riaditeľa Ústavu štátu a práva
SAV a podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Je členom Výboru ľudských práv a slobôd v
Chorvátsku.
Rozsiahlu a dlhoročnú vedeckú a pedagogickú, organizačnú a legislatívnu prácu a
iné aktivity pri budovaní nového demokratického zákonodarstva ocenila Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach udelením titulu Doctor honoris Causa (2000). V roku 2010 za
pomoc a cenné rady pri vzniku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach mu
bol udelený čestný titul Doctor honoris Causa a stal sa čestným členom tejto inštitúcie.
V roku 2007 ho vymenovali a zvolili za člena Európskej akadémie vied a umení
v Salzburgu.V súčasnosti pôsobí ako Vedúci kancelárie Prezidenta Sloveskej Republiky.

„Demokracie není panováním, nýbrž prací k
spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

zabezpečení

Tomáš Garrigue MASARYK

„Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami
bránia svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a
nakoniec i celého ľudstva.“
Mahátma GÁNDHÍ

„V demokracii jednotlivec nielen požíva najvyššiu moc, ale aj nesie
najvyššiu zodpovednosť“
Norman COUSINS
redaktor a spisovateľ
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MYŠLIENKY O OSOBE MILAN ČIČA

Komu by som sa chcel podobať...
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Celý svoj profesionálny život vojaka z povolania, ale aj učiteľa na všetkých typoch vysokých škôl ,som sa stretával
s politikmi národnej ,ale aj komunálnej úrovne a musím sa priznať, že hlavne vo svojom mladšom veku som ich
nebral úplne vážne, a to aj preto, že ich činnosť mi bola vždy vzdialená.
Rok 1990, ktorý priniesol pozitívne, ale aj negatívne zmeny do našej spoločnosti ukázal celú garnitúru politikov
v úplne inom svetle. Demokracia, ktorú si tak všetci želali však nebola vôbec pochopená a hlavne mladí ľudia si ju
zamieňali s lajdáctvom, porušovaním spoločenských a ľudských pravidiel. Vtedy som mal to šťastie jedenkrát sa
stretnúť s osobou Akademika Čiča, keď začal pôsobiť ako prvý predseda Ústavného súdu v Slovenskej republike v
Košicaich. To, že som o ňom vedel z médií, ale pomaly aj z dejepisu, mi prinieslo povrchné poznanie tohto pre
Slovensko tak významného politika .
V roku 2000 pri tvorbe detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Košiciach som mal možnosť spoznať ho
osobne. Už prvé podanie ruky ma presvedčilo, že to čo sa o ňom hovorí je pravdivé, ba dokonca ani nevystihujúce,
nie len jeho vedomostnú stránku, ale hlavne stránku ľudskú. Pán Akademik Čič patrí medzi ľudí, ktorí hneď od
prvého momentu dokážu vytvoriť pohodovú atmosféru a čo je obzvlášť vzácne, veľkoryso sa zníži na úroveň
i obyčajného robotníka. Ďalšie roky našej už spolupráce, a s hrdosťou môžem uviesť, že i osobného priateľstva, ma
o týchto skutočnostiach len presviedčalo.
Ako príklad pre budúcnosť chcem uviesť jeden deň keď sme spolu cestovali z Ružomberka do Košíc a pán
Akademik ako človek z dediny ( Zakamenné) ma požiadal či sa nezastavíme v reštaurácii na diaľnici, pretože inak
sám by do takéhoto zariadenia nešiel. Na moje obrovské prekvapenie, ale aj veľké potešenie som zistil, že keď sme
vchádzali do miestnosti, kde obedovali štyria evidentne robotníci v pracovnom odeve a jeden z nich ho spoznal,
pripomínam že to bola stredná generácia, všetci sa postavili a pozdravili ho. Toto je len taká maličkosť, ale zároveň
možno veľká vzácnosť, ktorú som s ním zažil a neskôr zažíval. V roku 2006 pán Akademik Čič patril medzi
zakladajúcich členov našej vysokej školy a aj vďaka jeho múdrym radám a pomoci, neskôr už ako kancelára
prezidenta SR, sme mali možnosť tvoriť školu pre všetky vrstvy uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie. Jeho
osobná a ľudská múdrosť, ktorú nám prejavuje ďaleko vyčnievala nad všetky osobnosti, ktoré sa v našom odbore
pohybovali a dokázal nás aj naučiť, že demokracia nie je žiadna výhra, ale že je to povinnosť, ktorá nás núti stále
kvalitnejšie budovať našu spoločnosť.
Myšlienky a podnety zo života a diela pána akademika, profesora Čiča, zostávajú duševným dedičstvom našej
vysokej školy.

Jak jsem poznal prof. JUDr. Milana Čiče, DrSc., dr. h. c. mult.,
akademika SAV a EAVU
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., dr. h. c. mult., vedoucí Kanceláře presidenta Slovenské republiky, akademik
Slovenské akademie věd, akademik Evropské akademie věd a umění v Salzburku, vynikající pedagog, který působil
na nejvýznamnějších univerzitách na Slovensku a v České republice a jiných státech ve světě, významný vrcholový
politik, státník a uznávaný vědec oslavil na začátku roku 2012 významné životní jubileum.
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Akademik Čič je v průběhu celého svého dosavadního života všeobecně uznávanou osobností a autoritou, která
má vysoké morální, vědecké i lidské kvality, vzácný člověk, státník a myslitel, vynikající právník a věrný, úpřímný
a spolehlivý přítel.
S panem profesorem jsem se poprvé osobně náhodně setkal u Národního muzea v Praze, kdy jsem byl ještě mladým
docentem v oboru právo a kriminalistika. Překvapilo mne, že jsme se potkali právě v tomto místě a jelikož jsem ho
již delší dobu znal z odborných publikací a přednášek, zdvořile jsem pozdravil a představil se. Velice mě udivilo, že
pan profesor věděl, kdo jsem a začal se mnou hovořit o mojí dosavadní odborné profilaci a publikační činnosti.
Již v této době jsem si uvědomil, že se jedná o významného vědce, který není uzavřen jen do své vědecké práce, ale
podrobně se zajímá i o činnost a odborné názory a výsledky svých mladších kolegů.
Později jsme se setkávali na různých mezinárodních konferencích, habilitačních a inauguračních řízeních, jednáních
rektorů českých a slovenských vysokých škol, vědeckých a redakčních rad a podobně. Velice nám např. pomáhal při
konstituování a rozvoji Akademie Policejního sboru v Bratislavě, kde jsem byl tehdy rektorem.
Nyní mohu s hrdostí říci, že jsem se zařadil do okruhu jeho přátel, kterým bylo umožněno se s ním při různých
příležitostech setkávat a spolupracovat v oblasti trestního práva, kriminologie, kriminalistiky a policejních věd.
Jeho přístup k řešení problémů nejen vědeckých, ale i lidských, se pro mne stal vzorem v mojí práci.
Nyní, kdy si připomínáme jeho životní jubileum a při této souvislosti rozsáhlou vědeckou, pedagogickou a
politickou činnost pana akademika, pokládám za čest, ale i povinnost zdůraznit jeho osobnost s vysokými morálními
i lidskými vlastnostmi i to, že se mu podařilo významně ovlivnit řadu vědeckých a pedagogických pracovníků i
studentů včetně rozvoje současné vědy i politické kultury.
Z těchto důvodů si pana profesora velice vážím a jsem hrdý na to, že jsem měl možnost se s ním osobně poznat a
příležitostně spolupracovat při řešení vědeckých a pedagogických úkolů na různých vysokých školách v ČR a SR.

Prvý ponovembrový predseda vlády Slovenskej republiky
doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., brig. gen. v zálohe

Pre profesionálneho vojaka je služba vlasti spojená s vnímaním politických elít štátu. Po absolvovaní Vysokej
vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach v roku 1989 viedli moje kroky do Prahy. Výrazné spoločenské zmeny,
ktoré sa spájajú s uvedeným obdobím priniesli do popredia aj prvého ponovembrového predsedu vlády Slovenskej
republiky, v osobe pána akademika Dr.h.c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc. Cesta k štátnej samostatnosti
a budovaniu demokratického riadenia a verejnej kontroly smerovala k formovaniu zákonodarnej, výkonnej a súdnej
moci štátu. Práve činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, v čele ktorého ako prvý predseda pôsobil pán
akademik v rokoch 1993 - 2000, vnímam ako pilier súdnej moci a garanta právneho poriadku na Slovensku.
Zaistenie bezpečnosti štátu a bezpečia pre občana predstavuje jednu zo základných funkcií štátu, ktorá je neprenosná
na iný, medzinárodný alebo privátny subjekt. Ochrana, obrana a záchrana osôb, majetku a zaistenie chránených
záujmov tvorí hlavné poslanie bezpečnostného sektora štátu. Príslušníci rezortu obrany, ako jeho súčasť, vždy
nachádzali podporu hlavných predstaviteľov štátu pre plnenie národných a medzinárodných bezpečnostných
záväzkov štátu. Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s Kanceláriou prezidenta
Slovenskej republiky, pod vedením pána akademika Čiča od roku 2004, zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom
funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl a výkonom právomocí podľa zákona
č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov.
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Myšlienky z publikácie „Myslím národne, cítim sociálne„ plne odrážajú osobnosť pána profesora, ako spoluautora
knihy s pánom prezidentom Slovenskej republiky, a odzrkadľujú ich životnú filozofiu. Zhmotňujú skúsenosti
a poznatky, ktoré za osemdesiat rokov pána akademika zanechali výraznú stopu v súkromnom aj verejnom živote.
Život a dielo pána profesora Čiča bolo, je a bude inšpiratívne pre študentov a pedagogických pracovníkov našej
vysokej školy.

Ako som ho nepoznal
Ing. Peter Lošonczi, PhD.
Osoba pána akademika prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc.,mult. Dr.h.c. mi v rokoch dospievania veľa nehovorila. S
absolvovaním strednej školy a súčasným nástupom spoločenských zmien sa názorovosť mnohých mladých ľudí,
vrátane mňa, upierala skôr ku kritike vtedajších postáv priamo zúčastnených na pretváraní nášho štátu. Celá
spoločnosť bola v tom období napätá v očakávaní toho budúceho a každý sa cítil byť kompetentný kritizovať
štátotvorcov novej doby. V podobnom duchu, a to aj počas môjho vysokoškolského štúdia, som registroval osobu
Milana Čiča ako jedného z rádových politikov.
Prelom v myslení však často prinesie až osobná skúsenosť. Tá sa mi naskytla pri participácii na fungovaní
Detašovaného pracoviska ŽU, FŠI v Košiciach a následnej snahe o vznik samostatnej vysokej školy. V tomto
období som mal tu česť spoznať osobne pána akademika Milana Čiča. Aj keď už pomerne vytriezvený z eufórií
rokov 1989 a 1993, stále s nádychom opatrnosti, som absolvoval niekoľko stretnutí s Milanom Čičom ako v úzkom
kolektíve kolegov, tak aj pred širokým plenom našich študentov. Tieto rozpravy, diskusie, životné skúsenosti a sila
jeho osobnosti mi pretlačili predošlé úsudky úplne inou mozaikou myšlienok o jeho osobe. V dnešnej dobe
pseudo„celebrít“ natláčaných médiami sa takáto osobná skúsenosť pre jednotlivca javí ako výrazný poznatok pre
život. Bezprostrednosť, otvorenosť, zdravý úsudok, rozvaha so štipkou nefalšovaného diplomatického humoru
akademika Milana Čiča dá poslucháčovi úplne iný pohľad na vnímanie reality. Osoba Milana Čiča skrýva v sebe
obrovskú húževnatosť a dobromyseľnosť, ktorá sa neskôr odzrkadlila aj v jeho pomoci pri zakladaní VŠBM
v Košiciach. Či jeho oficiálna podpora alebo priama pomoc formou rád a činov v našom kolektíve, prispeli
k zdarnému výsledku – vzniku školy. V konečnom dôsledku nemožno opomenúť ani jeho spolupracovníkov,
ktorých si človek tak isto veľmi rýchlo obľúby, čo svedči o schopnosti osoby Milana Čiča vytvárať produktívne
prostredie pre pokrok v rôznych oblastiach spoločnosti.
Môžem teda zo skúsenosti konštatovať, že sila osobnosti dokáže pohnúť tým správnym smerom pri zmýšľaní a
poznaní jednotlivca, ale aj celej skupiny ľudí, a to bez ohľadu na vek a zaužívané konvencie v názoroch.
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Pohľady do profesného života akademika Milana Čiča
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Oslava životného jubilea
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1. októbra 2009 – Udelenie čestného titulu Doctor honoris Causa Vysokouj školou
bezpečnostného manažérstva v Košiciach
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SPOLOČENSTVO VEDY A JEHO ÚLOHY V USPORIADANEJ
SPOLOČNOSTI PREDPOKLADÁ DOBRÝ PRÁVNY PORIADOK A JEHO
DÔSLEDNÚ APLIKÁCIU
Milan ČIČ1
A chceme vôbec takú spoločnosť? Je to príkra otázka, ale nevyhnutná. Veď odpoveď na ňu by mala
postihnúť fundamentálne problémy existencie človeka, spoločnosti, štátu, rôznych nadnárodných inštitúcií,
spoločenstiev suverénnych štátov, no najmä človeka ako indivídua, nositeľa prirodzeno-právnych vlastností, daností,
kultúrno-duchovnej integrity. Áno, odpovedať na ňu možno voľne, až nezáväzne, poznámkami s neurčitou mierou
záväznosti, no aj so všetkou zodpovednosťou. Paleta odpovedí môže byť teda pestrá, no nás zaujíma, či aj
hodnoverná. Mimochodom, ak by sme sa s touto otázkou obrátili na vedecké kruhy u nás doma, nepochybujem, že
by na ňu odpovedali celkom jednoznačne: Áno, potrebujeme! No nie som si až taký istý, či by sme takúto
jednoznačnú odpoveď dostali aj od určitých skupín ľudí, ktoré taja, že im vyhovuje chaos, neprehľadnosť,
podmienky pre ziskuchtivosť, pre neobmedzenú osobnú či stranícku moc vyúsťujúcu až do násilnej, často
diktátorskej, tzv. rozhodovacej činnosti.
Kde hľadať začiatok odpovede na nastolenú otázku? Vo svetonázorom postoji, či v mravnom statuse
človeka? V sociálnych podstatách spoločnosti, v sociálnych potrebách a podmienkach človeka pre jeho dôstojný
život? V kultúrnych, vzdelanostných a iných tvorivých dispozíciách človeka, v jeho orientácii na prirodzené
občianske a ľudské slobody, práva a záujmy?
Základné problémy, úlohy a formy kooperácie spoločenstva vedy nepoznajú štátne, politické, ideologické
hranice a prekážky. To však predpokladá vytvoriť univerzálnu spoločenskú, vedeckú personálnu kooperáciu,
založenú na univerzálnej metodológii, zasahujúcu široký obsahový, predmetový, tematický diapazón problému
o spoločnosti i vesmíru.
Rozvíjajú sa, aj s ohľadom na tento široký vedecký záujem, také vedné odbory ako je nanotechnológia, bioetika,
biomimetika. Je to perspektívna, efektívna kooperácia viacerých – prírodovedných, medicínskych, chemických,
fyzikálnych i spoločenských vied. Len tak možno očakávať výsledky týchto vied transformovaných do spoločenskopolitickej oblasti, riadiacich štruktúr, podstaty a funkcií štátu, a najmä do pojmu demokracia. Tieto vedné disciplíny
môžu priniesť dôležité poznatky o princípoch, štruktúrach a systémoch prírody s reflexiami do etiky človeka,
modelu štátnej i samosprávnej a individuálnej existencie.
A aký je priestor na riešenie týchto otázok vo vede, ktorá celkom prirodzene prekračuje štátne hranice,
dožaduje sa kooperácie, interdisciplinarity a muiltidisciplinarity, hľadá nové metodologické východiská a ich
aplikácie v rôznych spoločenstvách vedy. Ako som sa mal možnosť presvedčiť na viacerých medzinárodných
podujatiach, naposledy na podujatí Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, jednotlivci i viaceré vedecké
tímy a laboratóriá sú si vedomé, že v nastolenej otázke ide o rozsiahle kauzálne vzťahy, bez ktorých nemožno
skúmať a hodnotiť všetky udalosti, ktoré sa odohrali, odohrávajú a môžu odohrať v spoločnosti, v rodinách
i v živote jednotlivca.
Vážení prítomní,
v druhej časti môjho vystúpenia sa chcem aspoň zmieniť o niektorých aktuálnych, a najmä pre vašu novú
modernú školu aktuálnych otázkach metodologického významu.
Chcem zdôrazniť, že škola vášho zamerania, vzhľadom na jej charakter, zmysel, účel a spoločenskú
potrebu, predpokladá širokú multidisciplinárnu a interdisciplinárnu spoluprácu so školami a výskumnými
pracoviskami rôzneho typu. A nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento záujem ste prejavili už aj
pozvaním významných odborníkov v téme blízkej vašej škole.
Ako je známe, a povedzme si to veľmi otvorene, ak nie sebakriticky, tak aspoň skromne, že práve otázkam
metodológie sa v spoločenských vedách, ale nielen v týchto spoločenských vedách, ale všeobecne, venuje pomerne
1

prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr.h.c.,akademik SAV a člen EAVU v Salzburgu
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málo pozornosti. A metodológia, ako základ filozofie predmetu, ako základ východísk významných pre skúmanie,
riešenie, teoretické zvládnutie a najmä na prevenciu negatívnych, antisociálnych javov, patrí medzi priority
významné pre výskum, a najmä hľadanie príčin nežiaducich javov. Spomínam túto otázku preto,
že ak nezistíme príčiny trestnej činnosti, hrubých závažných trestných činov, organizovaného zločinu a iných s tým
súvisiacich podmienok a príčin, ťažko budeme hľadať spôsob boja s týmito javmi. Táto téza platí všeobecne pre boj
s kriminalitou. Spomeniem aspoň úlohu, bez ktorej sa nezaobídete ani vy, vaša vysoká škola. Mám na mysli tvorivé
rozpracovanie
nových
metodológií,
vied,
aplikáciou
a využitím
princípov
interdisciplinárnych
a multidisciplinárnych vied, a transportovaním a transplantáciou týchto teórií do metodológie vlastnej, v škole
preferovanej metodológie, viazanej na príslušné dominujúce predmety.
Postupne sa dostávame aj k myšlienke o potrebe transponovať mnohé prírodovedné, chemické a fyzikálne poznatky
do spoločenských, a tým aj bezpečnostných vied.
Vaša mladá škola, prirodzene, musí pripravovať takých expertov, odborníkov, absolventov, ktorí budú
schopní narábať s metódami explikácie, komparatistiky, aplikácie, kauzality, so schopnosťou takto vytvárať nové
teórie, modely a paradigmy existencie mikro a makroštruktúr.
Tento zámer predpokladá úzku a priamu spoluprácu s kriminológiou, kriminalistikou, trestným právom, ale
aj s inými právnymi odbormi, v záujme poznania takých princípov a teórií, ktoré sa priamo dotýkajú kauzality príčin
negatívnych, antisociálnych javov.

Z vystúpenia na 4. medzinárodnej vedeckej konferencii BEZPEČNÉ
SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, 11. – 12. november 2010,

13

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2012

OBRANNÉ PLÁNOVANIE – NÁSTROJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ
POLITIKY ŠTÁTU
Radoslav IVANČÍK 1 – Miroslav KELEMEN 2

Defence planning – tool for Security and Defence policy of the state
Abstrakt: Obranné plánovanie predstavuje jeden z dôležitých nástrojov prostredníctvom ktorého rozvinuté krajiny,
väčšinou členovia Severoatlantickej aliancie v našom záujmovom priestore, vykonávajú svoju obrannú
a bezpečnostnú politiku. Súčasne to reprezentuje neoddeliteľnú časť plánovacieho procesu štátu, ktorým štát plní
svoju riadiacu a koordinačnú úlohu vo vzťahu k tvorbe, udržaniu a použitiu svojich obranných kapacít
a spôsobilostí, nutných pre zabezpečenie svojej obrany a bezpečnosti. Obranné plánovanie je tiež nástrojom pre
tvorbu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých plánov zameraných na plnenie úloh, ktoré musia variantne plniť
verejné alebo privátne subjekty v rámci podpory obrany a bezpečnosti štátu a občanov. Autori využívajú analýzu,
komparáciu a syntézu poznatkov získaných z doterajšieho vývoja obranného plánovania v Slovenskej republike pre
ďalší rozvoj procesov v jednotlivých úrovniach obranného plánovania.
Kľúčové slová: obranná a bezpečnostná politika, krízové plánovanie, obranné plánovanie.
Abstract: Defence planning represents one of the essential tools through which developed countries, mostly
members of North Atlantic Treaty Organisation, carry out their defence and security policy. Simultaneously, it
represents inseparable part of the state defence planning process through which the state fulfils its control and
coordination role related to creation, sustainment and use of its defence capacities and capabilities, necessary for
providing its defence and security. Defence planning is also tool for creation short-term, medium-term and longterm plans aimed to the fulfilment of tasks which the various public or private subjects have to fulfil within a
support of defence and security of the state and its citizens. The authors use the analysis, comparison and synthesis
of knowledge from the previous development of defence planning in the Slovak Republic for the further
development of processes at the different levels of defence planning.
Key words: defence and security policy, crisis planning, defence planning.
ÚVOD
Obranná a bezpečnostná politika tvorí neoddeliteľnú súčasť celkovej politiky každého štátu. Primárnym
cieľom obrannej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) je okrem zabezpečenia obrany
slobody, nezávislosti a suverenity SR i zaistenie bezpečnosti a ochrany jej obyvateľov prostredníctvom stabilizácie
regionálneho a najmä globálneho bezpečnostného prostredia. SR tak reaguje na zmenu štruktúry bezpečnostných
hrozieb a výziev, v ktorých dominuje predovšetkým proliferácia zbraní hromadného ničenia, medzinárodný
terorizmus, výskyt zlyhávajúcich štátov i prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosti vývoja
bezpečnostného prostredia vo svete.
Pri uplatňovaní svojej obrannej a bezpečnostnej politiky plánuje SR využiť dostupné prostriedky
spočívajúce vo využívaní vlastných síl v kombinácii s využitím možností kolektívnej obrany, ako aj aktívnym
predchádzaním nestability, neistoty a vzniku krízových situácií. Poslaním obrannej a bezpečnostnej politiky SR je
zároveň zabrániť ohrozeniu bezpečnostných záujmov SR, vrátane odvrátenia prípadného ozbrojeného konfliktu na
jej území. Pre súčasnú obrannú a bezpečnostnú politiku Slovenskej republiky sú charakteristické hlavne tieto črty:
– prevencia, ktorá vychádza z maximálneho využitia aktívnej účasti SR na upevňovaní mieru a stability
vo svete, predchádzaní konfliktom a urovnávaní konfliktov a krízových situácií,
– komplexnosť a kontinuita, kde dôraz je položený na vývoj a rozvoj takých schopností a spôsobilostí
systému obrany štátu, ktorými SR dokáže efektívne pôsobiť nielen proti aktuálnym, ale aj budúcim bezpečnostným
hrozbám a výzvam,
– euro-atlantickosť, ktorá vychádza z toho, že SR pokladá členstvo v Severoatlantickej aliancii (ďalej len
„NATO“) a Európskej únii (ďalej len „EÚ“) za rozhodujúcu záruku svojej bezpečnosti a obranyschopnosti, pričom
sa stotožňuje so základnými cieľmi a úlohami, ktoré vyplývajú zo Strategickej koncepcie NATO a Európskej
bezpečnostnej stratégie,
1

plk. Ing. Radoslav IVANČÍK, Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: radoslav.ivancik@gmail.com
externý doktorand AOS GMRŠ v L. Mikuláši
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doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., brig. gen v zálohe, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, email: miroslav.kelemen@vsbm.sk
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– zaangažovanosť, ktorá vyplýva z toho, že SR je pripravená na aktívne zapájanie sa do aktivít krízového
manažmentu NATO a EÚ, ako aj do mnohonárodných vojenských operácií pod vedením NATO a EÚ, a zároveň
rovnako aktívne podporí úsilie OSN a OBSE zamerané na posilňovanie a upevňovanie mieru a budovanie dôvery
a bezpečnosti vo svete.
Rozhodujúcou politicko-vojenskou ambíciou SR je vytváranie predpokladov pre účasť Ozbrojených síl
Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ktoré budú
v porovnaní so súčasnými vedené komplexnejšie, v odlišnom strategickom a operačnom prostredí, v rôznych
dimenziách a s najväčšou pravdepodobnosťou voči asymetrickému protivníkovi, ktorý nemá charakter štátneho
subjektu, ktorý nie je geograficky limitovaný a nespĺňa klasické kritériá na jeho realistickú identifikáciu. Z toho
dôvodu by mali byť OS SR schopné poskytnúť primerané vojenské spôsobilosti do operácií medzinárodného
krízového manažmentu pod vedením NATO alebo EÚ. V prípadoch, ak NATO alebo EÚ nerozhodnú o svojej účasti
v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, mala by byť SR pripravená zúčastňovať sa takýchto aktivít
v rámci medzinárodných koalícií vytvorených na tento účel.
Na zabezpečenie splnenia úloh svojej obrannej a bezpečnostnej politiky a politicko-vojenských ambícií
využíva SR, podobne ako iné štáty podľa svojich možností, rôzne nástroje a prostriedky. Jeden zo základných
nástrojov, prostredníctvom ktorého SR a ostatné vyspelé demokratické štáty, najmä členské krajiny NATO a EÚ,
realizujú svoju obrannú a bezpečnostnú politiku predstavuje obranné plánovanie. Prostredníctvom neho štáty taktiež
realizujú svoju riadiacu a koordinačnú funkciu pri vytváraní, udržiavaní a používaní nevyhnutných obranných
kapacít a vytvárajú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány na zabezpečenie plnenia úloh ich obrany a
bezpečnosti a ich obyvateľov.
Keďže na plné uplatňovanie obranného plánovania v SR, v nadväznosti na vstup do NATO, je z dôvodu
zabezpečenia plnenia cieľov obrany SR a Aliancie nevyhnutná harmonizácia procesov obranného plánovania v SR s
obranným plánovaním v NATO, príspevok v nasledujúcich častiach, okrem základných cieľov bezpečnostnej, ale
najmä obrannej politiky, pojednáva o základnej charakteristike, úrovniach a procesoch obranného plánovania.
OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÁ
PLÁNOVANIE

POLITIKA

ŠTÁTU

AKO

PLATFORMA

PRE

OBRANNÉ

Obranná a bezpečnostná politika predstavujú súhrn základných ideí, cieľov, zásad, nástrojov
a mechanizmov, prostredníctvom ktorých štát zabezpečuje svoju obranno-bezpečnostnú funkciu v mieri a počas
krízových situácií. V prípade SR sú kľúčové aspekty obrannej a bezpečnostnej politiky vyjadrené predovšetkým v
Bezpečnostnej stratégii SR a v Obrannej stratégii SR, v ktorej sú zhrnuté aj jej vojenské aspekty. Poslaním obrannej
a bezpečnostnej politiky SR je, okrem zaistenia jej bezpečnosti, podieľať sa na obrane a ochrane jej záujmov.
Obranná politika stanovuje základné ciele v oblasti zabezpečenia obrany slobody, nezávislosti, teritoriálnej
integrity a suverenity štátu a obrany jeho obyvateľov. Zároveň stanovuje prijateľné postupy na ich dosiahnutie.
Ovplyvňuje a determinuje rozhodnutia o postupoch a ďalších aktivitách týkajúcich sa hlavne vojenských záležitostí,
v súlade s platnou bezpečnostnou a obrannou stratégiou štátu. Definuje stav ktorý má byť dosiahnutý a tiež metódy
a prostriedky, ktorými sa má požadovaný stav dosiahnuť. Vo vzťahu k obranným a vojenským aspektom určuje
prostriedky, ktoré by mali umožniť krajine efektívne riešiť súčasné i potenciálne budúce bezpečnostné hrozby
a výzvy. Súčasne stanovuje ako použiť dostupné prostriedky na dosiahnutie cieľov napríklad v prípade vojenskej
agresie proti krajine.
Obranná politika začína hodnotením budúceho strategického prostredia, následne spája strategické
hodnotenie s národným cieľom ochraňovať svojich občanov a brániť slobodu, nezávislosť, celistvosť, rozhodujúce
záujmy a hodnoty krajiny. Identifikuje kompetencie, zodpovednosť a očakávania ktoré budú na obranu kladené.
Obrana vlastného územia a občanov krajiny alebo aliancie je najvyššou prioritou a v tomto kontexte obranná
politika hodnotí možné bezpečnostné hrozby, riziká a výzvy, popisuje národné ciele v oblasti obrany a národné
ambície v kontexte príspevkov do operácií národného i medzinárodného krízového manažmentu. Obsahom takéhoto
hodnotenia je i definovanie potenciálnych protivníkov.
Obranná politika zohráva významnú úlohu aj pri dosahovaní širších bezpečnostných cieľoch štátu
prostredníctvom cieľov síl, úloh a kompetencií pri operáciách mimo územia štátu. Je spravidla menej explicitná,
pokiaľ ide o vojenské aktivity mimo územia štátu alebo aliancie. Zvyčajne sa v rámci prebiehajúcich procesov
načrtávajú potenciálni protivníci, svetové regióny a povaha potenciálneho konfliktu či operácie, v ktorých by
ozbrojené sily mohli byť použité. Zvažuje sa taktiež účel použitia ozbrojených síl v takýchto scenároch. Obranná
politika okrem iného usmerňuje i kolektívne obranné zoskupenia a indikuje zodpovednosť i kompetencie krajiny v
takýchto zoskupeniach. Zaoberá sa tiež rozsahom úsilia, ktoré by sa malo vynaložiť a vložiť do rozličných operácií,
predpokladmi o koaličných partneroch alebo partneroch aliancie a operáciách, ktoré sa majú uskutočniť.
A práve obranné plánovanie, resp. jeho dlhodobá fáza transformuje obrannú politiku na koncepciu obrany a
dlhodobý plán rozvoja štruktúry síl a spôsobilostí. Poskytuje vstupné informácie pre strednodobé a krátkodobé
obranné plánovanie. Dlhodobé obranné plánovanie je teda možné chápať ako prepojenie medzi obrannou politikou
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a jednotlivými aktivitami strednodobého a krátkodobého obranného plánovania. V nadväznosti a v previazanosti
s obrannou politikou, obranné plánovanie zahŕňa tiež princípy a procesy na usmernenie výstavby síl, ktoré
rešpektujú obrannú a bezpečnostnú stratégiu štátu a politické usmernenie.
Žiadny systém obranného plánovania totiž nemôže byť úspešne implementovaný bez stanovenia jasnej
obrannej politiky. Pre jeho úspešnú implementáciu je preto potrebné politické usmernenie a priority vyjadriť
v dokumentoch, ktoré obsahujú také princípy, ako napríklad obrana suverenity, nezávislosti a integrity štátu, alebo
participácia jednotiek a príslušníkov ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a pod.
Zároveň je jedným z hlavných cieľov procesu obranného plánovania definovanie obranných priorít (Szabo, 2008, s.
23).

CHARAKTERISTIKA OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
Obranné plánovanie predstavuje špecifický systém plánovania a alokácie finančných, materiálnych
a ľudských zdrojov na zabezpečenie obrany slobody, nezávislosti, územnej celistvosti a demokratického systému
štátu, základných práv a slobôd jeho občanov zaručených ústavou štátu, duchovných hodnôt spoločnosti, životov,
zdravia a majetku osôb, ako i verejného majetku a životného prostredia v prípade napadnutia alebo ohrozenia štátu
cudzou mocou.
Obranné plánovanie zároveň reprezentuje procesy a postupy, pomocou ktorých jednotlivé štáty (pakty,
spoločenstvá, aliancie) plnia svoje úlohy v oblasti obrany daného štátu (paktu, spoločenstva, aliancie). Zahŕňa celý
rad najrôznejších krokov a opatrení, od administratívnych, spočívajúcich napríklad v legislatívnej úprave zákonov,
predpisov, noriem alebo činností a postupov jednotlivých subjektov verejnej správy, až po fyzické materiálne
opatrenia spočívajúce napríklad budovaní objektov obrannej infraštruktúry.
Obranné plánovanie súčasne predstavuje nástroj, ktorého cieľom je sprehľadniť systém hospodárenia
v armáde a učiniť vojenské výdavky transparentnými. Umožňuje rozdeliť vojenské výdavky na prevádzkové,
nevyhnutné pre bežný život armády, a na rozvojové, určené na zbrojné a modernizačné projekty. V súvislosti
s procesmi obranného plánovania je nutné poukázať na význam parlamentov, ktoré schvaľujú nielen celkovú výšku
rozpočtov na zabezpečenie obrany, ale aj jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých majú byť stanovené ciele
dosiahnuté. (Horák, 1998, s. 261). Obranné plánovanie tiež predstavuje systém, ktorý umožňuje racionálne
vyvažovanie požiadaviek zabezpečenia obrany s dostupnými finančnými, materiálnymi a ľudskými zdrojmi (obr. 1).
Súčasne zabezpečuje dostupnosť a efektívnosť využívania zdrojov, ktoré sú na zabezpečenie obrany vyčlenené.
(Novák, 2005, s. 62).
Požiadavky
na zabezpečenie obrany

Zdroje
na zabezpečenie obrany

Obr. 1 Rovnováha medzi požiadavkami a zdrojmi na zabezpečenie obrany
(NOVÁK, L. Krízové plánovanie. 2005. Žilina : Žilinská univerzita. s. 62.)
Z hľadiska systému krízového manažmentu štátu obranné plánovanie predstavuje podľa jeden zo
základných druhov krízového plánovania (obr. 2), ktoré zasa predstavuje jeden z nevyhnutných predpokladov na
dosiahnutie požadovanej miery obrany a bezpečnosti, a tým aj pripravenosti na riešenie krízových situácií. Cieľom
krízového plánovania je v závislosti od zdrojových možností daného subjektu zabezpečiť dostatočné zdroje, sily
a prostriedky na riešenie vzniknutých krízových situácií. Zároveň stanovuje účinné metódy, nástroje a postupy,
ktoré je možné využiť na riešenie konkrétnych krízových situácií a odstraňovanie ich negatívnych dopadov (Novák,
2005, s. 57).
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Krízové
plánovanie

Obranné
plánovanie

Civilné
núdzové plánovanie

Havarijné
plánovanie

Obr. 2 Základné členenie krízového plánovania
(NOVÁK, L. Krízové plánovanie. 2005. Žilina : Žilinská univerzita. s. 57.)
Obranné plánovanie v rámci krízového plánovania predstavuje súbor činností, prostredníctvom ktorých
príslušné orgány štátnej správy vytvárajú plány na zabezpečenie úloh obrany štátu a jeho obyvateľov v prípade
vojenských ohrození. Civilné núdzové plánovanie predstavuje systém zabezpečenia zdrojov, síl a prostriedkov
potrebných na zvládnutie krízových situácií v prípade nevojenských ohrození a na zabezpečenie civilnej podpory
ozbrojených síl a vojenských operácií.
Cieľom obranného plánovania je vytvoriť vhodné podmienky na zabezpečenie obrany zodpovedajúcimi
opatreniami v ozbrojených silách, štátnej správe, jednotlivých rezortoch, hospodárstve a obrannej infraštruktúre.
Cieľom civilného núdzového plánovania je udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy počas
krízových situácií (vrátane vojny), podpora a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov počas krízových situácií
(vrátane vojny), zaistenie prijateľnej úrovne sociálneho a ekonomického života počas krízových situácií (vrátane
vojny) a spolupráca a podpora ozbrojených síl v čase mieru i vojny.
Havarijné plánovanie je definované ako dôležitý nástroj na prevenciu vzniku závažných priemyselných
havárií, na ich riešenie a na obmedzovanie ich negatívnych následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a
majetok (Novák, 2005, s. 56 a 57).

ÚROVNE OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
Obranné plánovanie predstavuje komplexný systém vzájomne previazaných a podmienených dlhodobých,
strednodobých a krátkodobých plánovacích, realizačných a hodnotiacich procesov na medzinárodnej, národnej a
rezortnej úrovni.
Medzinárodná úroveň obranného plánovania predstavuje komplexný systém politických, ekonomických,
vojenských a iných cieľov, zásad, právnych noriem, kompetenčných vzťahov, nástrojov a mechanizmov,
prostredníctvom ktorých členské krajiny aliancie zabezpečujú plánovanie obranných kapacít na plnenie
medzinárodných záväzkov štátu. V prípade SR to predstavuje plnohodnotné zapojenie do procesu kolektívneho
obranného plánovania NATO.
Národná (nadrezortná) úroveň obranného plánovania predstavuje obranné plánovanie vrcholných orgánov
štátu, kde základ tvorí vláda ako nositeľ výkonnej moci v štáte a parlament reprezentujúci zákonodarnú zložku štátu,
ktorá robí celý rad rozhodnutí na úseku obrany. Tvorí komplexný systém politických, ekonomických, vojenských,
právnych a iných vzťahov, procesov a nástrojov, ktoré využíva vrcholový manažment štátu na presadzovanie jeho
obrannej politiky s cieľom zabezpečiť efektívnosť a kontinuitu plánovania, rozdeľovania a využívania ľudských,
materiálnych a finančných zdrojov vyčlenených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu. Je reprezentovaná
predovšetkým plnením úloh na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, na ktorej sa podieľajú zainteresované
subjekty.
Rezortná úroveň obranného plánovania nadväzuje na obranné plánovanie na medzinárodnej a národnej
úrovni. Predstavuje vnútorné (rezortné) plánovacie procesy a mechanizmy ústredných orgánov a ďalších orgánov
štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, kompetentných právnických osôb a ďalších subjektov, ktoré sú
kompatibilné a časovo i vecne vzájomne previazané na všetkých jeho úrovniach. V prípade SR sa týka najmä
rezortu Ministerstva obrany SR.
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PROCESY OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
–
–
–

Základné procesy obranného plánovania tvoria:
plánovanie, ktoré predstavuje dlhodobé (strategické) plánovanie;
programovanie, ktoré predstavuje strednodobé plánovanie;
rozpočtovanie, ktoré predstavuje krátkodobé plánovanie.

Dlhodobé strategické plánovanie vychádza z obrannej politiky štátu, jeho obranných a bezpečnostných
cieľov, vízií obrany, bezpečnostného strategického prostredia, ekonomických a bezpečnostných prognóz, koncepcií
plánovanej štruktúry síl, technológií a pod. Dlhodobé plány sa v členských krajinách Aliancie zostavujú spravidla na
obdobie 10 – 15 rokov.
Strednodobé plánovanie vychádza zo smerníc pre obrannú politiku štátu, základných riadiacich
dokumentov a požiadaviek aliancie, hodnotenia obrany štátu, legislatívy štátu, disponibilných zdrojov štátu
a požiadaviek ozbrojených síl. Je zamerané na realizáciu cieľov a úloh vyplývajúcich z dlhodobých plánov cestou
programovania. Programovanie predstavuje proces realizácie programov a projektov, ktorého výsledkom je určenie
vyváženého postupu a efektívneho rozloženia disponibilných zdrojov na zabezpečenie požadovaných spôsobilostí
a kapacít ozbrojených síl a podpory obrany štátu. Strednodobé plány sa v členských krajinách Aliancie zostavujú
spravidla na obdobie 3 – 6 rokov.
Krátkodobé plánovanie vychádza z dlhodobých a strednodobých plánov, pridelených limitov finančných
zdrojov a stanovených priorít. Je zamerané na spracovanie finančných plánov, návrh a rozpis rozpočtu na jednotlivé
programy, podprogramy, projekty a programové prvky. Krátkodobé plány sa v členských krajinách aliancie
zostavujú spravidla na obdobie 1 – 2 rokov.

DLHODOBÉ
10 – 15 rokov

STREDNODOBÉ
3 – 6 rokov

KRÁTKODOBÉ
1 – 2 roky

– Prognózy

– Programy

– Stratégie

– Projekty

– Vykonávacie
plány

– Koncepcie

– Strednodobé
plány

– Implementačné
plány

– Dlhodobé plány

Obr. 3 Časový prehľad procesov obranného plánovania
(IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Obrana štátu: Ekonomika, plánovanie a financovanie obrany, s. 137.)

ZÁVER
Na základe skúmania doterajších poznatkov z procesov obranného plánovania je potrebné zdôrazniť, že
hoci plánovanie zaistenia obrany a bezpečnosti štátu a jeho obyvateľov je tvorené viacerými procesmi
(strategickými, operačnými, mobilizačnými, organizačnými a ďalšími), kľúčový význam a úlohy v tejto oblasti
zohrávajú procesy obranného plánovania pri dodržiavaní ostatných všeobecno-záväzných právnych predpisov
upravujúcich plánovanie a zabezpečenie obrany a zásad vyplývajúcich z harmonizácie procesov plánovania obrany
v SR s procesmi plánovania Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.
Obranné plánovanie zohráva totiž rozhodujúcu úlohu v udržiavaní a rozvoji síl a spôsobilostí potrebných na
zabezpečenie obrany SR a plnenie spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov s ohľadom na dostupnosť
obranných zdrojov v dlhodobom, strednodobom a krátkodobom časovom horizonte. Zároveň patrí medzi
najzložitejšie a najdôležitejšie oblasti, pretože sa prelína v podstate takmer všetkými činnosťami štátu. Jeho
zložitosť spočíva v tom, že jednotlivé opatrenia je nutné zladiť v rámci veľkého množstva prelínajúcich sa a na seba
nadväzujúcich krokov. Jeho dôležitosť zasa spočíva predovšetkým v tom, že mnoho opatrení prináša pozitívny efekt
až po niekoľkých rokoch od zahájenia ich realizácie. Podobne aj ich opomenutie alebo chyby v realizácii niektorých
opatrení sa síce tiež prejavia negatívne až po niekoľkých rokoch, ale s o to závažnejšími dôsledkami.
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Mimoriadny význam obranného plánovania vyplýva i z tej skutočnosti, že vychádza z ekonomiky obrany
štátu, priamo nadväzuje na finančnú a hospodársku politiku štátu i jeho obrannú a bezpečnostnú politiku v rámci
celkovej politiky štátu, a je úzko prepojené na štátny rozpočet. Zvlášť v dnešnej situácii, kedy na nedostatočné
zdrojové zabezpečenie obrany SR a kritický stav OS SR poukázali a poukazujú viacerí vrcholní predstavitelia štátu
a rezortu obrany, vrátane hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR – prezidenta republiky, náčelníka Generálneho štábu
OS SR, ministra obrany, ako aj z úrovne NATO prostredníctvom generálneho tajomníka Aliancie Andersa Fogha
Rasmussena alebo z úst Franka Bolanda – riaditeľa Divízie obrannej politiky a obranného plánovania
Medzinárodného štábu NATO. Jeho expertný tím, zložený zo zástupcov medzinárodného štábu, medzinárodného
vojenského štábu NATO a Strategického veliteľstva pre tranformáciu v Norfolku, pripravoval na Slovensku
podklady do pripravovaného hodnotenia SR, ktoré NATO vykonáva pravidelne v dvojročných cykloch, a ktorého
cieľom je informovať Severoatlantickú radu o úrovni plnenia spojeneckých záväzkov jednotlivých členov Aliancie.
Najmä jeho vyjadrenia: „Zaostávate. Potrebujete viac peňazí!“, alebo „Škrty vo Vašom rozpočte na obranu sú pre
Alianciu sklamaním,“ ako aj ďalšie kritické slová týkajúce sa neplnenia, príp. odďaľovania plnenia Cieľov síl, ku
ktorým sa SR zaviazala sú potvrdením skutočného stavu vo fáze strednodobého, ale predovšetkým krátkodobého
obranného plánovania. Zároveň sú reálnym odrazom výšky prostriedkov, ktoré parlament a vláda SR vyčlenili alebo
plánujú vyčleniť v prospech ministerstva obrany (ozbrojených síl) na zabezpečenie obrany SR a plnenie úloh
kolektívnej obrany vyplývajúcich z Washingtonskej zmluvy v rámci NATO a Lisabonskej zmluvy v prípade EÚ
(pozri graf 1).
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Graf 1 Prehľad prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu SR v prospech MO SR v rokoch 2000 - 2012
(Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR, Štatistický úrad SR)
Na základe uvedenej analýzy údajov je potrebné si uvedomiť, že i keď to nie je priama úmera, tak
všeobecne platí, že čím viac ľudských, materiálnych a finančných zdrojov štát v prospech jednotlivých oblastí
vyčlení, tým kvalitnejšie sú jednotlivé úlohy plnené a ciele splnené. To znamená, že čím viac zdrojov vláda a
parlament vyčlenia v prospech ministerstva obrany, a tým aj v prospech ozbrojených síl, tým kvalitnejšiu obranu a
vyššiu bezpečnosť si štát môže zabezpečiť a tým vyššiu úroveň spôsobilostí môžu jeho ozbrojené sily dosiahnuť.
Samozrejme, platí to aj naopak. Problematika obranného plánovania vyžaduje v súčasnej dobe ale aj v budúcnosti
neporovnateľne väčšiu pozornosť ako doposiaľ.
Článok vznikol v rámci riešenia spoločného projektu vedy a výskumu APZ v Bratislave, VŠBM v Košiciach
a AOS GMRŠ v L. Mikuláši „Metodológia tvorby typových krízových scenárov a príprava krízových pracovníkov na
Akadémii PZ, Akadémii OS a VŠBM v Košiciach“ č.: PA-KVSKM-31/2012“.
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OCHRANA PRÁV A SLOBÔD OSÔB V KONTEXTE SÚKROMNEJ
BEZPEČNOSTI
Stanislav KRIŽOVSKÝ1 - Marián MESÁROŠ2-

Protecting rights and freedoms persons in the context of private security
Abstrakt: Ľudské práva a slobody sú trvalou aktuálnou problematikou v živote každej spoločnosti a čoraz častejšie
sa dostávajú do centra pozornosti svetovej verejnosti. Právne a hlavne skutočné postavenie občana v štáte, povaha,
rozsah a garancie jeho práv a slobôd - to všetko má zásadný význam pre život každého jednotlivca, pre rozvoj jeho
osobnosti a v neposlednom rade aj pre uspokojovanie jeho záujmov a potrieb. Súkromné bezpečnostné služby
prispievajú k prehlbovaniu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, k ochrane osôb a majetku, čím posilňujú
právne istoty občanov a firiem. Ide o potrebu urýchliť, ale aj skvalitniť formou svojpomoci tieto činnosti tam, kde
pôsobenie orgánov štátu nemôže zaručiť trvalý bezpečnostný dozor a okamžitý zákrok.
Kľúčové slová: ľudské práva a slobody, súkromná bezpečnosť, ochrana osôb a majetku
Abstract : Human rights and freedoms are sustained current issues in the life of every society and increasingly at
the center of the world public. Legal and especially the true status of a citizen in the state, the
nature, extent and guarantees the rights and freedoms -all essential for the life of every individual to develop his
personality and not least to meet the interests and needs. Private security services contribute to the deepening of
public order
and
security, to
protect persons
and
property and
thus
enhance legal certainty of
citizens and businesses. It is the need to accelerate, but also improve the self-help through these activities, where the
action of state authorities can not guarantee continuous security monitoring and immediate intervention.
Keywords: human rights and freedoms, private security, protection of persons and property
Súkromná bezpečnosť
Súkromnú bezpečnosť reprezentujú služby súkromnej bezpečnosti, bezpečnostné služby a technické služby
na ochranu osôb a majetku a ostatných chránených záujmov fyzických a právnických osôb. Činnosť služieb
súkromnej bezpečnosti je úzko spätá s problematikou práv a slobôd osôb, najmä základných práv a slobôd.
Či sme si toho vedomí alebo nie, súkromné bezpečnostné služby sa čoraz viac stávajú súčasťou
každodenného života. Potreba bezpečnostných služieb stúpa ako výsledok ekonomických, demografických a
politických zmien, rozvoja podnikateľského prostredia, čo viedlo k väčším rozdielom v sociálnej štruktúre
spoločnosti. Toto rozdelenie sa odzrkadľuje v počte prípadov útokov a kriminálneho správania. Súčasne s týmto
vývojom má klesajúci podiel štátnych a verejných štruktúr na priamej zodpovednosti pri zabezpečovaní verejnej
bezpečnosti. Znižovanie podielu tohto monopolu sa realizuje niekoľkými vývojovými líniami, z ktorých
najvýraznejšou je nesporná globálna expanzia súkromného bezpečnostného priemyslu. Bezpečnostný priemysel
v širšom zmysle predstavujú podnikateľské subjekty zaoberajúce sa vývojom a výrobou technických prostriedkov
využívaných fyzickou ochranou k ochrane osoby a majetku, tiež pátraním pri získavaní informácií a dokumentovaní
konania osôb a poskytujúce služby v tejto oblasti. V tomto ponímaní je kombináciou bezpečnostných technológií
a využitia kvalitných a pripravených ľudských zdrojov
Moderná spoločnosť vyžaduje bezpečné prostredie. Súkromné bezpečnostné služby majú v demokratickom
štáte nezastupiteľné miesto. Popri orgánoch štátnej a obecnej polície sa podieľajú najmä na zabezpečovaní ochrany
majetku a osôb. Oblasť bezpečnosti sa postupom času presunula od jednotlivca k spoločnosti ako celku.
V súčasnosti ju kompetentní riešia nielen na teritoriálnej úrovni , ale aj kontinentálnej (Svatoš, 2009). Súkromné
bezpečnostné služby prispievajú k prehlbovaniu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, k ochrane osôb a
majetku, čím posilňujú právne istoty občanov a firiem. Ide o potrebu urýchliť, ale aj skvalitniť formou svojpomoci
tieto činnosti tam, kde pôsobenie orgánov štátu nemôže zaručiť trvalý bezpečnostný dozor a okamžitý zákrok.
Všetky formy vlastníctva sú rovnocenné a požívajú i rovnakú právnu ochranu. Nové dimenzie dostala i
ochrana základných ľudských práv, slobôd občanov i vlastníckych práv a majetku. Ochrana osôb a majetku v
1

JUDr. Stanislav Križovský, PhD., Ústav občianskej bezpečnosti, VŠBM v Košiciach, Zádielska 12, 040 01 Košice, e-mail:
stanislav.krizovsky@vsbm.sk
2
Dr. h. c. prof. In g. Marián Mesároš, CSc., rektor VŠBM v Košiciach, 040 01 Košice, e-mail: vsbm@vsbm.sk
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terajšej právnej úprave spoločenských vzťahov patrí k základným ústavným právam občanov. Ich garanciu má
zabezpečovať právny systém a režim jeho fungovania (Kříha 2009). Do jeho systému patrí aj právna úprava
súkromnej bezpečnostnej služby. Jej úroveň ovplyvňuje nielen kvalitu ochrany osôb a majetku, ale vytvára aj
predpoklady na prijatie a zdokonaľovanie systému preventívnych opatrení vedúcich k eliminovaniu
protispoločenských činností, a tým aj k upevňovaniu ústavných práv a slobôd občanov.
Ľudské práva a slobody sú trvalou aktuálnou problematikou v živote každej spoločnosti a čoraz častejšie sa
dostávajú do centra pozornosti svetovej verejnosti. Právne a hlavne skutočné postavenie občana v štáte, povaha,
rozsah a garancie jeho práv a slobôd - to všetko má zásadný význam pre život každého jednotlivca, pre rozvoj jeho
osobnosti a v neposlednom rade aj pre uspokojovanie jeho záujmov a potrieb.
Zmenené podmienky si vyžiadali a stále vyžadujú zmeny v prístupe spoločnosti k ochrane týchto hodnôt,
ako i k zdokonaľovaniu ochranných mechanizmov, ktorými spoločnosť ich ochranu zabezpečuje.
Hoci sa komerčná bezpečnostná činnosť na základe zmluvného vzťahu môže podobať činnosti polície,
musia všetky zúčastnené osoby vychádzať zo skutočnosti, že na rozdiel od polície súkromné bezpečnostné služby
nemajú a ani nemôžu mať charakter donucovacej mocenskej zložky. Pracovníci súkromných bezpečnostných
služieb v zásade nedisponujú pri výkone svojho povolania žiadnou vyššou právomocou nad rámec práv a
oprávnených záujmov subjektu charakterizovaného v ústavnom a právnom systéme pojmom „každý“. Výkon
komerčnej bezpečnostnej činnosti je odvodený od práva klienta chrániť seba či svoj majetok a formou zmluvného
splnomocnenia tieto práva delegovať na určenú súkromnú bezpečnostnú službu. Jedným z princípov právnej úpravy
súkromno-bezpečnostnej činnosti bol princíp „nevybavovať osoby ktoré vykonávajú súkromné bezpečnostné
činnosti, osobitnými oprávneniami v porovnaní so všeobecným štandardom daným každému, predovšetkým
normami trestného a občianskeho práva“. Súkromno-bezpečnostnými činnosťami sa rozumie výkon fyzickej
ochrany, výkon pátrania a výkon odbornej prípravy a poradenstva. Tento princíp bol implementovaný do právnej
úpravy tak, že osobitné oprávnenia sú priznané len osobám povereným výkonom fyzickej ochrany. Rozsah
priznaných oprávnení zodpovedá požiadavke účinnej ochrany osôb a majetku.
Súkromné bezpečnostné služby svojou doterajšou činnosťou potvrdili svoju opodstatnenosť. Sú prínosom
pre ochranu všetkých foriem vlastníctva.
Ich pôsobením sa do značnej miery rozšírila a skvalitnila preventívna, ale i faktická ochrana im zvereného
majetku. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že medzi jednotlivými súkromnými bezpečnostnými službami existujú
zásadné rozdiely v personálnom, materiálno-technickom vybavení, v kvalite a rozsahu poskytovaných služieb.
Potvrdilo sa, že súkromná komerčná činnosť zameraná do oblasti stráženia a iných foriem zabezpečovania majetku a
osôb má v spoločnosti svoje miesto a význam.
Musí však byť vykonávaná zákonným spôsobom a rešpektovať všetky práva a slobody občanov.
Pri príprave návrhu zákona, upravujúceho podmienky činnosti subjektov súkromnej bezpečnosti, sa využilo
odporúčanie Rady Európy č. 19 o organizácii prevencii zločinnosti. Do úvahy sa vzali predovšetkým odporúčania
vlád štátov týkajúce sa právnych úprav povoľovania, prevádzkovania súkromno-bezpečnostných služieb a
zabezpečenia, aby táto činnosť neoprávnene nezasahovala do funkcie polície, neohrozovala slobodu osôb a verejný
poriadok, ako aj zabezpečenia pravidelného dozoru zodpovedajúcej úrovne nad činnosťou súkromných
bezpečnostných služieb. Využili sa i odporúčania týkajúce sa minimálnych požiadaviek na odbornú úroveň
zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb, ako aj odporúčania, aby používali rovnošatu rozdielnu od
uniformy polície, mali identifikačné dokumenty a primeraný výcvik vrátane znalosti trestného práva,
zabezpečovacej techniky, svojich práv, povinností, zodpovednosti, noriem žiaduceho správania, najmä v styku
s verejnosťou. Taktiež boli využité skúsenosti niektorých štátov Európskej únie (Spolkovej republiky Nemecko,
Holandska, Belgicka, Francúzska, Španielska) a ich národné právne predpisy upravujúce danú oblasť. Návrh zákona
bol tiež v súlade s medzinárodnými dokumentmi z oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Súkromno-bezpečnostnými činnosťami je prevádzkovanie bezpečnostnej služby a technickej služby.
Prevádzkovanie bezpečnostnej služby môže byť realizované formou podnikania, alebo vlastnej ochrany.
Pod súkromnou bezpečnostnou službou sa rozumie
a) strážna služba,
b) detektívna služba,
c) odborná príprava a poradenstvo,
ak sa vykonávajú ako podnikanie.
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Technickou službou sa rozumie projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích
systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v
chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (Zákon č. 473/2005 Z.z ).
S problematikou ochrany práv a slobôd osôb úzko súvisí zásahová činnosť zamestnancov bezpečnostných
služieb, osôb poverených výkonom fyzickej ochrany a aj pátrania. Zásah je v legislatíve zadefinovaný ako činnosť
osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje do základných práv a slobôd inej
osoby.
Ústava Slovenskej republiky stanovuje, že obmedziť základné práva a slobody osoby je možné len na
základe zákona. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti stanovuje zásady správania sa
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby a ich zamestnancov : „Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby
prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby aj na svoju vlastnú a
nepripustiť, aby v súvislosti s ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma, a sú povinní správať sa tak, aby zásah
do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou“. V duchu
ústavnej požiadavky sú taktiež zákonom stanovené podmienky vykonania zásahu: „Osoba poverená výkonom
fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený
bezpečnostnou službou a len v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (odkaz na
ustanovenie §§ 24,25 Trestného zákona, § 2, ods. 2 zákona o priestupkoch a § 418 Občianskeho zákonníka – ide
o prípady nutnej obrany, resp. krajnej núdze, realizácia práva odvrátiť hrozbu, zabrániť hroziacej škode); iné úkony
vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom. (Zákon č. 473/2005 Z.z )

Ohrozenie chráneného záujmu, ktoré
je trestným činom

zákrok
§ 13, § 14, § 76
trestného
zákona

Ohrozenie chráneného záujmu, ktoré
je priestupkom

Ohrozenie chráneného záujmu, ktoré
nie je priestupkom ani trestným
činom

zákrok
§ 2, ods. 2
priestupkového
zákona
zákrok
§ 417, § 418
obč. zák.

Obr. 1.: Regulačný diagram

V záujme ochrany práv a slobôd osoby sú pri prevádzkovaný bezpečnostných služieb stanovené obmedzenia
„Strážnu službu je zakázané poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá
na násilné ovplyvňovanie politických sporov, kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi,
ako aj na akékoľvek potláčanie práv a slobôd. Ochranu osoby možno vykonávať len s jej výslovným súhlasom.“
(Zákon č. 473/2005 Z.z ).
„Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných práv
chránených zákonom.( odkaz na ust. §§ 11 až 16 Občianskeho zákonníka – ide o právo na ochranu osobnosti, právo
na ochranu súkromia – písomnosti, obrazové, zvukové záznamy, prejavy osobnej povahy osoby).
Právo na ochranu osobných údajov je realizované formou zákazu získavania osobných údajov, označených
ako osobitná kategória osobných údajov: „ Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom,
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odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo
národnosti. Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych
stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní
detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne alebo
môžu viesť k protiprávnemu konaniu.“ (Zákon č. 473/2005 Z.z )
Povinnosť evidovať a oznamovať zásahy, vypracovať záverečnú správu o plnení objednávky pri poskytovaní
detektívnej služby, či spracovanie informácie o poskytnutí odbornej prípravy a poradenstva sú stanovené najmä
z dôvodu, aby poskytovanie bezpečnostnej služby nebolo zneužité na poškodzovanie práv a slobôd iných osôb.
Bezpečnostný manažment má za úlohu vytvoriť systém (bezpečnostný), ktorý odpovedá možnostiam, potrebám,
prostrediu a požiadavkám maximálnej úrovne ochrany (Mesároš, 2009).
Je zrejmé a pripúšťajú to mnohí odborníci na činnosť bezpečnostných zložiek, že súkromná bezpečnosť sa
podieľa na stále širšej škále ochrany spoločenských záujmov. Trvá diskusia o tom, ktoré z úloh je možné presunúť
do súkromného sektora.( Olak, 2010) 21. storočie je označované aj storočím súkromnej bezpečnosti. V súvislosti so
stále širším prienikom súkromnej bezpečnosti do sféry donedávna výlučnej domény štátu vystupujú do popredia
otázky rozsahu oprávnení zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb v súvislosti s ochranou osôb
a majetku, ako aj iných oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb a teda aj rozsahu možnosti súkromných
bezpečnostných služieb zasahovať do práv a slobôd osoby.
Ochrana osobných údajov
Pri úvahách o tom, aké miesto má ochrana osobných údajov v súbore ochrany osôb a majetku, musíme vychádzať
z právnych základov, v ktorých sú uvedené inštitúty obsiahnuté.
Právo vlastniť majetok a právo na ochranu majetku, právo na ochranu života, zdravia, právo na ochranu súkromia
aj právo na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním, alebo iným
zneužívaním patria medzi základné ľudské práva. Základné ľudské práva sú zakotvené v normách medzinárodného
aj vnútroštátneho práva.
Čím je spoločnosť vyspelejšia, tým viac základných práv a slobôd priznáva každému jedincovi.
Z hľadiska právnej úrovne ochrany rozlišujeme právnu ochranu základných ľudských práv normami:
- medzinárodného práva,
- ústavného práva,
- občianskeho práva,
- trestného práva,
- špeciálne právne normy.
-

Právo na ochranu majetku

Právo na ochranu života a
zdravia

Základné ľudské

Právo na ochranu osobných
údajov

práva a slobody

Obr. 2. Miesto ochrany osobných údajov v súbore základných ľudských práv.

Osobné údaje sú informácie, týkajúce sa osoby určenej, alebo určiteľnej, na základe ktorých je možné danú
osobu jednoznačne odlíšiť od iných osôb. Informujú o danej osobe, o jej záľubách a zvyklostiach, o jej
vlastnostiach, názoroch, o rôznych stránkach osobnosti, o jej majetkových pomeroch, zdravotnom stave, o štýle jej
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života a tiež o vzťahu k iným ľuďom. Na základe množstva a charaktere získaných osobných údajov možno si
utvoriť obraz o danom jedincovi, kto je a ako žije. Z tejto charakteristiky osobných údajov je zrejmé, že môžu byť
zneužité na rôzne druhy a formy protiprávnej činnosti, v závislosti od subjektu, ktorý má záujem osobné údaje
zneužiť, zlikvidovať alebo znehodnotiť, cieľov, ktoré svojou činnosťou chce dosiahnuť a používaných prostriedkov
v záujme dosiahnutia cieľa.
Ak sa osobné údaje jedinca dostanú do nepovolaných rúk, môže sa stať obeťou krádeže identity.
Krádež identity je možné definovať ako druh protiprávnej činnosti, ktorým je kradnutie osobných údajov
človeka a ich použitie na prevzatie jeho totožnosti.
Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje na orgány
štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na
spracúvanie. Z uvedeného znenia zákona je zrejmé, že zákon o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na
súkromné bezpečnostné služby, vrátane tých prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.
Zákon o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne
automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré
sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.
Informačným systémom rozumieme akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden
alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných
kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných
prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na
funkčnom alebo geografickom základe, napríklad kartotéka, zoznam, register, operát, záznam alebo sústava
obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy.
V zásade platí, že osobné údaje možno spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby; súhlas sa nevyžaduje,
ak ide o spracúvanie na základe osobitného zákona (napr. zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti).
Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby, čoby prevádzkovateľ informačných systémov v ktorých
sú spracúvané osobné údaje, je v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 643/2005 Z.z. povinný
viesť:
- evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby, v ktorej mimo iného sú evidované osobné údaje
fyzických osôb v rozsahu meno, priezvisko a miesto činnosti fyzickej osoby (problém je, že zmluvu môže
uzatvoriť aj fyzická osoba –nepodnikateľ a vyhláška na túto možnosť nepamätá), v prípade zmluvy
o poskytovania detektívnej služby priezvisko a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej pátraním,
ktorá plnila zmluvu;
- samostatné evidencie osôb povedených výkonom fyzickej ochrany, pátraním, poverených odbornou
prípravou a poradenstvom, kde sú uvedené údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa
pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce, dátum a dôvod skončenia pracovného
pomeru, číslo preukazu odbornej spôsobilosti a číslo identifikačného preukazu;
- evidenciu služieb v rozsahu dátum služby, druh služby, časové vymedzenie služby (od – do), miesto
výkonu služby, meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu osoby;
- evidencia zásahov a záznam o zásahu, kde je uvedené dátum služby a druh služby, presné časové
vymedzenie zásahu, presné miesto zásahu, dôvod zásahu, meno priezvisko, titul, adresu pobytu a číslo
preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala, alebo sa na ňom zúčastnila, vecné
bezpečnostné prostriedky použité pri zásahu, meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu pobytu osoby proti
ktorej bol zásah vedený, výsledok zásahu s uvedením následkov (ublíženie na zdraví, poškodenie majetku),
opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a účinkov zásahu, dátum a čas oznámenia
zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, meno, priezvisko, titul, adresu a číslo preukazu
odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila;
- inšpekčnú kniha dozoru, ktorá obsahuje údaje dátum a miesto výkonu štátneho dozoru, kontroly alebo
kontroly činnosti, meno priezvisko a funkčné zaradenie osôb, ktoré kontrolu vykonali alebo boli prítomní,
a ich podpisy
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záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby podľa zákona obsahuje mimo iného aj identifikačné údaje
osôb, ktoré detektívnu službu poskytovali, výsledok plnenia detektívnej služby a jeho porovnanie
s dohodnutým predmetom zmluvy – problém je, že predmetom poskytovania detektívnej služby je
hľadanie osoby,
hľadanie majetku,
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym
orgánom,
získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo
právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo;

– pričom zákon nestanovuje zoznam, ani rozsah osobných údajov dotknutých osôb. Je teda na prevádzkovateľovi,
aby v záverečnej správe uviedol len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich
spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zároveň aby
splnil požiadavku zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Vo vzťahu k monitorovaniu činnosti osôb v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste zákon
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti nedefinuje, čo je to uzavretý priestor, alebo uzavreté miesto,
taktiež neurčuje formy, metódy, prostriedky, ani podmienky monitorovania.
Na základe zákona o ochrane osobných údajov priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou
videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality
alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie
monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na
účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vo vzťahu
k monitorovanou priestoru prístupného verejnosti sa v praxi využíva odporúčanie, vydané Úradom na ochranu
osobných údajov, podľa ktorého má prevádzkovateľ vydať smernicu pre prevádzku takéhoto informačného systému,
ktorá stanoví podmienky monitorovania priestoru, umiestnenie kamier, podmienky prístupu k monitorovaciemu
zariadeniu, okruh oprávnených osôb, archiváciu a likvidáciu údajov, kontrolu a použitie získaných údajov.
Používanie monitorovacích kamier upravuje ustanovenie § 10 ods. 7 a nakladanie s osobnými údajmi ustanovenie
§ 13 ods. 3 písm. c) a ods.7 a § 14 zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení, o ochrane osobných údajov. Súčasné
znenie zákona taktiež nedefinuje priestor prístupný verejnosti. Možná náprava daného stavu sa črtá v spracovanom
návrhu novely zákona, definuje priestorom prístupným verejnosti priestor, ktorého povaha nevylučuje prítomnosť
širokej verejnosti a do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového
obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na
vstup a voľný pohyb osôb v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý takto označuje osobitný predpis.
Podľa navrhovanej novely
prevádzkovateľ nesmie monitorovaním priestoru alebo použitím záznamu
vyhotoveného monitorovaním priestoru obmedzovať práva iných osôb a zasahovať do ich súkromia. Monitorovaný
priestor, ktorý je prístupný verejnosti, je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný
obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru môže mať formu
piktogramu, symbolu alebo nápisu, z ktorého musí byť zrejmé, že označený priestor je monitorovaný, a musí byť
umiestnené tak, aby bolo dobre viditeľné a čitateľné voľným okom, a to aj vtedy, keď do monitorovaného priestoru
je možný vstup z viacerých strán. Podmienkou monitorovania priestoru prístupného verejnosti, je prihlásenie
monitorovacieho informačného systému na úrade na osobitnú registráciu. Ak monitorovací informačný systém je
registrovaný, registračné číslo musí byť súčasťou označenia monitorovaného priestoru.
Stanovené podmienky sa majú vzťahovať aj na monitorovanie priestoru, ktorý nie je verejne prístupný, a na
monitorovací informačný systém, s výnimkou osobitnej registrácie. Ráta sa aj s tým, že prevádzkovateľ, ktorý
použije monitorovací informačný systém s cieľom monitorovať svojho zamestnanca na jeho pracovisku alebo v
spoločných priestoroch zamestnávateľa, je povinný prihlásiť informačný systém na osobitnú registráciu,
zamestnanca vopred upozorniť, že je monitorovaný, a oznámiť mu účel a rozsah monitorovania, spôsob použitia
záznamu a čas jeho likvidácie. Zamestnávateľ však monitorovaním pracoviska alebo spoločného priestoru nesmie
bez zákonných dôvodov narúšať súkromie zamestnanca alebo použitím záznamu obmedzovať jeho práva alebo
práva iných osôb.
To isté sa má vzťahovať aj na monitorovanie priestoru v zariadeniach sociálnych služieb, vo výchovných
a vzdelávacích zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, a v iných priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ
monitorovaním priestoru vykonáva na základe zákona kontrolu, dozor alebo dohľad.
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je povinný najmä
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získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje
pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti,
zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu
ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
získavať osobné údaje na rozdielne účely osobitne a zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali
výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné
údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely,
spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania;
nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť
alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli
správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia,
zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu
dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania skončil; po skončení účelu spracúvania možno
osobné údaje ďalej spracúvať len pre umelecké potreby a pre účely štatistiky,
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu
ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza;

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým,
že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou,
zmenou,
nedovoleným
prístupom
a
sprístupnením
ako
aj
pred
akýmikoľvek
inými
neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a
personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, pričom berie do úvahy najmä
a) použiteľné technické prostriedky,
b) rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému,
c) dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.
Opatrenia k ochrane osobných údajov prijme prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vo forme bezpečnostného projektu
informačného systému a zabezpečí jeho vypracovanie, ak
-

-

-

sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov a informačný systém je
prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť alebo je prevádzkovaný v počítačovej sieti, ktorá je
prepojená na verejne prístupnú počítačovú sieť,
sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov; v tomto prípade
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ len zdokumentuje prijaté technické, organizačné a personálne opatrenia
v rozsahu b bezpečnostných smerníc, alebo
informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu; ustanovenie o vypracúvaní bezpečnostného
projektu nepoužije len vtedy, ak pre konkrétny prípad je tu súčasne povinnosť vypracovať bezpečnostný
projekt podľa osobitného zákona (zákon o ochrane utajovaných skutočností).

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby o právach a povinnostiach
ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie. Poučenie vykoná prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ pred vydaním prvého pokynu oprávnenej osobe na vykonanie akejkoľvek spracovateľskej operácie
s osobnými údajmi. Oprávnená osoba poučenie potvrdí svojim podpisom; o poučení prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ vedie písomný záznam.
Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho
pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe
poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať
len na základe pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak tento zákon alebo
osobitný zákon neustanovuje inak.
Podľa návrhu novely zákona oprávnenou osobou prevádzkovateľa môže byť len fyzická osoba.
Prevádzkovateľ je povinný vybrať ako oprávnené osoby len odborne spôsobilé a spoľahlivé osoby. Pred začatím
práce musí poučiť vybrané osoby o obsahu ich práce a o zabezpečení ochrany spracúvaných osobných údajov a
zapísať ich do registra oprávnených osôb až po poučení. Osoba sa stáva oprávnenou osobou v deň jej poučenia. Od
tohto dňa je oprávnená spracúvať osobné údaje a zabezpečovať ochranu spracúvaných osobných údajov.
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Prevádzkovateľ je povinný poučiť svoje oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach podľa zákona a o
zodpovednosti za porušenie ich povinností ešte pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi. (zákon č.
428/2002 Z.z.) V poučení je povinný uviesť najmä:
-

podmienky spracúvania osobných údajov vrátane súpisu povolených operácií s osobnými údajmi,
práva a povinnosti prevádzkovateľa a oprávnenej osoby podľa zákona, ak sa osobné údaj spracúvajú na
základe zákona,
povinnosti oprávnenej osoby, ktoré sa týkajú poskytovania informácií dotknutým osobám v súvislosti so
získavaním ich osobných údajov a s uplatňovaním ich práv,
identifikačné označenie informačných systémov, do ktorých má oprávnená osoba prístup.

Prevádzkovateľ bude povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť písomný záznam. s presne
stanoveným obsahom a viesť register oprávnených osôb. Problém nastáva v skutočnosti, že zákon o ochrane
osobných údajov nedefinuje spoľahlivosť osoby.
Prevádzkovateľ zodpovedá za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov. Podľa súčasne platnej právnej
úpravy ak prevádzkovateľ zamestnáva viac ako päť osôb, výkonom dohľadu písomne poverí zodpovednú osobu
alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných
údajov.
Odborné vyškolenie zodpovednej osoby alebo viacerých zodpovedných osôb zabezpečí prevádzkovateľ.
Rozsah odborného školenia zodpovedá najmä obsahu tohto zákona a úlohám z neho vyplývajúcim, ako aj obsahu
medzinárodných zmlúv o ochrane osobných údajov ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Úrad
môže od prevádzkovateľa žiadať podanie dôkazu o vykonanom odbornom školení.
Prevádzkovateľ
je
povinný
umožniť
zodpovednej
osobe
nezávislý
výkon
dohľadu
nad ochranou osobných údajov a prijať jej oprávnené návrhy; upozornenie na nedostatky
alebo vyslovenie požiadavky zodpovednou osobou v súvislosti s plnením jej povinností sa nesmie stať podnetom ani
dôvodom na konanie zo strany prevádzkovateľa, ktoré by zodpovednej osobe spôsobilo ujmu.
Povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov majú prevádzkovatelia jednak na základe zákona o ochrane
osobných údajov a taktiež na základe zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. V záujme
ochrany práv dotknutých osôb a tiež z dôvodov právnej istoty prevádzkovateľov je nutné, aby pojmy v právnych
predpisoch boli jednoznačne zadefinované, a ich výklad jednotný.
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ASYMETRIA CHÁPANIA PRÍSTUPU K OCHRANE INFORMÁCIÍ
Peter LOŠONCZI1 - Marián MESÁROŠ2

Asymmetry of understanding access to the information protection
Abstrakt: Príspevok pojednáva o nevyváženom prístupe ku komplexnosti bezpečnosti informácií, pričom naznačuje
potenciálne rizika, ktoré ostávajú otvorené napriek existencii integrovaného bezpečnostného systému v organizácii.
Asymetrické vyváženie je špecifické pre nedôsledne implementované bezpečnostné riešenia, avšak problémom je
zväčša človek (projektant/užívateľ)a nie technika alebo aplikované metódy.
Kľúčové slová : informácia, asymetria prístupu, bezpečnosť, spoločnosť
Abstract: The article deals with unbalanced approach to the complexities of information security, implying a
potential risk to remain open despite the existence of an integrated security system in the organization.
Asymmetrical balance is inconsistently implemented in specific for the security solutions, but the problem is mostly
a man (designer / user) and not the technology or the methods applied.
Key words: information, asymmetry of access, security, company
Úvod
Aká je informačná spoločnosť? V prvom rade platí, že informačná spoločnosť je majetná, informácia je
hodnotný tovar. Ďalej prináša globalizáciu, a to vďaka jednoduchšej komunikácii medzi rôznymi oblasťami sveta.
Postihuje aj rozloženie pracovných síl, čoraz viac ľudí pracuje v oblasti služieb, ktoré spolu s informatizáciou
prinášajú nespočetne veľa nových pracovných príležitostí.
„ Základnou črtou informačnej spoločnosti je rýchle zavádzanie a využívanie nových nástrojov informačnej
a komunikačnej techniky, čo spôsobuje, že dnešná paradigma podnikania sa odlišuje od tej, ktorá bola použiteľná
ešte v nedávnej minulosti“.
So zavádzaním nových technológii sa však objavujú nesprávne názory, podľa ktorých informatizácia vyrieši všetky
problémy aj v ekonomike a sociálnych vzťahoch. Stále však existuje určitá fáza vývoja, ktorá sa jednoducho nedá
preskočiť v žiadnej krajine. Veď aj prvé krajiny, v ktorých sa zaviedol pojem informačná spoločnosť, patria medzi
impéria na svetovom trhu s dvoma rôznymi, viac, či menej prínosnými koncepciami
Informačná spoločnosť má svoje klady:
 Sprístupnenie informačných zdrojov a nástrojov pre ich využívanie širokou verejnosťou.
 Rozšírenie a skvalitnenie možností služieb a zábavy.
 Podpora vzdelávania.
 Nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopností ľudí, ako aj uplatnenie handicapovaných ľudí v
živote cez „prácu na diaľku“ .
 Väčšie uplatnenie kultúrnych tradícii a identity regiónov.
 Výkonnejšia štátna správa.
 Efektívnejšie riadenie podnikov, zvýšenie konkurencieschopnosti, uľahčenie spojenia medzi
výrobcom, poskytovateľom služby a zákazníkom samotným.
 Nové služby v rámci telekomunikácie a nové trhy v oblasti softwaru.
 Efektívnejšia zdravotnícka starostlivosť.
Bezpečnostná informácia
je informácia o stavoch, javoch a procesoch a tá sama o sebe predstavuje potenciálnu schopnosť ovplyvňovať
procesy a meniť ich usporiadanie. Ide o informácie, ktoré sú syntézou celého množstva poznatkov o teoretických a
praktických problémoch týkajúcich sa bezpečnostných udalostí a s nimi súvisiacich bezpečnostných činností. Je to
akákoľvek informácia, ktorú prijmeme a na jej základe rozhodneme o začatí rôznych bezpečnostných činností, v ich
1
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pokračovaní, zmenách a nápravách na zlepšenie ich účinku. Každá organizácia (firma, úrad ap.) musí dbať o svoju
bezpečnosť. Je to nutná podmienka k jej existencii a úspešného fungovania. Problematika bezpečnosti organizácie je
interdisciplinárnou záležitosťou. Ak hovoríme o bezpečnosti organizácie, myslíme tým vykonávanie trvalej množinu
bezpečnostných opatrení na ochranu v organizácii pôsobiacich osôb a všetkých hmotných i nehmotných aktív
súvisiacich s jeho podnikaním. Zasahuje do všetkých procesov a systémov ktoré sa v nej nachádzajú.








Medzi jednotlivé zložky komplexnej bezpečnosti podniku patria:
ekonomická bezpečnosť aktív podniku,
fyzická ochrana osôb a majetku nachádzajúcich sa v podniku,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v podniku,
environmentálna bezpečnosť, vrátane požiarnej ochrany a prevencie havárií,
bezpečnosť infraštruktúry, menovite kritickej, podľa charakteru podniku,
bezpečnosť informačných systémov,
bezpečnosť produkcie ako aspektu jej kvality.

Informácie, v takto vnímanej bezpečnosti organizácie, sú podnikovým zdrojom, ktorý je nenahraditeľným,
dôležitým k zachovaniu funkčnosti a celkovej bezpečnosti. V konečnom dôsledku sú informácie dôležité aj k
zachovaniu samotnej existencie organizácie. Táto závislosť sa nedá odstrániť preto je nevyhnutné patrične
zabezpečiť ich ochranu.
Môžeme identifikovať ale aj zápory:
 V mnohých prípadoch nutnosť vysokých počiatočných investícií, či už v oblasti ľudských zdrojov
alebo infraštruktúry.
 Kyberpriestor prináša so sebou nebezpečenstvo kyberterorizmu a kyberzločinov.
 Zmena životného štýlu človeka. Toto je diskutabilné, ale v princípe, človek je čoraz viac preťažený
informáciami a spoločnosť pôsobí uponáhľane, unavuje sa.
Informatizácia spoločnosti je dnes nezastaviteľný a potrebný proces, ktorý, aj napriek svojim negatívam,
prináša veľa pozitívneho pre spoločnosť.
Informačná bezpečnosť je proces ochrany dát pred ich náhodným alebo úmyselným zneužitím osobami v
rámci alebo mimo organizácie, vrátane zamestnancov, alebo aj obávaných „hackerov“. Narušenie bezpečnosti môže
zahŕňať čokoľvek - počnúc poškodením vzhľadu webovej stránky, cez napadnutie počítačovým vírusom, až po
zlyhanie zamestnanca, ktorý neúmyselne prezradí svoje heslo, či bývalého zamestnanca, ktorý sabotuje zákaznícku
databázu a špiónov, ktorí zistia, koľko tovaru si zakúpil váš najlepší zákazník v minulom mesiaci.
Informačná stratégia
je jedným zo základných firemných dokumentov. Postupnosť v jej tvorbe : začínajúc víziou podniku  základnú
filozofiu  strategické ciele podniku  informačnej stratégii. Pri rozhodnutí o vypracovaní firemnej informačnej
stratégie by mal vychádzať zo skúseností a praxe iných firiem.
Typy prístupov manažmentu k informačnej stratégii je možné definovať takto:
1. Monopol - aplikácie IKT realizované jediným firemným útvarom, problém : nie všetci užívatelia sú
spokojní so všetkými aplikáciami. Typickými predstaviteľmi: banky a pod.
2. Centrálne plánovanie - typickým predstaviteľom sú firmy holdingového typu, ponúka možnosť relatívnej
nezávislosti dcér - vlastné IKT.
3. Vedúca pozícia - uplatňuje sa pri IT firmách, manažment považuje kvalitné IKT za rozhodujúcu
konkurenčnú výhodu.
4. Voľný trh - každý užívateľ má IS podľa vlastnej odbornej potreby, tým vo veľkej firme dochádza k
výrazným rozdielom v kvalite IKT. Základný princíp - aby IKT vyhovovali profesionálom.
5. Obmedzené zdroje - typické pre malé alebo začínajúce firmy a pre firmy so slabým IT manažérom.
6. Nutné zlo - IT sú aplikované iba tam, kde je to nariadené predpisom, všetky aplikácie musia preukázať
vysokú návratnosť, spravidla to vedie k odchodu kvalitných IT pracovníkov a ich nahradeniu úradníkmi.
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Hrozby - okrem delenia na úmyselné a neúmyselné, je možné hrozby rozdeliť aj z pohľadu jednotlivých častí
informačnej bezpečnosti:
Fyzická bezpečnosť– zabezpečuje fyzickú ochranu pred hrozbami, Slúži na ochranu informačného systému
pred vstupom nepovolaných osôb a pred neoprávnenou manipuláciou s fyzickými subaktívami v objektoch
a chránených priestoroch a na ochranu proti prírodným živlom.
Počítačová bezpečnosť – zahŕňa ochranu subaktív pred hrozbami, ktoré fyzicky umožňujú prevádzkovanie
informačného systému, ide o aktíva potrebné na spracovanie, ukladanie a prenos informácií. Dôraz sa kladie na
výber a spoľahlivosť technických prostriedkov informačného systému, ale aj kontrola prístupu a servis týchto
prostriedkov.
Personálna bezpečnosť – zaoberá sa odstraňovaním hrozieb, ktorých zdrojom sú osoby prítomné v
informačnom systéme. Tieto osoby sa ochraňujú a zároveň sa zabezpečuje informačný systém pred dôsledkami
udalostí vyvolaných nekorektným správaním zamestnancov, predovšetkým definovaním ich povinností,
zodpovednosti a právomocí.
Komunikačná bezpečnosť – jej úlohou je zabezpečiť pred hrozbami aktíva počas ich spracovávania,
ukladania a prenosu. Zahŕňa ochranu dát v súboroch či databázach pred prienikom z komunikačných sietí a ich
následnou modifikáciou, odpočúvaním, zničením (napr. škodlivým kódom, vírusom) a proti ostanej nežiaducej
infiltrácii.
Logická bezpečnosť– zahŕňa ochranu takých aktív, ktorými sa zabezpečuje a riadi prístup k informáciám.
Logická bezpečnosť zabezpečuje kontrolu prístupu, identifikáciu a autentizáciu užívateľov, rozdelenie právomocí
užívateľom, sledovanie a záznam činností systému a užívateľov. Zahŕňa aj výber a spoľahlivosť programového
vybavenia, jeho licenčné zabezpečenie, kontrola prístupu k nemu a pod.

Asymetria v bezpečnosti
Uvedené aspekty sa v praxi vyskytujú vo výraznej nerovnováhe, špecificky podľa podmienok v ktorých systém
pracuje. Výrazným činiteľom je najnestabilnejší prvok – človek. Asymetria v chápaní bezpečnosti spočíva v
koncentrácii na jeden prvok bezpečnosti na úkor ostatných. Početnosť takých to riešení prevyšuje v praxi
bezpečnostné systémy vyvážené. Jedným z motorov tejto asymetrie je chápanie prístupov manažmentu k
informačnej stratégii v rovinách 4- 6 (viď vyššie). Ďalším je potlačovanie bezpečnosti niektorej z častí, najmä
komunikačná a logická bezpečnosť. Tieto vedomé / nevedomé aspekty v kombináciou s aktívnou činnosťou rôznych
páchateľov je doslovnou pozvánkou k poškodzovaniu a ujme spoločnosti alebo jednotlivcov.
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POTREBA VEDECKÉHO SKÚMANIA RADIKALIZMU
Marián MESÁROŠ1 - Stanislav KRIŽOVSKÝ2- Adela KAVEČANSKÁ3

Purpose of scientific investigations radicalism
Abstrakt: Radikalizmus ohrozuje primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj
a pôsobí deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho pluralitného
štátu, na riadny výkon štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých štátov či
nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Problematike radikalizmu sa nevenuje na odbornej pôde taká pozornosť ako by
mala vzhľadom na súčasné vypäté vzťahy v spoločnosti. Hlavným cieľom sa javí rozpracovanie problematiky
radikalizmu v širších súvislostiach historického a politického vývoja, naznačiť nové trendy radikálnych prejavov
v spoločnosti a poukázať na preventívne opatrenia potrebné pre elimináciu týchto nežiaducich prejavov
v spoločnosti.
Kľúčové slová: radikalizmus, demokracia, pluralizmus, ochrana
Abstract: Radicalism threatens the primary value of human rights and fundamental freedoms, the antisystem attitude and destructive acts of the existing democratic system and its arrangement, the legal foundations of a
pluralistic state, the proper exercise of state power, which may threaten the territorial integrity and inviolability
of national borders of their state. The issue of radicalism does not address the training ground as much attention as it
should given the current Exalted relations in society. The main objective seems to elaborate on the issues of
radicalism in the wider context of historical and political developments, emerging trends suggest radical
manifestations in society and to highlight the precautions necessary to eliminate these undesirable phenomena
in society.
Keywords: radicalism, democracy, pluralism, protection
Charakteristika a teoretické základy problematiky radikalizmu
Radikalizmus ako spoločenský fenomén sa v rôznych formách prejavuje ako súčasť organizovanej
spoločnosti. Novú dimenziu nadobudol v novodobej histórii, kedy sa prejavuje ako hrozba demokracie. Slovenská
republika nie je potenciálne imúnna voči formám pôsobenia medzinárodného či vnútroštátneho
radikalizmu. Radikalizmus predstavuje akúsi amorfnú oblasť na zohraní medzi požadovaným, resp. tolerovaným
správaním sa jednotlivcov a skupín a extrémizmom ako javom spoločensky nežiaducim. Zvlášť nežiaduce prejavy
s prvkami extrémizmu sa javia na základe dlhodobých vývojových trendov ako jeden zo zásadných bezpečnostných
problémov, majúcich aj medzinárodný rozmer.
Korene a motivácia rozvoja radikalizmu vyrastajú z etnických, náboženských, separatistických, politických a
ekonomických základov.
Za jednu z príčin vzniku radikalizmu môžeme považovať prítomnosť intolerancie v spoločnosti, ktorý túto
využíva a podporuje ju. Intolerancia je základom ideológie väčšiny radikálnych a extrémistických skupín 4.
Radikalizmus ohrozuje primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj
a pôsobí deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho pluralitného
štátu, na riadny výkon štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých štátov či
nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Je to predovšetkým druh politicky motivovanej aktivity, ktorý odmieta
princípy parlamentnej demokracie a pluralizmu, ktorej ideológia a aktivity sú založené na intolerancii, v prípade
extrémizmu aj na antisemitizme, xenofóbii a ultranacionalizme5.
To všetko sú témy, ktoré v súčasnosti rezonujú Európskou úniou a priamo súvisia s agendou radikalistických
a krajne pravicových politických strán. Do tejto oblasti patrí predovšetkým zvýšená miera nezamestnanosti, ako
doznievajúci efekt hospodárskej a finančnej krízy, vzrast prílevu utečencov z konfliktom zasiahnutých afrických
štátov a s ním súvisiace problémy v rámci európskej legislatívy, a taktiež aj zintenzívnené euroskeptické nálady,

Dr. h. c. prof. In g. Marián Mesároš, CSc., rektor VŠBM v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, e-mail: vsbm@vsbm.sk
JUDr. Stanislav Križovský, PhD., Ústav občianskej bezpečnosti, VŠBM v Košiciach, Zádielska 12, 040 01 Košice, e-mail:
stanislav.krizovsky@vsbm.sk
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1

2

4
5

Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a socoilogické aspekty. Praha: Linde, 2001, 172 s.
Charvát, J.: Současný politický extremismus a radikalismus. Praha, Portál 2007, 183 s.
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podnietené najmä krachom ekonomík Grécka, Portugalska a Írska. Všetky tieto aspekty budú analyzované v
kontexte reakcie radikálne a extrémisticky zameraných politických subjektov na dané skutočnosti.
Skúmanie prejavov radikalizmu sa bude odvíjať od samotného systému rozlíšenia jeho prejavov, od systému
právnych noriem, ktoré budú upravovať boj proti radikálnym prejavom s prvkami extrémizmu a od úrovne
odborných znalostí nielen príslušníkov Policajného zboru, ale aj širšieho okruhu ľudí, ktorí vo svojom
spoločenskom a profesijnom zaradení, majú vplyv na predchádzanie radikálnych až extrémistických prejavov, ktorí
budú schopní rozlíšiť takéto prejavy a včas prijať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva pre
spoločnosť.
Poznanie teórie pri skúmaní podstaty negatívnych prejavov radikalizmu je považované za nevyhnutné k
pochopeniu ich príčin. Analýza javov umožňuje ďalej vytvoriť základ pre efektívne ovplyvňovanie týchto prejavov
v spoločnosti. Samotné prejavy nie je možné odstrániť, ale je možné eliminovať ich účinky na minimálnu úroveň,
akceptovateľnú spoločnosťou a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dôležitosť venovať sa problematike radikalizmu naznačuje aj nový Návrh koncepcie boja proti extrémizmu
2011 – 2014, ktorý poskytuje nový pohľad na problematiku extrémizmu a oproti koncepcii boja proti extrémizmu,
ktorá bola prijatá na obdobie rokov 2006 – 2010 ( v ktorej sa radikalizmus vôbec nespomína), pracuje aj s pojmami
ako radikálne skupiny, politický radikalizmus, radikalizácia a pod., pričom tieto pojmy bližšie nešpecifikuje. Už
v úvode novej koncepcie je konštatované, že „ reaguje na vývoj radikálnych skupín s tendenciami k extrémizmu,
resp. nenávistným trestným činom v stredoeurópskom regióne..“, ďalej je pri hodnotení súčasného stavu
konštatované, že „ v posledných rokoch nastala kvalitatívna zmena v aktivitách subjektov smerom k radikalizácii,
snahám o rozširovanie svojej členskej základne a vo vykonávaní aktivít, ktoré sú viac sofistikované.“6
Aj z tejto komparácie oboch koncepcií boja proti extrémizmu vyplýva, že problematika ponímania
radikalizmu prechádza určitým vývojom, čo podčiarkuje dôležitosť skúmania daného javu v spoločnosti.
Potrebu venovať sa problematike radikalizmu a jeho prejavom ovplyvňujú predovšetkým:
- stav teoretického a praktického rozpracovania radikalizmu ako bezpečnostného rizika,
- výchova a vzdelávanie v oblasti prejavov radikalizmu, so zameraním na mládež, ktorá často aj
v nevedomosti akceptuje radikálne prejavy, čo môže prerásť k podpore extrémistov a dopúšťania sa
protiprávneho konania.
množstvo faktorov, ako globalizácia, zvýšená migrácia, vnútorné rozpory v spoločnosti, presadzovanie
ideológií a ďalšie, ktoré v súčasnosti ohrozujú stabilitu v spoločnosti.
Problematike radikalizmu sa nevenuje na odbornej pôde taká pozornosť ako by mala vzhľadom na súčasné
vypäté vzťahy v spoločnosti. Hlavným cieľom sa javí rozpracovanie problematiky radikalizmu v širších
súvislostiach historického a politického vývoja, naznačiť nové trendy radikálnych prejavov v spoločnosti a poukázať
na preventívne opatrenia potrebné pre elimináciu týchto nežiaducich prejavov v spoločnosti. V tejto súvislosti je
potrebné spracovať východiská potrebné pre definovanie a vymedzenie pojmu radikalizmus, so zameraním na
radikálne skupiny a pre vytvorenie účinného systému ochrany proti prejavom radikalizmu, s cieľom znížiť riziká
z neho vyplývajúce na akceptovateľnú úroveň. Dielčie ciele riešenia tejto problematiky spočívajú v tom, že
aktuálne, na vedeckých základoch, s akceptáciou požiadaviek praxe , konkrétne historických súvislostí je potrebné :
- vymedziť metodologické základy problematiky radikalizmu;
- zosumarizovať legislatívne východiská ochrany proti radikalizmu;
- analyzovať prejavy radikalizmu v spoločnosti, pôsobenie radikálnych skupín a poukázať na dôsledky ich
vplyvu;
- odhaliť a definovať bezpečnostné riziká radikálnych prejavov;
- navrhnúť nástroje ochrany;
- rozpracovať model skúmania radikalizmu.
Súčasný radikalizmus a jeho prejavy
Radikálne prejavy sú bezprostrednou reakciou na narastajúce vnútorné rozpory v spoločnosti. Ak je naším
cieľom znížiť riziká radikalizmu na akceptovateľnú úroveň, za týmto účelom je nevyhnutné analyzovať súčasný
radikalizmus v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie.
Analýza prejavov radikalizmu spočíva v analýze ideologických východísk radikálnych zoskupení. Podľa
ideológie rozlišujeme politický radikalizmus, náboženský radikalizmus, ekoradikalizmus. Vo všeobecnosti je tiež
možné rozlišovať prejavy pravicového radikalizmu a prejavy ľavicového radikalizmu. Formy politického
radikalizmu sa odlišujú nielen cieľmi, ale aj prostriedkami, ktoré k ich dosiahnutiu využíva. Ide o široké spektrum,
ktoré siaha od taktiky prísneho dodržiavania zákonnosti, ktorá odmieta použitie násilia až po cielené použitie násilia
(terorizmus). Najčastejším prejavom radikalistov je rázne prejavovanie názorovej, národnostnej, etnickej nenávisti,
nenávisti z vierovyznania, prípadne inej obdobnej nenávisti, ktorá je založená na odlišnostiach, odmietanie
6

MV SR: Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014
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všeobecne záväzných právnych predpisov a upozorňovanie na seba agresívnym správaním prejavujúcim sa
fyzickými alebo verbálnymi aktivitami v súvislosti s konaním športových a spoločenských podujatí.
S demokratizáciou Európy súvisí nárast rôznych radikálnych a extrémistických protestných hnutí, skupín
a politických strán. Tieto skupiny a rôzne politické sily využívajú na presadenie svojich cieľov rôzne nástroje od
populizmu až po ozbrojené útoky. V niektorých štátoch sú takéto politické strany zastúpené v parlamentoch,
v ďalších pôsobia vo vládach. Je potrebné, aby analyzované uvedené skupiny a politické strany pôsobiace
v stredoeurópskom geopolitickom regióne s poukázaním na dôsledky ich vplyvu.
Po rozlíšení prejavov je možné popísať hrozby, ktoré môžu prerásť do protiprávneho konania a extrémizmu.
Najaktuálnejšie bezpečnostné riziká radikalizmu, plynú z prostredia, ako je internet, ktorý sa stal jednoduchým a
lacným nástrojom na šírenie radikálnych názorov a ideológií ale tiež aktivity radikalistov, ktoré smerujú k
spôsobeniu fyzickej ujmy osobám, majetkovej a nemajetkovej škode osobám, organizátorom a na priľahlých
objektoch alebo ktoré sú spôsobilé narušiť verejný poriadok 7. Spoločenská nebezpečnosť radikalizmu a existencia
konfliktných situácií sú vzájomne úzko súvisiacimi faktormi. Pokiaľ dôjde k prejavu radikalizmu s prvkami
extrémizmu, nutne sa dostáva do protikladu s požiadavkami spoločnosti a prakticky vytvára konfliktnú situáciu.
Potreba vedeckého skúmania radikalizmu
Realizácia procesu poznania pri skúmaní radikalizmu je podriadená všeobecným zákonitostiam
poznávacieho procesu, ako poznanie v ktorejkoľvek inej oblasti objektívnej reality. Súčasne má aj svoje špecifické
znaky podmienené predmetom skúmania a zvláštnosťou jeho odrazu v získaných poznatkoch.
V procese poznania sa podieľajú dve základné, vzájomne súvisiace a podmieňujúce oblasti:
- Vedecká úroveň poznania – teória radikalizmu.
- Praktická úroveň poznania – praktické skúmanie radikalizmu.
V rámci skúmania je predovšetkým dôležité vymedzenie metód poznania pri skúmaní radikalizmu, ktorého
určenie je základným momentom pre formuláciu pojmov. Spočívajú predovšetkým v tom, že sú zamerané na
predchádzanie, odhaľovanie a objasňovanie radikálnych prejavov, zvlášť trestnej a inej protiprávnej činnosti
súvisiacej s radikalizmom. To znamená, že tieto metódy musia prihliadať na špecifiká objektu poznania.
Vymedzenie metód poznania je do značnej miery určované charakteristickými črtami poznania pri
odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní radikálnych prejavov:
- spoločenská nebezpečnosť radikalizmu, ktorá vyžaduje jednať rýchlo a rozhodne, aby bola možnosť
pokračovať v spoločensky nebezpečnom jednaní vylúčená a nemohol nastať spoločensky nežiaduci
následok,
- konfliktnými situáciami, vznikajúcimi v dôsledku radikálnych prejavov,
- jednotnosťou prevencie a represie.
Poznanie je často zamerané na špecifický objekt, v rámci zverenej právomoci a kompetencie. Pozornosť je
sústredená nielen priamo na daný prejav radikalizmu, ale aj na jeho príčiny a podmienky, prípadne ďalšie faktory,
ktoré ho sprevádzajú. Tím je determinovaná ďalšia zvláštnosť poznania, pretože objekt poznania spravidla aktívne
bráni svojmu poznaniu, prípadne znemožňuje poznanie. Predmet poznania predstavuje systém ochranných opatrení
proti prejavom radikalizmu a ich aplikácia v systéme riadenia a činnostiach nielen Policajného zboru, ale všetkých
ktorí vo svojom spoločenskom a profesijnom zaradení participujú v boji proti prejavom radikalizmu 8. Ide o oblasť
vnútornej bezpečnosti štátu, o ochranu spoločnosti, ktorá je zameraná na ochranu života, zdravia a majetku občanov,
ľudské práva a slobody a verejný poriadok.
Metóda poznania je určená nielen objektom poznania, ale aj dosiahnutým stupňom poznania objektu
a konkrétnym cieľom výskumu. Rozhodujúcou úlohou pri výbere metód poznania činnosti má predovšetkým objekt
výskumu a jeho vlastnosti.9 Z toho vyplýva, že myšlienkové operácie sú spojené nie len s konkrétnym objektom
výskumu ale aj so samotným procesom poznania, ktorý sa odzrkadľuje v jednotlivých metódach poznania. Z
pohľadu skúmania radikalizmu sa používajú nie len metódy špeciálne a špecifické ale aj metódy všeobecné. To
znamená realizáciu od metód systémových cez sociologické až po metódy formálne právne či komparatívne.
Pri skúmaní radikalizmu sú využívané hlavne metódy empirické a teoretické.
- pozorovanie je založené na bezprostrednom fixovaní zmyslovo postihnuteľných vecí a ich vlastností. Od
bežného vnímania okolitého sveta sa odlišuje svojou výberovosťou, aktívnosťou a účelovosťou. V procese
7

Kelemen, M., Havaj, P., Porada, V.: Extrémizmus ako bezpečnostná hrozby spoločnosti a občanov, Karlovy Vary
2011, 124 s.
8
Erneker,J.-Porada,V. a kol.: Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha : Policejní
akademie České republiky, 2006. 232 s
9
Bilský, P., Erneker,J., Holcr, K. Systém vedeckého poznávania potrieb policajnej praxe. Bratislava : Akadémia PZ,
2001. 108 s
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skúmaniu radikalizmu je najväčšia časť pozorovania venovaná radikálnym zoskupeniam, ich vzťahom,
činnostiam a následkom ich činností ( hroziace spoločenské nebezpečenstvo).
logické metódy ako abstrakcia (umožňuje redukovanie počtu sledovaných javov, vzťahov či procesov
určitej objektívnej reality, čo umožňuje zovšeobecnenie na základe spoločenských znakov), indukcia
(zovšeobecňovanie pozorovania jednotlivých prípadov), dedukcia, analýza (umožňuje zefektívnenie
činnosti skúmania radikalizmu), syntéza (napríklad na základe jednotlivých činností súvisiacich
s odhaľovaním radikálnych prejavov je možné vytvoriť metodický postup pre činnosť polície pri aplikácii
právnej normy)
porovnávacia metóda, ktorej podstatou je komparácia relevantných dokumentov, vedecko-výskumných
štúdií a špeciálnych odborných materiálov zaoberajúcich sa problematikou radikalizmu (oficiálne
dokumenty MV SR) a comparatum činnosti súvisiacich s bojom proti prejavom radikalizmu (napríklad
porovnanie legislatívy boja proti radikalizmu so štátmi EÚ). V súčasnosti sa najviac využíva medzinárodná
komparácia.
historická metóda10 umožňuje poznanie vzniku veci, zmien jeho elementov, štruktúry a funkcií v minulosti.
Predpokladom skúmania povahy veci, a skúmanie radikalizmu nie je výnimkou, je študovanie jeho vzniku
a vývinu. Realizuje sa prostredníctvom štúdia rôznych materiálov, ktoré musia byť podrobené kritickej
analýze s dôrazom na autentickosť a pravdivosť dokumentov. Úlohou historickej metódy je predovšetkým
preniknúť k vzniku a vývinu radikalizmu, jeho štruktúry a príčinám, ako aj možných tendencií a dôsledkov
na vývoj v jednotlivých regiónoch Európy.
prieskum a komparácia radikalizmu (na základnom, strednom a vysokoškolskom stupni vzdelávania v SR),
empirický výskum (expertné hodnotenie súčasného stavu, bezpečnostných rizík a návrh ochranných
opatrení zo strany kompetentných zamestnancov a príslušníkov MV SR, - dotazník, riadený rozhovor),
Záver

Analýzou prejavov radikalizmu a jeho vymedzením možno dosiahnuť systematizáciu opatrení v boji proti
týmto prejavom v spoločnosti, to znamená efektívne riešiť problematiku vďaka interpretácii poznatkov
spracovaných pre danú tému s dôrazom na dosiahnutie efektívnosti procesu odhalenia radikálnych prejavov za
určitý čas.
Analýza prejavov radikalizmu umožní včasné odhalenie týchto prejavov a rozlíšiť mieru nebezpečnosti
radikálnych prejavov pre spoločnosť.
Rozličné prejavy radikalizmu a bezpečnostné riziká z nich vyplývajúce spracované v interpretácii
poznatkov umožnia jednoduchšie oboznámenie sa s problematikou pre bezpečnostné zložky, čo zvýši efektívnosť
ich postupov pri zabezpečovaní bezpečnostných opatrení, uplatnia sa pri výučbe a budú slúžiť ako podklad pre
preventívne programy nielen bezpečnostných zložiek, ale aj pre spoluprácu s tretím sektorom.
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ANALÝZA VÝSKUMOV VEREJNEJ MIENKY PÁCHANIA TRESTNÉHO
ČINU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI V SR
Anton TALLO - Pavel SOUKOP - Jozef HLINKA1

Research analysis of public opinion on trafficking in human beings in Slovakia
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá analýzou výsledkov výskumu verejnej mienky k problematike obchodovania s ľuďmi
(OSĽ) v SR. Výskumná úloha bola riešená kolektívom vedecko-pedagogických zamestnancov Akadémie
Policajného zboru v Bratislave, zamestnancov Ministerstva vnútra SR a zamestnancov Prezídia Policajného zboru
v súčinnosti s organizáciami, ktoré sa venujú obetiam obchodovania s ľuďmi. Obsah štúdie je zameraný na použité
metódy výskumu, demografické údaje o respondentoch. Zaoberá sa oblasťou porozumenia pojmov o obchodovaní
s ľuďmi zo strany respondentov, ďalej obsahuje analýzu súčasného stavu OSĽ v SR, zisťuje situáciu o osobnej
skúseností respondentov s OSĽ, o zdrojoch informácií respondentov o formách obchodovania s ľuďmi. Zaoberá sa
obchodovaním s ľuďmi za účelom nútenej práce, porušovaním ľudských práv a slobôd a zisťuje príčiny
a podmienky OSĽ. Ďalej informuje o najčastejších obetiach OSĽ z kategórie žien aj mužov. Na druhej strane sa
zaoberá úrovňou legislatívy o oblasti týkajúcej sa OSĽ, výškou trestov ako aj o preventívnou a pátracou činnosťou
polície., príčinami a podmienkami OSĽ v SR, najčastejšími druhmi OSĽ a obeťami. V závere sumarizuje dosiahnuté
výsledky a navrhuje niektoré odporúčania.
Kľúčové slová : Informovanosť občanov o OSĽ, obchodovanie s ľuďmi, nútená otrocká práca, nútená prostitúcia,
obchodovanie s deťmi, nútený sobáš, nútené žobranie a kradnutie deťmi, porušovanie ľudských práv, nútené
odobratie vnútorných orgánov, sexuálne vykorisťovanie.
Abstract: The study analyses public opinion research on trafficking in human beings in Slovakia. Research project
was carried out by a team of research and educational staff from Academy of Police Force in Bratislava, Presidium
of the Police Force and Ministry of Interior, in collaboration with organizations dealing with victims of trafficking in
human beings. The content of the study aims at methods used for the research as well as demographic data on
respondents. It deals with respondents' understanding of terms concerning trafficking in human beings, it analyses
current situation of trafficking in human beings in Slovakia, it elicits personal experience from respondents
regarding trafficking in human beings and it deals with respondents´ source of information regarding forms of
trafficking in human beings. It deals with forced labour and violation of human rights and freedoms in terms of
trafficking in human beings. Furthermore, it elicits reasons and conditions of trafficking in human beings and it
informs about the most probable victims of trafficking in human beings from category of males and females. On the
other hand, it deals with level of legislation as far as trafficking with human beings is concerned as well as the
penalties, preventive and search activities of the Police Force, reasons and conditions of trafficking in human beings
in Slovakia, the most frequent type of trafficking in human beings and victims. Results are summarized and
recommendations are proposed in the conclusion.
Key words : Awareness on trafficking in human beings, trafficking in human beings, forced labour, involuntary
prostitution, children trafficking, forced marriage, children forced begging and stealing, violation of human rights,
forced organ harvesting, sexual exploitation.

1. Úvod
Obchodovanie s ľuďmi predstavuje v súčasnej dobe jednu z najrozšírenejších foriem medzinárodného
organizovaného zločinu, ktorá je spojená so závažným porušovaním základných ľudských práv, slobôd a ľudskej
dôstojnosti. Zahŕňa kruté praktiky, ako sú zneužívanie a podvádzanie bezbranných osôb, používanie násilia,
vyhrážky a nátlak. Ide o fenomén, ktorý v súčasnej dobe prináša jeho organizátorom vysoké zisky.
Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike uvádza Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s
ľuďmi ako základný a východiskový dokument v boji proti obchodovaniu s ľuďmi s nasledujúcimi cieľmi
v oblasti zbierania údajov a výskumu. Obchodovanie s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, je predmetom
celosvetového záujmu. Ide o závažnú formu trestnej činnosti porušujúcu ľudské práva, spojenú s organizovanou

1

prof. Ing. Anton Tallo, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Ing. Pavel Soukop, Akadémia Policajného
zboru v Bratislave, plk. Ing. Jozef Hlinka, kancelária Ministra vnútra Slovenskej republiky
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kriminalitou presahujúcou hranice štátu. Nadnárodné zločinecké a organizované skupiny sa uchyľujú k stále
dokonalejším technikám.
Z uvedených dôvodov Ministerstvo vnútra SR poverilo Akadémiu Policajného zboru v Bratislave riešením
vedeckovýskumnej úlohy „Prognóza páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi s prihliadnutím na vstup
SR do Schengenu“. Vzhľadom na aktuálne skutočnosti a nové formy páchania trestnej činnosti v oblasti
obchodovania s ľuďmi bola táto úloha doplnená o čiastkovú úlohu pod názvom „Formy obchodovania s ľuďmi za
účelom nútenej práce“.
Zadané rezortné úlohy boli riešené kolektívom vedecko-pedagogických zamestnancov Akadémie Policajného zboru
v Bratislave, zamestnancov Ministerstva vnútra SR a zamestnancov Prezídia Policajného zboru v súčinnosti
s organizáciami, ktoré sa venujú obetiam obchodovania s ľuďmi.

Cieľ a stručné vymedzenie objektu a predmetu vedeckovýskumnej úlohy (obr. 1).

Obr.1. Ciele, objekt a predmet výskumu
Fig. 1 Objectives, object and subject of research

2. Metódy výskumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teoretická analýza aj syntéza v kombinácii s metódou systémovou vo všetkých etapách výskumu.
Deduktívna metóda k vyvodzovaniu záverov pre policajnú prax a prevenciu.
Metóda teoretického zovšeobecňovania poznatkov a skúseností o činnosti odboru obchodovania
s odborníkmi na OSĽ z Prezídia PZ a občianskych združení.
Empiricko-štatistické metódy – dotazníková metóda
Matematicko-štatistické metódy – triedenie faktov, výpočty indexov a koeficientov.
Metóda priameho vedeckého pozorovania – najmä vo vzťahu k podmienkam a skúsenostiam z práce
Policajného zboru a občianskych združení.
Výskum verejnej mienky realizovaný dotazníkovou metódou na reprezentatívnej vzorke, čo v slovenských
podmienkach predstavuje 1300 respondentov.
Doplnkový výskum predovšetkým na úrovni stredných škôl, ktorý sa realizoval za účelom zistenia úrovne
právneho povedomia mládeže.
Implementácia výsledkov výskumu vo forme záverečnej správy a monografie.

Výskum verejnej mienky bol realizovaný dotazníkovou metódou, v ktorej boli zaradené nasledujúce bloky otázok:
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• je zameraný na oblasť aké informácie majú respondenti o OSL (predstavy, pojmy, či majú
dostatok informácií o OSL...)
•aké druhy OSL prevládajú vo vašom bydlisku? Skúsenosti s OSL, čo prevažuje?
•je zameraný na pochopenie závažnosti TČ s OSL, nebezpečenstvo...
•príčiny, podmienky a okolnosti vedúce k TČ OSL
•aké vekové kategórie žien a mužov sú najviac žiadané v rámci obchodovania s ľuďmi
•postavenie SR v rámci Schengenu a vplyv vstupu SR do Schengenu na OSL, kam smerujú
obete s OSL, prípadne z ktorých krajín k nám prichádzajú obete?
•úroveň súčasnej legislatívy na úseku OSL, výška trestov, činnosť Policajného zboru, činnosť
súdnictva.

3. Demografické údaje o respondentoch zúčastnených na výskume verejnej mienky o OSĽ
Reprezentatívnu vzorku pri výskume tvorilo 1 290 respondentov z celého územia Slovenskej republiky. Údaje
o pohlaví, dosiahnutom ukončenom vzdelaní, národnosti a veku respondentov sú uvedené v tabuľkách 1 až 3 a v
grafe 1.
Tabuľka 1
Pohlavie respondenta
Respondent´s sex

Počet
Number

Percent
Percent

Muž
Žena

645
644

50,1
49,9

Percentuálny podiel obidvoch pohlaví v rámci štruktúry respondentov, ktorí boli pri výskume oslovení, bol
vyrovnaný.
Tabuľka 2
Vzdelanie respondenta
Respondent's education
Základné
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Vysokoškolské
Spolu

Počet
Number
316
340
482
148

Percent
Percent
24,5
26,4
37,4
11,5

1290

100

Tabuľka 3
Národnosť
Nationality
Slovenská

Počet
Number
1 113

Percent
Percent
86,3

Maďarská

138

10,7

Rusínska a ukrajinská

18

1,4

Iná

18

1,4

Výskumnú vzorku predstavovalo 87 % respondentov slovenskej, 11% maďarskej národnosti.
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Graf 1: Vekové skupiny respondentov
Chart 1: Respondents´ age group
Najpočetnejšiu skupinu predstavovali respondenti vo veku 20 až 30 rokov (22,1 %).

4. Výsledky výskumu
4.1. Porozumenie pojmov obchodovania s ľuďmi
V rámci výskumu verejnej mienky bolo jednou z prvoradých úloh zistiť, do akej miery respondenti rozumejú
základným pojmom týkajúcich sa rozsiahlej a rôznorodej trestnej činnosti zameranej na obchodovanie s ľuďmi.
Tabuľka 4
Čo si predstavujete pod pojmom obchodovanie s ľuďmi?
What do you imagine when hearing a term trafficking in human beings?
Názov pojmu

v%

nútená prostitúcia, pornografia, kupliarstvo

45,5

odoberanie a predaj telesných orgánov

9,0

únosy detí a nelegálne adopcie

7,7

otrocká práca, potláčanie ľudských práv

27,0

nútené žobranie

3,4

pašovanie, prevádzanie ľudí

7,4

Predchádzajúca tabuľka vyjadruje pochopenie pojmu obchodovanie s ľuďmi respondentmi, z ktorých až 45,47 %
respondentov má najväčšiu predstavu o obchodovaní s ľuďmi v oblasti nútenej prostitúcie, pornografie
a kupliarstva.
Ďalšou kombinovanou otázkou v rámci výskumu bola otázka, ktorá na predchádzajúcu nadväzuje. V tejto otázke sa
respondenti vyjadrovali, či rozumejú základným pojmom, pričom si mohli respondenti vybrať z viacerých možností
a označiť aj viacero odpovedí bez poradia dôležitosti, čo sa prejavilo vo výsledkoch ako aj ďalších ukazovateľoch.
Na otázku zrozumiteľnosti k základným druhom obchodovania s ľuďmi bolo až 4765 kladných odpovedí
respondentov, to znamená že im rozumejú.
Na ďalšiu opačne položenú otázku, teda ktorým pojmom respondenti nerozumejú, už odpovedalo len 602
respondentov, odpovede sú zhrnuté v tabuľke 5.
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Tabuľka 5
Znázornenie pojmov, ktorým respondenti nerozumejú
Terms, that respondents do not understand
Názov pojmu

%

otrocká práca

10,2

prostitúcia

0,8

kupliarstvo

42,7

pornografia / detská pornografia

8,7

žobranie deti

11,8

sobáše s cudzincami

25,8

Z týchto výsledkov je možné usúdiť, že na jednej strane sa respondenti vyjadrujú, že všetky základné druhy trestnej
činnosti obchodovania sú im jasné a chápu ich podstatu, avšak na druhej strane sa ukazuje, že o viacerých pojmoch
nemajú jasnú predstavu. Až 42,7 % nemá predstavu o kupliarstve, takmer 26 % o sobášoch s cudzincami atď. Z
uvedeného je možné usúdiť, že informovanosť o závažnej trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi nie je v SR na
dostatočnej úrovni.
4.2. Osobná skúsenosť respondentov s obchodovaním s ľuďmi
Nasledujúca otázka bola zameraná na osobné skúsenosti, prípadne stretnutie sa respondentov s niektorým
druhom obchodovania s ľuďmi, ich názory sú v grafe 2.

Graf 2: Osobná skúsenosť (stretnutie) respondentov s prípadmi obchodovania s ľuďmi
Chart 2: Respondents´ personal experience with trafficking in human beings
Z predchádzajúceho grafu jednoznačne vyplýva, že prevažná väčšina respondentov nemala osobnú
skúsenosť s obchodovaním s ľuďmi, ak ju aj mala, tak až u 68,65 % išlo o informácie najmä z médií, čo môžeme
hodnotiť pozitívne, najmä skutočnosť, že priamo osobnú skúsenosť mali len 2 % opýtaných a v blízkom okolí len
8,59 % zo 600 respondentov, ktorí na túto otázku odpovedali.
4.3. Zdroje informácií o obchodovaní s ľuďmi
Ďalšia otázka sledovala zdroje informácií odkiaľ sa respondenti dozvedajú o obchodovaní s ľuďmi.
Zároveň sme chceli zistiť akú úlohu plnia v tejto oblasti rozličné preventívne opatrenia realizované cez mimovládne
organizácie, ako aj štátne a verejné inštitúcie. Relevantné výsledky sú zhrnuté v grafe 3.
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Graf 3: Zdroje informácií o obchodovaní s ľuďmi
Chart 3: Information resources regarding trafficking in human beings
V odpovediach na túto otázku prevažuje televízia, noviny a časopisy a prejavil sa tu dosť výrazne aj vplyv
využívania internetu. Na druhej strane je dosť prekvapujúce, že vplyv preventívnych akcií organizácií, najmä
mimovládnych, je podľa respondentov mizivý (0,47 %). Tiež sa ukazuje nízky vplyv preventívnych akcií, ktoré
organizuje Policajný zbor, len 1,22 %. Pomerne prekvapivá je aj nízka informovanosť zo škôl, čo však môže byť
dané rôznorodosťou skupín respondentov2. Na otázku bolo 3433 odpovedí respondentov.
Na predchádzajúce otázky nadväzovala otázka, ktorej účelom bolo zistiť, či si respondenti myslia, že majú
dostatok informácií o problematike obchodovania s ľuďmi na Slovensku.

Máte dostatok informácií o OSL ?

nie som
informovany /-a/
9%

neviem posudit
10%

mam len
minimalne inf.
28%

mam dostatok
inf.
13%

som ciastocne
informovany /-a/
40%

mam dostatok inf.

som ciastocne informovany /-a/

mam len minimalne inf.

nie som informovany /-a/

neviem posudit

Graf 4: Dostatok informácií o obchodovaní s ľuďmi
Chart 4: Sufficience of information regarding trafficking in human beings
Z výpovedí respondentov vyplýva, že 13 % z nich má dostatok informácií a 40 % sa vyjadrilo, že sú
čiastočne informovaní. Minimálne a žiadne informácie má 37 % respondentov a 10 % túto skutočnosť nevie
posúdiť.

2

Pri klasickom triedení odpovedí vyššieho stupňa sme analyzovali informovanosť zo škôl u mládeže vo veku do 20 rokov,
tu sa síce zvýšila informovanosť na 10,9%, ale aj u mládeže prevláda informovanosť z televízie a rozhlasu.
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Boli informácie dostatočné aby ste sa nestal
obeťou OSL?
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Graf 5: Dostatočnosť informácií na to, aby sa nestal obeťou OSĽ
Chart 5: Sufficience of information as a prevention of not becoming a victime of trafficking in human beings
Na otázku, či „boli tieto informácie pre nich postačujúce na to, aby sa oni, alebo ich rodina, nestali
objektom obchodovania s ľuďmi?“ odpovedalo až 60 % respondentov, áno alebo skôr áno, 28 % sa vyjadrilo nie
alebo skôr nie.
Na základe tejto skutočnosti nie je až 40 % opýtaných schopných odhaliť hrozbu prípadného
obchodovania a teda sú do určitej miery potenciálnymi obeťami obchodovania, lebo nie sú schopní posúdiť, že
sa ich niekto snaží zneužiť na niektorú z foriem obchodovania s ľuďmi.
V rámci výskumu sme zisťovali, na aký účel sú u nás najčastejšie zneužívaní ľudia, ktoré druhy
obchodovania s ľuďmi prevládajú v SR.

Graf 6: Druhy trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, ktoré prevládajú v SR
Chart 6: Types of criminal activities regarding trafficking in human beings that dominate in Slovakia
4. 4. Obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania
Vzhľadom na skutočnosť, že prostitúcia je najčastejšie spojená s obchodovaním s ľuďmi za účelom
sexuálneho vykorisťovania, bola respondentom položená otázka na výskyt jednotlivých druhov prostitúcie
v mestách a obciach SR. Výsledky sú v tabuľke 6.
Tabuľka 6
O ktorý druh prostitúcie je podľa Vás najväčší záujem v meste, obci kde bývate?
In your opinion, what kind of prostitution is mostly demamnded in your town/village?
Druh prostitúcie
%
pouličnú
15,19
vo verejných domoch, salónoch
17,98
v baroch, zábavných podnikoch
15,15
v bytoch
11,88
na telefón
12,92
eskortné služby
5,10
iná
0,68
v našej obci prostitúcia neexistuje
8,57
nezaujímam sa
12,52
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Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že najviac rozšírené druhy prostitúcie na Slovensku sú vykonávané vo
verejných domoch (erotických salónoch), v baroch a zábavných podnikoch a na ulici. Rozsah
výskytu
najrozšírenejších druhov je od 15 % do 18 %.
Ďalšia tabuľka vyjadruje záujem o sexuálne služby podľa jednotlivých spoločenských skupín. Najväčší
záujem majú vodiči kamiónov - až 28,14 %, zrejme ide v prevažnej miere o pouličnú prostitúciu. Z jednoduchej
analýzy je možné usúdiť, že v záujme o sexuálne služby prevládajú cudzinci (22, 92%), avšak toto číslo je s veľkou
pravdepodobnosťou oveľa vyššie, pretože sem patrí aj pomerne veľký podiel turistov (12,29 %) a samozrejme
vodičov kamiónov, ktorí majú trasu prepravy cez SR.

Graf 7: Záujem spoločenských skupín o poskytovanie sexuálnych služieb
Chart 7: Interest of social groups in sexual services
Zaujímavá bola otázka, v ktorej sme sa pýtali na osobné skúsenosti a stretnutie sa s niektorou formou
obchodovania s ľuďmi. Odpovede sú spracované v nasledujúcej tabuľke. Prevažná väčšina, až 63 % respondentov,
nemala žiadnu osobnú skúsenosť s obchodovaním s ľuďmi, čo môžeme považovať za pozitívne. Na druhej
strane však až 10 % respondentov boli ponúkané sexuálne služby, čo je pomerne vysoký podiel najmä v tom
prípade, že berieme do úvahy vekové zloženie respondentov, ako aj ich pohlavie. 3
Tabuľka 7:
Mali ste Vy, alebo niekto z Vašich príbuzných nejakú skúsenosť s nejakou formou OSL?
Have you (or your relatives) ever had any experience with any form of trafficking in human
beings?
Skúsenosť

%

oslovila ma osoba ponúkajúca sexuálne služby

10,40

navštívil /-a/ som verejný dom

3,37

bol /-a/ som obeťou násilného zavlečenia

0,07

nemám osobnú skúsenosť, ale známi áno

17,51

nemám osobnú skúsenosť, ani známi

63,17

nechcem sa vyjadriť

5,46

Skladba klientov je podľa nášho názoru do určite miery ovplyvnená geografickou polohou regiónov,
hustotou väčších miest, priemyselných parkov a objektov a dopravnou infraštruktúrou, ktorá je využívaná pre
nákladnú automobilovú prepravu, turistický ruch a pod. Čiastočne môže byť klientela ovplyvnená miestom
pôsobenia obetí, t. j. v prihraničnom priestore, čo môže mať vplyv na dochádzanie za sexuálnymi službami na
územie cudzieho štátu. Klientela môže byť ovplyvnená aj blízkosťou veľkých podnikov a priemyselných parkov,
v ktorých sú zamestnaní občania zo zahraničia.
3

Pri klasickom triedení vyššieho stupňa odpovedí sme zistili, že prevažnú väčšinu ponúk na sexuálne služby dostávajú
muži, až 75,2% z celkového počtu respondentov a to až do vysokého veku.
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4. 5. Obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce
Jedným z veľmi vážnych, a v poslednom čase rozšírených druhov obchodovania s ľuďmi nielen v SR ale na
celom svete, je obchodovanie s ľuďmi za účelom rôznych druhov nútenej a otrockej práce za veľmi nedôstojných
podmienok, ktoré sú na hranici zachovania holého života obetí. V rámci výskumu sme zisťovali, či mali respondenti
osobne alebo niekto z ich známych skúsenosť s niektorou formou nútenej práce, ktorá nemala charakter sexuálneho
vykorisťovania.
Tabuľka 8
Mali ste Vy osobne alebo niekto z Vašich známych skúsenosť s nútenou prácou alebo inou
formou OSL (nie v sexbiznise)
Have you (or your relatives) ever had any experience with forced labour or other form of
trafficking in human beings (not in sex industry)?
Vyjadrenie na otázku
%
áno, ja osobne
áno, niekto z príbuzných, známych
neviem o tom v okruhu príbuzných, známych
nechcem sa vyjadriť
nie

1,9
12,1
36,6
4,3
45,1

Ako vyplynulo z odpovedí respondentov, len 1,9 % z nich sa stalo priamo obeťou obchodovania
s ľuďmi a 12,1 % sa vyjadrilo, že obeťou sa stal niekto z príbuzných a známych. Do úvahy treba brať aj
skutočnosť, že až 4,3 % respondentov sa nechcelo vyjadriť, aj táto skutočnosť potvrdzuje naše predpoklady, že
v tejto oblasti je pomerene vysoká latencia, čo nám potvrdzujú aj zistenia v rámci výskumu realizovaného
v marginalizovanej skupine obyvateľstva, ktorá tvorí až 60 % obetí obchodovania s ľuďmi na Slovensku4 a tu môže
byť latencia ešte vyššia.
Zaujímavé sú názory respondentov na intenzitu zneužívania obetí na rôzne druhy otrockých prác. Najviac
respondentov si myslí, že väčšina prípadov zneužívania prevažuje v oblasti sexbiznisu, ako najstaršieho druhu
obchodovania s ľuďmi (28,16 %), potom nasleduje otrocká práca v hoteloch, reštauráciách, najmä na pomocné
práce v kuchyni a pri upratovaní. V tejto oblasti je možné s vysokou pravdepodobnosťou a podľa skúseností obetí
predpokladať aj ich súbežné zneužívanie na sexuálne služby. Pomerne veľká časť prípadov otrockých prác prevláda
aj v poľnohospodárstve, vo výrobe a v stavebníctve.

Graf 8: Druhy práce, ktoré môžu prerásť do otrockej práce
Chart 8: Forms of work, that can result in forced labour
Na predchádzajúcu otázku nadväzovala ďalšia otázka, ktorá s ňou priamo súvisela. Pýtali sme sa na druhy
obchodovania s ľuďmi, ktoré sú prevažujúce na Slovensku. Tak ako to vyplýva už z predchádzajúcich získaných
výsledkov na Slovensku jednoznačne dominuje nútená prostitúcia až 36,17 %. Druhou najpočetnejšou
4

Výsledky z čiastkovej výskumnej úlohy „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce“, Bratislava, 2010,
Výsk. 158, prírastok číslo 34/2011
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odpoveďou pri vyjadreniach respondentov bol prekvapujúco ich názor vyjadrujúci zastúpenie žobrania a krádeží
deťmi 23,41 % a hneď za tým nasledovala detská pornografia, takmer 17 %. Tieto údaje si zasluhujú zvýšenú
pozornosť vzhľadom na to, že sa týkajú najviac ohrozenej skupiny obyvateľov, teda detí a dospievajúcej
mládeže, ktoré nie sú schopné sa v dostatočnej miere nástrahám brániť. Z toho dôvodu odporúčame sa na tieto
problémy zamerať a prijať adekvátne preventívne opatrenia.

Graf 9: Prevažujúce druhy obchodovania s ľuďmi v SR
Chart 9: Most frequent forms of trafficking in human beings
Na základe odpovedí na otázku, v rámci ktorej sa respondenti vyjadrili k vnímaniu závažnosti fenoménu
obchodovania s ľuďmi môžeme skonštatovať, že takmer 3/4 respondentov (71,4 %) vnímalo fenomén
obchodovania s ľuďmi ako veľmi závažný odsúdeniahodný trestný čin, pričom len 1/5 z celkového počtu 1290
respondentov, t. j. 19,1 % uviedlo, že fenomén obchodovania s ľuďmi v porovnaní s inými trestnými činmi nie je tak
závažný.
4.6. Porušovanie ľudských práv, príčiny a podmienky OSĽ
Ako vyplynulo z odpovedí, väčšina respondentov zdieľa názor, že v prípade obchodovanie s ľuďmi ide o
veľmi závažný, odsúdeniahodný trestný čin.
Pri nasledujúcej otázke: „V čom podľa Vás spočíva najväčšie nebezpečenstvo obchodovania
s ľuďmi?“ mali respondenti možnosť ohodnotiť zo škály od 1 do 5 jednotlivé skupiny javov, v ktorých podľa nich
spočíva najväčšie, či najmenšie nebezpečenstvo sledovaného trestného činu obchodovanie s ľuďmi.
Porušovanie ľudských práv
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Graf 10: Porušovanie ľudských práv
Chart 10: Violation of human rights
Na základe odpovedí môžeme skonštatovať, že porušovanie ľudských práv, obmedzovanie osobnej
slobody, neľudské zaobchádzanie s obeťami, použitie násilia, hrozieb násilia, ľsti predstavuje najviac závažné
nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi u viac ako 3/5 respondentov, čo je 61,1 % z celkového počtu respondentov.
Ďalšiu skupinu predstavovali javy ako napríklad: zdravotné problémy (šírenie pohlavných chorôb napr.
kvapavka, syfilis, šírenie iných pohlavných chorôb a závislostí, napr. žltačky, alkoholovej a drogovej
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závislosti, komplikácie pri odberaní orgánov, ktoré uviedlo takmer 2/4 respondentov, čo predstavovalo viac ako
37 %, spočíva najviac závažné nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi. Z celkového počtu respondentov si viac ako
30 % myslí, že v sledovaných javoch spočíva nebezpečenstvo označené stupňom 4.
Ďalšiu skupinu javov predstavovalo podporovanie tieňovej ekonomiky štátu (nezdanená činnosť, ktorá
sa nezarátava do HDP a pod.), v ktorých, ako uviedla viac ako 1/4 respondentov spočíva nebezpečenstvo
označené stupňom 3. Rozvoj organizovaného zločinu (vysoké zisky, nebezpečné praktiky a pod.) ako javy,
v ktorých spočíva najviac závažné nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi uviedla 1/3, čo predstavovalo 33,3 %
z celkového počtu respondentov.
Na základe odpovedí na otázku k prvej skupine javov môžeme skonštatovať, že v porušovaní ľudských
práv, obmedzovaní osobnej slobody, neľudskom zaobchádzaní s obeťami, použitia násilia, hrozieb násilia,
ľsti podľa respondentov spočíva najväčšie nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi.
Druhou skupinou javov, v ktorých podľa respondentov spočíva najväčšie nebezpečenstvo obchodovania
s ľuďmi sú zdravotné problémy.
Tretiu skupinu javov, v ktorých podľa respondentov spočíva najväčšie nebezpečenstvo obchodovania
s ľuďmi predstavuje rozvoj organizovaného zločinu (vysoké zisky, nebezpečné praktiky a pod.).
Skupinu javov, v ktorých podľa respondentov spočíva najmenšie nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi
predstavujú zo sledovaných skupín podporovanie tieňovej ekonomiky štátu (nezdanená činnosť, ktorá sa
nezarátava do HDP a pod.).
Na základe odpovedí na otázku, ktoré druhy OSĽ sa najviac vyskytujú v SR bolo zistené, že nie je možné
sa vyjadriť k intenzite výskytu sledovaného javu, čo uviedlo 41,2 % respondentov (viac ako 2/5 respondentov).
Z celkového počtu 1 290 respondentov viac ako 1/5 uviedla, že nevedia posúdiť intenzitu jeho výskytu. Z vyššie
uvedeného vyplynulo, že verejnosť nevie jednoznačne určiť, či vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi je výskyt častý
alebo zriedkavý.
V ďalšej otázke sme ponúkli respondentom niekoľko možností zameraných na skutočnosti, ktoré môžu byť
príčinou alebo môžu vytvárať podmienky pre rozvoj obchodovania s ľuďmi v SR. Odpovede respondentov sú
znázornené v grafe 11.

Graf 11: Relevantné príčiny a podmienky obchodovania s ľuďmi v SR
Chart 11: Relevant reasons and conditions of trafficking in human beings in Slovakia
Z odpovedí úplne jednoznačne plynie, že je to kombinácia zlej ekonomickej a sociálnej situácie čo
predpokladá až 79 % respondentov. Určitým signálom môže byť aj vplyv nedostatočnej právnej úpravy, ktorý
uvádza 6,98 % respondentov. Na opačnej strane sa potvrdzuje, že naše kultúrne tradície sú jednoznačne proti tomuto
druhu „obchodovania“. K tejto otázke sa vyjadrili respondenti v až 3665 kladných odpovediach.
Tabuľka 8
Ktorá okolnosť je podľa Vás najčastejšia vedúca k obchodovaniu s ľuďmi?
What leads people to get involved in trafficking in human beings?
Vyjadrenie

%

použitie násilia, hrozieb, ťažkej ujmy

24,1

použitie ľsti, uvedenie do omylu

67, 4

osoba dobrovoľne súhlasí

3,1

iné

0,2

neviem

5,2
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Na otázku odpovedalo spolu 1 289 respondentov, pričom viac ako 3/5 z uvedeného počtu respondentov, čo
predstavovalo 67,4 % uviedlo, že najčastejšou okolnosťou vedúcou k obchodovaniu s ľuďmi je použitie ľsti
a uvedenie do omylu a len takmer 1/4, teda 24,1 % uviedlo, že okolnosťou najčastejšie vedúcou k obchodovaniu
s ľuďmi je použitie násilia, hrozieb a spôsobenia ťažkej ujmy.
4.7. Najčastejšie obete OSĽ
Predpokladali sme, že najväčší záujem o obchodovanie s ľuďmi je zameraný v prevažnej miere na mladých
ľudí schopných vydržať neľudské zachádzanie, týranie a otrockú prácu. Z týchto dôvodov sme ďalšiu otázku
zamerali na vekové kategórie obetí. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulosti prevažovali ako obete prevažne
ženy, prvom rade hodnotíme kategóriu žien, odpovede sú znázornené v grafe 12.

Graf 12: Vekové kategórie obetí ženského pohlavia
Chart 12: Age groups of female victims
Z uvedeného grafu jednoznačne vyplýva, že podľa názoru respondentov je najväčší záujem o dievčatá
a mladé ženy vo veku od 16 do 25 rokov, čo tvorí až 62,8 %. Hneď za touto skupinou obetí nasleduje veľmi
citlivá, najviac ohrozená skupina dievčat vo veku do 15 rokov so 16, 81 %, ktorá podľa nášho názoru vyžaduje
najväčšiu starostlivosť a ochranu celej spoločnosti. Postupne záujem o obchodovanie so ženami vyšších vekových
kategórií klesá. S veľkou pravdepodobnosťou je to dané predpokladanou formou obchodovania v oblasti sexuálnych
služieb.
Ďalšia tabuľka vyjadruje, o ktoré vekové kategórie mužov je záujem v rámci obetí obchodovania s ľuďmi.
Tabuľka 9
Vekové kategórie mužov, ktoré sa stávajú najčastejšie obeťami obchodovania s ľuďmi
Male age groups, that are the most frequent victims of trafficking in human beings
Veková kategória

%

chlapci vo veku do 15 rokov

22,14

chlapci vo veku 16 - 18 rokov

27,18

mladí muži vo veku 19 - 25 rokov

23,24

muži vo veku 26 - 35 rokov

9,50

muži vo veku 36 - 45 rokov

2,62

muži vo veku nad 45 rokov

1,26

neviem posúdiť

14,06

Výsledky ukazujú, podobne ako pri kategórií žien, že najväčší záujem je o mladých chlapcov a mladých
mužov čo predstavuje až 82,16 %. Podľa nášho úsudku je pomerne prekvapivý oveľa menší záujem o mužov vo
veku 26 až 35 rokov, ktorí sú v plnej fyzickej sile a svojimi schopnosťami majú predpoklady na plnohodnotné
využitie najmä na otrockú fyzickú prácu v stavebníctve alebo v poľnohospodárstve.
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Tabuľka 10
Aké je podľa Vás postavenie Slovenska v rámci Schengenského priestoru vo vzťahu
k obchodovaniu s ľuďmi?
In your opinion, what is the status of Slovakia in Schengen Area as far as trafficking in human
beings is concerned?
Vyjadrenie

%

ide skôr o zdrojovú krajinu trest. činnosti

26,3

ide skôr o cieľovú krajinu trest. činnosti

5,8

ide skôr o tranzitnú krajinu trest. činnosti

26,1

ide o tranzitnú aj zdrojovú krajinu

21,4

neviem posúdiť

20,3

Na otázku, zameranú na zistenie názoru na postavenie Slovenska v rámci Schengenského priestoru vo
vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi sa viac ako 1/4 respondentov, čo predstavuje konkrétne 26,3 % z celkového počtu
respondentov zhodla na tom, že Slovensko má postavenie skôr zdrojovej krajiny, pričom len o 0,2 % menej
respondentov, konkrétne 26,1 % z celkového počtu sa vyjadrilo, že Slovensko patrí skôr len k tranzitným krajinám.

Postavenie SR vo vzťaku k OSL
ide skor o zdrojovu
krajinu trest.
cinnosti
27%

neviem posudit
20%

ide skor o cielovu
krajinu trest.
cinnosti
6%

ide o tranzitnu aj
zdrojovu krajinu
21%

ide skor o tranzitnu
krajinu trest.
cinnosti
26%

ide skor o zdrojovu krajinu trest. cinnosti

ide skor o cielovu krajinu trest. cinnosti

ide skor o tranzitnu krajinu trest. cinnosti

ide o tranzitnu aj zdrojovu krajinu

neviem posudit

Graf 13: Postavenie Slovenska v rámci Schengenu vo vzťahu k OSL
Chart 13: Status of Slovakia in Schengen Area as far as trafficking in human beings is concerned
Najmä z týchto dôvodov bolo potrebné položiť otázku, do ktorých krajín smerujú obete obchodovania
s ľuďmi zo SR. Výsledky odpovedí zobrazuje graf 14.

Graf 14: Cieľové krajiny smerovania obetí obchodovania s ľuďmi
Chart 14: Target countries for victims of trafficking in human beings
Respondenti uvádzajú Rakúsko ako krajinu najväčšieho záujmu o obete obchodovania, čo je až 30 %. Na
druhom a treťom mieste za Rakúskom je Česká republika a Nemecko, približne okolo 15 %. Dôvody pre výber
Českej republiky sú viaceré, neexistuje jazyková bariéra, Slováci najlepšie poznajú túto krajinu, dlhodobé
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spolunažívanie v spoločnej republike. Rakúsko a Nemecko sú najbližšie vyspelé krajiny Západnej Európy, čo je
pravdepodobný dôvod záujmu obetí z východoeurópskych krajín.
S veľkou pravdepodobnosťou sa dá usudzovať, že Slovenská republika je najmä tranzitnou krajinou
obchodovania s ľuďmi, predovšetkým po vstupe do Schengenského priestoru. Z tohto dôvodu sme respondentom
položili otázku ohľadom krajiny pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi. Výsledky odpovedí znázorňuje graf 15.

Graf 15: Pôvod obetí OSĽ
Chart 15: Origin of Trafficking in human beings victims
Podľa nášho predpokladu, ako aj údajov o legálnej a nelegálnej migrácie, jednoznačne vyplýva, že najväčší
počet obetí má pôvod z východoeurópskych krajín až 41,24 %, za nimi nasledujú krajiny z Ázie, potom z Afriky
atď. Dôvody migrácie obetí obchodovania s ľuďmi z iných krajín sme bližšie neskúmali, ale dá sa predpokladať, že
budú veľmi podobné ako v SR, znásobené veľmi zložitými životnými podmienkami, biedou, týraním, často
vojnovými nepokojmi, a inými vážnymi príčinami v týchto krajinách.
4.8. Úroveň legislatívy OSĽ , výška trestov a činnosť Policajného zboru
Hodnotenie úrovne legislatívy k OSL

neviem posudit
28%

vysoka uroven
2%

stredna uroven
27%

nizka uroven
43%

vysoka uroven

stredna uroven

nizka uroven

neviem posudit

Graf 16: Úroveň legislatívy v Slovenskej republike vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi
Chart 16: Level of legislation in Slovak Republic in terms of trafficking in human beings
Z celkového počtu odpovedí na otázku súvisiacu s hodnotením súčasnej legislatívy na úseku obchodovania
s ľuďmi, viac ako 2/5 respondentov, čo predstavovalo 42,4 % z celkového počtu odpovedí, úroveň súčasnej
legislatívy (zákony, resp. právne predpisy) na úseku obchodovania s ľuďmi za nízku. Na základe vyhodnotenia
získaných odpovedí môžeme skonštatovať, že respondenti považujú úroveň súčasnej legislatívy (zákony, resp.
právne predpisy) na úseku obchodovania s ľuďmi za nízku.
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Tabuľka 11
Je súčasná výška trestov za obchodovanie s ľuďmi dostatočná a má vplyv na páchanie trestného
činu obchodovania s ľuďmi?
Is current penalty framework regarding trafficking in human beings sufficient and does it have
any influence on commiting crime of trafficking in human beings?
Vyjadrenie

%

áno

47,9

nie

27,0

neviem posúdiť

44, 6

Vychádzajúc z odpovedí respondentov na uvedenú otázku vyplýva, že súčasná výška trestov za
obchodovanie s ľuďmi nie je dostatočná a má vplyv na páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi, pričom túto
odpoveď uviedla až takmer 1/2 respondentov.
Na základe odpovedí na túto otázku môžeme skonštatovať, že súčasná výška trestov za obchodovanie
s ľuďmi nie je dostatočná. Tieto skutočnosti potvrdzujú potrebu riešiť túto problematikou úpravou trestného
zákona alebo prijať nový zákon, ktorý by detailne riešil problematiku obchodovania s ľuďmi.
Činnosť Policajného zboru v boji proti OSL

neviem posudit
26%

je vysoko efektivna je efektivna
2%
15%

je velmi neefektivna
13%

je vysoko efektivna

je efektivna

je skor neefektivna
44%

je skor neefektivna

je velmi neefektivna

neviem posudit

Graf 17: Činnosť Policajného zboru na úseku obchodovania s ľuďmi
Chart 17: The Police Force activity regarding trafficking in human beings
Ďalšia otázka bola zameraná na zistenie názorov respondentov na hodnotenie činnosti Policajného zboru na
úseku pátrania po obetiach obchodovania s ľuďmi. Takmer 1/5 respondentov ju hodnotila ako skôr neefektívnu a za
veľmi neefektívnu ju považovala viac ako 1/10, presnejšie 12,6 % respondentov. Viac ako 1/4 respondentov jeho
činnosť na úseku pátrania nevedela posúdiť. Na základe odpovedí môžeme skonštatovať, že činnosť Policajného
zboru na úseku pátrania po obetiach obchodovania s ľuďmi je verejnosťou hodnotená ako skôr neefektívna. Aj keď
výpovede respondentov majú skôr negatívny charakter, praktická činnosť Policajného zboru a jeho medzinárodná
spolupráca v oblasti odhaľovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je na kvalitatívne vyššej úrovni .
Tabuľka 12
Ako hodnotíte činnosť súdnictva v oblasti trestného konania a postihu, potrestania (odsúdenia)
páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi?
How do you evaluate justice involvement regarding trafficking in human beings and penalty,
punishment (sentence) of its offenders?
Vyjadrenie

%

je dostatočná

10,5

je nedostatočná

52,2

neviem posúdiť

37,2

Ďalšia otázka bola zameraná na hodnotenie činnosti súdnictva v oblasti trestného konania a postihu,
potrestania (odsúdenia) páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi. Podobne ako vyplynulo z odpovedí na
otázku zameranú na hodnotenie činnosti Policajného zboru SR na úseku pátrania po obetiach obchodovania
s ľuďmi, považovala viac ako 1/2 respondentov činnosť súdnictva za nedostatočnú.
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Obdobne ako bola hodnotená činnosť Policajného zboru, veľmi negatívne je verejnosťou hodnotená aj
činnosť súdnictva v oblasti trestného konania a postihu, potrestania (odsúdenia) páchateľov trestného činu
obchodovania s ľuďmi, ktorú viac ako 1/2 respondentov hodnotila ako nedostatočnú.
5. Záver
Výskumom sa potvrdilo, že občania SR majú aspoň základné informácie o rozsiahlej a nebezpečnej trestnej
činnosti, ktorá sa skrýva pod názvom obchod s ľuďmi.
Ako zdroj, z ktorého sa dozvedeli o obchodovaní s ľuďmi respondenti uviedli najmä televíziu a rozhlas.
Pomerne prekvapivý bol nízky podiel informácií získaných v škole, v rodine, prípadne z internetu.
Výskum pomerne jednoznačne preukázal, že prevažná väčšina respondentov má len minimálne
a nedostačujúce informácie z tejto, pre spoločnosť veľmi nebezpečnej trestnej činnosti, predstavuje to viac ako 80
% respondentov. Je možné usúdiť, že informovanosť o závažnej trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi nie je
v SR na dostatočnej úrovni, čo je jasným signálom na prijatie adekvátnych opatrení.
Potvrdili sa naše predpoklady, že na Slovensku je najčastejšou formou obchodovania s ľuďmi nútená
prostitúcia, často spojená s pornografiou, čo si myli viac ako polovica respondentov a na druhom mieste je to
nútená otrocká práca.
Výskumom sa získali dôležité informácie o konkrétnych prípadoch a účasti respondentov ako obetí
obchodovania s ľuďmi. Zasluhuje si zvýšenú pozornosť skutočnosť, že viac ako 10 % z nich má osobnú skúsenosť
s obchodovaním s ľuďmi, prípadne s obchodovaním s ľuďmi v ich blízkom okolí. Len malá skupina z 1.290
respondentov – 2 % uvádza osobnú skúsenosť ako obeťou prípadu s obchodovaním.
Výskum potvrdil doposiaľ uvádzané druhy obchodovania s ľuďmi, ktoré prevažujú na Slovensku.
Z predchádzajúcich získaných výsledkov vyplýva, že na Slovensku jednoznačne dominuje nútená prostitúcia. Na
druhom mieste sa pomerne prekvapujúco umiestnil názor respondentov vyjadrujúci žobranie a krádeže detí a hneď
za tým detská pornografia, takmer 17 %. Tieto údaje si zasluhujú zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že sa týkajú
skupiny obyvateľov veľmi málo schopnej sa brániť, teda detí a dospievajúcej mládeže.
Na základe výsledkov výskumu spočíva najväčšie nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi v porušovaní
ľudských práv, obmedzovaní osobnej slobody, neľudskom zaobchádzaní s obeťami, použitia násilia, hrozieb
násilia a ľsti.
Z výpovedí respondentov plynie záver, že hlavnou príčinou a podmienkou pre obchodovanie je kombinácia
zlej ekonomickej a sociálnej situácie. Na opačnej strane sa potvrdzuje, že naše kultúrne tradície sú jednoznačne
proti tomuto druhu „obchodovania“.
Viac ako 3/5 respondentov považuje za najčastejšiu okolnosť vedúcu k obchodovaniu s ľuďmi použitie ľsti
a uvedenie do omylu. Takmer 1/4 respondentov uviedlo použitie násilia, hrozieb násilia, či spôsobenia ťažkej
ujmy.
S otvorením Schengenského priestoru sa vytvorili takmer ideálne podmienky pre „voľnú“ realizáciu
rozličných foriem obchodovania s ľuďmi v oveľa širšom priestore Európskej únie s možnosťou voľného pohybu
cez hranice jednotlivých krajín. Z uvedeného vyplynulo, že takmer 50 % respondentov si myslí, že vstupom
Slovenska do Schengenského priestoru došlo k nárastu trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Respondenti uvádzajú ako krajinu najväčšieho záujmu o obete obchodovania Rakúsko, ďalšie v poradí
uvádzajú Českú republiku a Nemecko.
Viac ako 2/5 respondentov , považuje úroveň súčasnej legislatívy za nízku. Výskum ukázal názor
verejnosti, že súčasná výška trestov za obchodovanie s ľuďmi nie je dostatočná.
Na základe analýzy odpovedí respondentov môžeme konštatovať, že činnosť Policajného zboru na úseku
pátrania po obetiach obchodovania s ľuďmi je verejnosťou hodnotená skôr neefektívne. Aj keď výpovede
respondentov majú prevažne negatívny charakter, praktickú činnosť Policajného zboru a jeho medzinárodnú
spoluprácu v oblasti odhaľovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je možné hodnotiť ako pozitívnu na základe
našich vedomostí o činnosti Policajného zboru a medzinárodnej spolupráce.
Obdobne ako bola hodnotená činnosť Policajného zboru, veľmi negatívne je verejnosťou hodnotená aj
činnosť súdnictva v oblasti trestného konania a postihu, potrestania (odsúdenia) páchateľov trestného činu
obchodovania s ľuďmi, ktorú respondenti hodnotili ako nedostatočnú.
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VIRTUÁLNA REALITA - NÁVRH ALGORITMU VYUŽITIA
VIRTUÁLNEJ REALITY PRI REKONŠTRUKCII KRIMINALISTICKO –
RELEVANTNEJ UDALOSTI - ČASŤ 2
Peter HAVAJ1

Virtual reality - design algorithm uses a virtual reality reconstruction forensic - relevant
event - Part 2
Abstrakt: Úlohou článku je popísať základne zásady teórie modelovania a na ich základe navrhnúť algoritmus
modelovania - využívania simulácie vo virtuálnej realite pre účely policajného zboru v súvislosti so simuláciou
a následnou virtuálnou rekonštrukciou kriminalisticko-relevantnej udalosti.
Kľúčové slova: Simulácia. virtuálna realita, simulácia, kriminalisticko-relevantá udalosť.
Abstract: The aim of the article is to describe the basic principles of modeling and the design algorithm based
modeling - the use of simulation in virtual reality for the purpose of police officers in connection with the
simulation, followed by a virtual reconstruction of forensic relevant event.
Key words: Simulation. virtual reality, simulation, forensic-relevant event.
V súčasnej dobe žijeme v prostredí ktoré nás obklopuje najnovšími vymoženosťami vedy a techniky. Tieto
vymoženosti zasahujú do nášho každodenného života takmer v každej našej činnosti. Rutinné činnosti, ktoré sa ešte
pred pár rokmi vykonávali klasickým spôsob, sú v súčasnosti už dávno prekonané a doslovne tvoria prekážku a nie
prínos. Je nutnosťou denne sa zdokonaľovať s vymoženosťami technického a vedeckého rozvoja a skúsenosti
aplikovať v praxi za účelom udržania kroku a životného štandardu so spoločnosťou.
Tak ako tento rozvoj priaznivo zasahuje do dynamiky rozvoja spoločnosti a osoby, taktiež je denné zneužívaný
rožnými jedincami ako aj skupinami k protizákonnej činnosti v svoj prospech, čím poškodzujú ostatných členov
spoločnosti.
Vzhľadom k skutočnosti, že na strene zločinu je dynamika vývoja a využívania nových poznatkov veľmi
vysoká, je nevyhnutne je postaviť protiváhu na strene orgánov bojujúcich proti protispoločenským javom a pri
ochrane životov , zdravia a majetku členov spoločnosti ako aj samotnej spoločnosti. Túto nevyhnutnosť pociťujeme,
keď postavíme takýto živel pred zákon a zistíme, že k svojej obhajobe a vyvineniu využíva služby rôznych
znalcov, expertov a advokátov, ktorí pracujú so špičkovými technológiami a už v samotnom procese vďaka ich
vymoženostiam sú vopred pripravení na rôzne varianty ktoré môžu nastať a vedia na nich okamžite a účinne
reagovať. Na druhej strane osoba uplatňujúca zákon je tvárou v tvár postavená tejto skutočnosti a musí reagovať
priamo alebo oneskorene na vzniknutú situáciu, čo významne negatívne vplýva na celý proces.
Taktiež je nutné zobrať do úvahy skutočnosť, že komerčná sféra ponúka nesmierne množstvo technológii
a produktov v softvérovej oblasti, slúžiacich v priaznivých podmienkach k rozvoju nových postupov a technológii.
Je zrejmé, že takéto služby ako aj samotné produkty je možné veľmi výhodne získať a zneužiť aj na opačný účel na
aký boli vytvorené. V prostredí zločinu, kde je dostatok finančného krytia pozostávajúceho z nelegálnej činnosti,
alebo kde sa uplatňuje vplyv strachu je veľmi jednoduché získať takéto technológie spoločne aj s expertmi na ich
obsluhu. V takomto profesionálnom spojení je veľmi jednoduché vytvoriť modely budúcich objektov záujmu
(útoku), respektíve najučenejšie modely postupov ich napadnutia s takou dokonalosťou a presnosťou, že ich
odhalenie klasickými postupmi sa môže stať nereálne. V prípadoch, kedy by riziko útoku na objekt (záujem)
chránený zákonom aj po takejto profesionálnej príprave nieslo riziko odhalenia počas výkonu samotného útoku.
Výhodou osôb vykonávajúcich túto činnosť, je to, že budú už dopredu teoretický pripravený na rôzne alternatívy ich
možného odhalenia a na nich budú mať už vopred perfektne pripravenú proti obranu.
Z uvedeného je nutné takéto prostriedky, metódy a technológie využívať a uplatňovať aj na strane zákona, na strane
boja s takouto nelegálnou, protizákonnou činnosťou.
Základom pochopenia a následného využívania je správne pochopiť podstatu teórie modelovania a jej následného
uplatnenia v praxi.

1
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CIELE A METÓDY SPRACOVANIA
Hlavným cieľom je navrhnúť využívanie simulácie vo virtuálnej realite pre účely policajného zboru v súvislosti
so simuláciou a následnou virtuálnou rekonštrukciou kriminálno-relevantnej udalosti. Dôvodom návrhu využívania
virtuálnej reality v činnostiach policajného zboru je minimalizácia výhod zločinu pre zákonom.
Z uvedeného dôvodu boli stanovené tieto ciele práce za účelom dosiahnutia požadovaného výsledku návrhu
využívania virtuálnej reality:
- popísať základ a princíp modelovania.
- vytvoriť algoritmus využívania j metódy rekonštrukcie kriminalisticko – relevantnej udalosti na báze virtuálne
reality vo vybraných modelových integrovaných prostriedkoch v kriminalistickej praxi pri vyšetrovaní kriminálno relevantných udalosti.
Základ a princíp modelovania:
Všeobecná charakteristika prebiehajúcich sociálnych procesov v spoločnosti podmieňuje aj zložitosť skúmaných
procesov v policajnej praxi, vrátane policajného manažmentu. Aby sme boli schopní obsiahnuť existujúce aspekty
týchto činností, prenikli do ich podstaty a odhalili ich zákonitosti, je potrebné používať všetky známe prostriedky
poznávania súčasnej vedy a praxe, medzi ktoré patrí aj metóda modelovania.
Modelovanie je jedným zo spôsobov a možností moderných metód, ako sa priblížiť k objektívnej pravde. Je to
jedna z najdôležitejších metód poznania objektívnej reality v ktoromkoľvek odvetví, či oblasti ľudskej činnosti,
zvlášť sa uplatňuje vo vedeckom bádaní, ale široko sa tiež uplatňuje v policajnej praxi.
Modelovanie ako metóda vedeckého poznania vznikla v súvislosti s potrebou riešiť také úlohy v spoločnosti,
ktoré nemohli byť riešené bezprostredne. Bezprostredné skúmanie objektu je buď sťažené, alebo nemožné vtedy,
keď skúmaný objekt je málo prístupný z hľadiska svojej podstaty, alebo ešte vôbec neexistuje a je potrebné zvoliť
optimálny variant pre jeho vytvorenie, keď ku skúmaniu treba veľa času, prípadne je to ekonomicky nevýhodné
a pod.
Modelovanie má svoj význam praktický i gnozeologický. Veľa úspešne riešených úloh pomocou modelovania
nielenže obsahuje rad užitočných praktických poznatkov, ktoré urýchľujú riešenie technických problémov, ale
zároveň obohacuje poznanie a pri dostatočnej abstrakcii a formulácii rozširuje poznatky základného výskumu.
Modelovanie sa používa za účelom štúdia sociálnych štruktúr a procesov, zvlášť v oblasti ekonomiky, sociológie,
manažmentu, ale aj v kriminalistike a kriminológii, pri prognózovaní trestnej činnosti a inde. Rozsiahle využitie si
našlo modelovanie v technických vedách, matematike, atď. Napríklad v stavebníctve by bez modelovania nebolo
dnes ani mysliteľné postaviť rozsiahle vodné diela, v automobilizme alebo letectve moderné dopravné prostriedky,
v chémii si predstaviť štruktúru jednotlivých prvkov, ich väzby a pod.
Podstatou modelovania policajno-bezpečnostných úloh je rozvíjať pomocou vhodného aparátu (informácií,
modelov a výpočtovej techniky) databázu, ktorá umožní skvalitňovať rozhodovací proces, prebiehajúci v policajnobezpečnostných službách. Pre tieto účely by sa mali postupne pripravovať jednotlivé druhy aplikácií, vyhovujúci
spôsob riadenia modelových prác a ich koordináciu, pričom sa však nesmú potláčať schopnosti intuície, kreatívnosti
a tvorivý prístup jednotlivých odborníkov zúčastnených na modelovaní.
Teória poznania vychádza z predpokladu, že javy a predmety materiálneho sveta tvoria reálne systémy, ktoré sa
skladajú z jednotlivých prvkov a vzájomných vzťahov medzi nimi, tvoriace jediný celok. Podstata modelovania je
v tom, že pôvodný objekt (originál) sa zobrazí modelom. O modelovanom objekte (origináli) získavame poznatky
sprostredkovane, t.j. skúmaním modelu, pričom originál naším bezprostredným výskumom nie je ovplyvňovaný.
Modelovanie môžeme charakterizovať ako metódu sprostredkovaného poznania pomocou umelých alebo
prirodzených systémov, zachovávajúcich si niektoré zvláštnosti objektov skúmania a dávajúcich možnosť
predstavovať si tieto objekty v určitých vzťahoch a tým získavať o nich nové informácie.
Z toho, čo bolo doteraz o modelovaní povedané vyplýva, že medzi subjekt, ktorý objektívnu realitu poznáva
(človek) a objekt tohto poznávania (originál), musíme vložiť iný objekt (kvíziobjekt), ktorý sme nazvali modelom,
pričom tento zastupuje (nahrádza) objekt pôvodný, t.j. originál. Štúdiom tohto modelu získavame informácie
o objekte pôvodnom t.j. o origináli. Modelovanie je takou metódou poznávania objektu (objektívnej reality), pri
ktorej získavame informácie o origináli nepriamo – prostredníctvom modelu.
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Slovo „model“ pochádza z latinských pojmov „modul“, „modulus“, ktoré označujú mieru, obraz, spôsob a pod.
Obyčajne sa používajú na označenie obrazu, prípadne veci zhodnej v určitom zmysle s inou vecou. Tento všeobecný
význam týchto pojmov je základom slova „model“ ako vedeckého pojmu vo všetkých disciplínach u nás.
Model je určitým zjednodušením zobrazovanej objektívnej reality (skutočnosti). Zobrazovanú skutočnosť potom
nazývame predmetom modelovania (tiež prototyp, originál). Model zobrazuje iba niektoré stránky alebo vlastnosti,
ktoré nás na originále z hľadiska účelu skúmania zaujímajú. Ostatné vlastnosti na modeli vedome neuplatňujeme
(buď nemáme o ne záujem alebo ich nepoznáme).
Modelovanie je určitý teoreticko-poznávací proces, založený na abstraktnom myslení. Poznatky získané na
modeli, aby boli využiteľné, musíme nakoniec vždy preniesť určitými logickými cestami na predmet modelovania
(originál). Aby sme sa vyhli ťažkostiam skúmania na modeli, musí byť model objektom iného druhu (vybraný z inej
triedy indivíduí), ako je originál, t.j. skúmaný objekt.
Proces modelovania nevyhnutne vyžaduje splnenie aspoň štyri základné etapy:
1.
2.
3.
4.

Určenie úloh poznávaciemu subjektu v procese poznania (ciele skúmania, výber skúmaného originálu,
skúmanie prvkov a väzieb medzi nimi, analýzu originálu, abstrakcia nepodstatných prvkov a pod.),
vytvorenie (výber) vhodného modelu,
vlastný výskum „na modeli“,
prenos získaných poznatkov z modelu na originál pomocou metódy analógie (overenia abstraktnosti
modelu v praxi).

V oblasti teórie modelovania môžeme triediť modely podľa niekoľkých vhodných kritérií. Je možné uviesť
niektoré vybrané z ďalších možných, ktoré sú využiteľné v policajnej praxi a riadení všeobecne:
a) podľa charakteru reprodukovaných stránok originálu:
 substacionárne (materiálne)
 štrukturálne (vznikajú vnútornou organizáciou originálu)
 funkcionálne (imitujú funkciu originálu)
 zmiešané (obsahujú niektoré vlastnosti modelov prv vymenovaných)
b) podľa hmotnej povahy
 modely materiálne
 modely myšlienkové
Kritériom tohto triedenia je spôsob realizácie modelov, to znamená prenos ich objektivizácie. K materiálnym
modelom patria modely, ktoré už boli vytvorené človekom, teda existujú objektívne. Môžu byť realizované drevom,
kovom, elektronickými prvkami, sklom a inými materiálnymi predmetmi.
Materiálne modely môžeme triediť do troch základných skupín. Prvá skupina (priestorovo-časové) zobrazuje
priestorové vlastnosti alebo vzťahy modelovaného objektu (originálu). Vzťah týchto modelov k originálu je
charakterizovaný geometrickou podobnosťou. Patria sem napríklad makety domov, sídlisk, rozloženie strojov,
priestorové modely molekúl látok, kryštálov a pod.
Druhá skupina (fyzické) odráža dynamiku skúmaných javov a procesov, najrôznejšie závislosti a spojenia.
Základom je fyzikálna podobnosť modelu a zobrazovaného objektu. K druhej skupine patria napríklad modely
priehrad, lietadiel, automobilov a pod.
Tretia skupina (matematicko-podobné) zobrazuje systémy, ktoré nemajú so zobrazovaným objektom spoločnú
fyzikálnu podstatu, ani geometrickú podobnosť. Vzťah medzi modelom a objektom (originálom) je daný vzťahom
analógie. Táto analógia môže byť buď štrukturálna, alebo funkcionálna. Spoločný majú matematický popis týchto
fyzikálne rozdielnych systémov a síce podľa zhodných zákonov stavby alebo funkcie modelu a originálu, preto ich
môžeme nazvať tiež matematickými modelmi. Patria k nim rôzne analógové modely (elektrické modely
mechanických, tepelných, akustických alebo biologických javov), štrukturálne a číslicové modely a rôzne
kybernetické funkčné modely.
Materiálne modely sú tesne spojené s myšlienkovými (ideálnymi) modelmi preto, že človek skôr, ako
skonštruuje materiálny model, si tento myšlienkovo predstaví, teoreticky zdôvodní, alebo vypočíta.
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Myšlienkové modely môžeme rozdeliť do troch skupín:
 obrazné (ikonické)
 znakové
 zmiešané
Obrazné modely sú realizované z citovo - názorných prvkov, ktorými sú napríklad tok vody, pohyb telesa po
dráhe, pružiny, atď. Názorno-obrazný charakter myšlienkových modelov sa prejavuje napríklad tým, že prvky
z ktorých sa tvoria takéto modely, vytvárajú obrazy určitých reálnych, konkrétnych (viac alebo menej známych)
javov, dostupných nášmu pozorovaniu.
Znakové modely – prvky, vzťahy a vlastnosti modelovaných javov sú vytvárané pomocou určitých znakov.
Znakový model nie je názorný v zmysle zhodnosti jeho prvkov s prvkami modelovaného objektu. Vo svojej
fyzikálnej podstate nemá nič spoločné s charakterom prvkov modelovaných objektov (originálov). Tieto modely sú
zvlášť dôležité pri skúmaní spoločenských väzieb, vzťahov a ich štruktúry. Modely v matematike a logike umožnili
preniknúť hlboko do podstaty skúmaných vzťahov. Zvláštny význam majú podobné modely v logike.
Zmiešané modely – spojujú charakteristické vlastnosti obrazných a znakových modelov.
Myšlienkové modely zostávajú vymyslenými (ideálnymi) aj v tom prípade, že sú vyjadrené vo forme určitých
znakov, výkresu, schémy a pod. Zvláštnosťou týchto modelov je to, že niekedy sa netransformujú do skutočnosti,
alebo materiálnej podoby
c)





podľa spôsobu zostavenia modelov
logické
matematické
mechanické
fyzikálne

d)






podľa druhu modelovaných javov a procesov
sociálne
psychologické
fyziologické
biologické
kriminologické

e)



podľa úloh modelovania
heuristické (objaviteľské)
prognostické

f)




podľa stupňa presnosti
približné
pravdepodobnostné
presné

Dá sa povedať, že model je v každom prípade myšlienkovým výtvorom, viac alebo menej sprostredkovanou
realitou a má preto ideálny charakter. Objektívne existuje nositeľ t.j. systém, v ktorom je model realizovateľný.
Zaujímavými a produktívnymi sú ideálne modely, ktoré sú produktom logického myslenia, výsledkom
zmyslového odrazu spoločenskej reality. V takomto modely sa operuje s predstavami o objekte, pričom sa postupne
behom procesu vypracovania algoritmu vzťah adekvátnosti predstáv potvrdzuje ako vzťah podobnosti.
K podchyteniu takých predstáv sa obyčajne používa matematických výrazových prostriedkov a postupuje sa
induktívnou alebo deduktívnou metódou. Model je správny vtedy, keď zobrazuje správanie, ktoré je v určitých,
presne vymedzených znakoch, javoch a vzťahoch podobné správaniu originálu, t.j. plní jeho analogické funkcie.
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Návrh algoritmu využitia virtuálnej reality pri rekonštrukcii kriminalisticko – relevantnej
udalosti :
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1. Miesto kriminálno-relevantnej udalosti – Za miesto kriminálno-relevantnej udalosti
(miesto trestného
činu) z kriminalistického hľadiska považujeme predovšetkým priestor, o ktorom bolo zistené, že tam bol spáchaný
trestný čin ako celok alebo niektorá jeho časť. Je to priestor, na ktorom páchateľ uskutočnil činnosť, ktorá súvisí
s trestným činom.
2. Činnosť polície na mieste kriminálno-relevantnej udalosti ( ohliadka)- Činnosť policajného zboru je upravená
zákonom o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z., činnosť policajtov na mieste kriminálno- relevantnej udalosti pri
výkone jednotlivých špecifických činnostiach je taktiež upravená ďalšími internými normami a predpismi.
3. Proces odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania – Ide o špecificku činnésť policajného zboru upravenú
zákonom o policajnom zbore č. 171/93 Z.z., trestným zákonom a trestným poriadkom, ako aj internými predpismi
a nariadeniami upravujúcimi špecifickosť konania, postupov a využívania rôznych iných prostriedkov a oprávnení.
4. Iné faktory vplyvu (rizika) – Ide o presne nedefinovanú skupinu rôznych nepredvídateľných vplyvov - rizík, ktoré
svojím pôsobením (dlhodobým, krátkodobým, jednorázovým a pod...) môžu zmariť, odkloniť alebo inák ovplyvniť
nielen proces odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania, ale ho aj úplne zmariť.
5. Kriminalisticko-expertízna činnosť a činnosť súdnych znalcov : Táto činnosť je upravená samostatným
zákonom o znalcoch a tlmočníkoch.
6. Využívané produkty simulácie PC CRASH, FORTIS: Jedná sa o simulačné programy rekonštrukcie
dopravných nehôd - PC CRASH a posudzovania zranení - FORTIS
7. Simulácia kriminálno-relevantnej udalosti vo virtuálnej realite(rekonštrukcia): V danom prípade ide
o proces modelovania kriminalisticko - relevantnej udalosti a jej následnej dejovej simulácie v digitálnom prostredí
formou niektorého druhu známej virtuálnej reality.
8. Výsledok simulácie (hmotný produkt) - výsledkom simulácie je získanie hmotného produktu (modelu reality)
čo najbližšie sa približujúceho k realite na mieste kriminálno-relevantnej udalosti v dobe jej spáchania.
9. Procesná rekonštrukcia, právne rozhodnutie, činnosť iných orgánov justície: V týchto častiach sa už
pojednáva o zákonných postupoch, formách a metódach práce jednotlivých zložiek podieľajúcich sa na procese
odhaľovania a objasňovania kriminalisticko relevantnej udalosti.
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bezpečnostného manažmentu.(Dizertačná práca), Žilinská univerzita v Žiline, 2006, 138 str.
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UDELENIE CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008 A
CERTIFIKÁTU IWA 2:2007 VYSOKEJ ŠKOLE
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Dňa 3. apríla 2012 sa v priestoroch
Ústavu občianskej bezpečnosti
uskutočnil slávnostný akt udelenia
certifikátu kvality ISO 9001:2008
deklarujúceho zavedenie systému
manažérstva kvality v podmienkach
VŠBM v Košiciach. Súčasne bol
udelený aj certifikát IWA 2 : 2007 - "Smernice pre uplatnenie ISO 9000 : 2008 vo vzdelávaní", pričom
VŠBM v Košiciach je prvou vysokou školu na Slovensku, ktorá danú smernicu implementovala.
Certifikáty odovzdal k rukám rektora VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, CSc. a zmocnenca pre
kvalitu mim. prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc. zástupca certifikačnej autority spol. Quality Austria
(Rakúsko), Mgr. Jan Sláma.
Samotnému aktu certifikácie predchádzala dlhodobá príprava organizácie, štandardizácia a vylepšovanie
procesov a v neposlednom rade zainteresovanie všetkých zamestnancov do pravidiel riadenia procesov v
súlade s uvedenými normami. Samotný audit prebiehal na VŠBM v Košiciach v dňoch 5. až 7. marca
2012.
Certifikácia školy nadväzuje na dlhodobý plán zlepšovania činnosti našej inštitúcie a korešponduje s
výzvou Ministra školstva, že certifikát kvality deklarujúci zavedenie QMS je základným predpokladom pre
akreditáciu nových študijných programov a celkový rozvoj vysokého školstva na Slovensku.
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ROZVOJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI
BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA
S UNIVERZITOU SUNY IT (USA) A
UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI V ZLÍNĚ (ČR)
V poradí už druhá návšteva zástupcov partnerskej Štátnej univerzity
štátu New York, Technologického inštitútu - SUNY IT (USA), a to
prezidenta školy Prof. Bjong Wolf Yeigh, PhD. a profesoriek Prof.
Sandry Yeigh, PhD. a Prof. Zory Thomovej, PhD. mala za cieľ
pracovné rokovanie s ďalšími partnermi a to prof. Ing. Romanom
Prokopom, CSc. a doc. Ing. Luďkom Lukášom, CSc., zástupcami
Univerzity Tomáše Bati v Zlíně a zástupcami VŠBM v
Košiciach. Cieľom rokovania bol ďalší rozvoj
spolupráce vo vedeckej, ale hlavne vzdelávacej oblasti
a to vo vytvorení spoločného študijného programu.
Jednotlivé univerzity predniesli koncepty pre rozvoj
kooperácie a zámery financovania daného projektu a to či z prostriedkov EÚ (VŠBM) alebo z rozvojových
fondov v USA (SUNY IT). Koncept rozvoja nadväzuje na spoluprácu iniciovanú v roku 2011, v rámci
medzinárodného projektu ATLANTIS (program spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania, odborného
vzdelávania a odbornej prípravy), ktorého financovanie sa žiaľ v úvodných fázach prípravy spolupráce
pozastavilo ako zo strany EÚ, tak aj zo strany USA. Napriek tomu trojuholník partnerov hľadá cesty a
spôsob realizácie týchto zámerov aj z iných zdrojov v čo najkratšom čase.
Súčasťou návštevy amerických partnerov bola aj beseda so študentmi vyšších ročníkov VŠBM, ktorá bola v
neformálnej rovine bohatá na výmenu skúseností, informácií o štúdiu v USA a o ďalšej spolupráci s VŠBM.
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NAŠE SPOLUPRACUJÚCE ODBORNÉ FIRMY
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VYZUALIZÁCIA NOVOSTAVBY AULY MARIANA V PRIESTOROCH VŠBM
V KOŠICIACH NA KOŠŤOVEJ 1.
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