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THE KEY CHALLENGES AFFECTING IRAQI
PARLIAMENTARY
Hadeel ALAZAWI1 - Pavel NEČAS2

Abstract: The parliament in any democratic political system is the main institution that plays an important role in
the expression of the citizens' wills and resolution of policy conflict. One of its main functions is to enact laws in
accordance with the will of the electorate as well as ensure accountability while paying attention to the interests
of diverse groups. Unfortunately, Iraq has not witnessed any of these from the country’s parliament. As a result,
this paper explores the key challenging factors affecting the functional role of the Iraqi parliament. The paper
identified historical, external and internal challenges among others as the key challenging factors affecting the
Iraqi parliamentary functional roles. The paper contributes to the literature by a way of broadening the knowledge
in this area of study with a model to examine the key challenging factors of the functional roles of the Iraqi
parliament.
Key words: historical, parties, security issues, economic and social conditions.

Introduction
The system ensures a certain degree of cooperation between the parliament and government, particularly
in policy making (e.g. Each side must be willing to bargain and compromise in order to get some policy benefits),
the parliament must have some capacity to monitor the government, and the government needs to be willing to
comply with parliament enactments (Thomas, 2004:9).
In line with the above, it was hoped that the ousting of Saddam regime in April 2003 would guarantee a
peaceful system of government.
In 2005, Iraqi people participated in a referendum on the shape and content of the political system of their
country in the context of a new permanent Constitution, and they voted on the adoption of the federal and
parliamentary system (Abbas, 2012:1). Unfortunately, it is surprising to see that until now Iraq still faced political
upheaval, political chaos, insecurity, deteriorating economic conditions and above all, a constitutional crisis. The
political crisis continued even after the announcement of the Constitution, because of a variety of internal and
external challenges, e.g. declining economic and social conditions, the escalation of the security crisis, and the
continuing of foreign interference. The new political system was subjected to a certain degree of rejection based
on political and social factors, which sometimes took the form of armed violence employed by political opponents.
One major crisis in the Iraqi constitution is the inability determines and interprets the role of institutions
that make up the Iraqi parliament. A critical observation of the Iraqi parliamentary system and its constitution
show that there are some key challenging factors affecting the role of Iraqi parliament. It is believed that these
challenging factors such as historical, external and internal. There is a need for analysis and evaluate the Iraqi
parliamentary experience in line with these three key challenges (historical, external and internal) in order to
determine the successes and failures of the parliament and its role outcomes. As a result, this paper therefore
examines the key challenging factors affecting Iraqi parliament role outcomes. Therefore, the major objective of
this paper is to identify and explore the key challenging factors affecting the functional roles of the Iraqi parliament.
1. Overview of the Powers and functions of the Iraqi parliament
After the elections in 2005, the parliament consisted of 275 members, each of whom was elected to a
four-year term of service. Pursuant to the provisions for the elections in March 7, 2010, the parliament was
expanded to 325 members to reflect an increase in the population of Iraq. At least one-quarter of the members of
the House of Representatives (COR) must be female (CIA World Factbook, 2012).
According to the Article 46 of the Iraqi Constitution in 2005, “the legislative branch is composed of the
COR and the Federation Council.” The Federation Council is non-existent and vaguely outlined in the Article 65
of the Iraqi Constitution as a body of representatives from various regions; however, its authority and structure
remains to be determined by the COR (Salman, 2012: 231-247). The Iraqi parliament under Article 61 of the 2005
constitution exercises broad powers. Some parliamentary powers have a political characteristic, and others have a
legal characteristic (Salman, 2012: 232). The functional role of the Iraqi parliament includes approvals the draft
general budge, Approval of the declaration of war and a state of emergency, election and dismissal of the President
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of the republic, ratification of International conventions and Treaties, monitoring the performance of executive
authority, the appointment of senior officials of the State and enacting federal laws.
For instance, the parliament apart from other power bestowed on them, has the power, according to
Article 61/4, to ratify the process of international treaties and agreements by a law, to be enacted by a two-thirds
majority of the members of the COR. Unfortunately, this type of law is yet to be enacted until now. Article 61/5
of the Constitution also gave the parliament the power to ratify the appointments of “the President and members
of the Federal Court of Cassation, the Chief Public Prosecutor, and the President of Judicial Oversight Commission
by an absolute majority, based on a proposal from the Higher Juridical Council, Ambassadors and those with
special grades, based on a proposal from the Council of Ministers, and the Iraqi Army Chief of Staff, his assistants,
those of the rank of division commander and above, and the director of the intelligence service, based on a proposal
from the Council of Ministers” (Brown et al, 2005:8).
2. Key Challenging Factors on the Functional Role of the Parliament
This section forms the core discussion on this paper. Although, they may be many challenge factors
affecting the functional role of the Iraqi parliament, however, three key challenging factors have been identified
in line with the Iraqi parliament’s functional role which is also supported by the historical institutionalism
approach. These three key challenging factors discussed accordingly.
2.1 Historical Challenges
These challenges include past experiences, past decisions, decisive Moments and Earlier decisions such as
U.S Blunders in Iraq, rushed drafting of the constitution, de-Baathification and Disbanding the Iraqi Army, power
sharing and inherited political culture. These factors are the rushed drafting of the Constitution and the
accompanying mistakes, along with the role of the US in the issuance of hasty decisions such as disbanding the
army, de-Baathification, and power-sharing. With the absence of the political culture that could have influenced
both the deputy and the citizens, such factors have contributed to continued disruptions that have weakened the
functional role of the parliament.
2.2 Internal Challenges
In Iraq, the internal challenges are numerous, but one internal key challenge is that of constitutional problems
which covers other sub-challenges such as the parties` law, election law and Oil and gas law. Besides constitutional
problems are also corrupt and marginalization of political. The complex constitutional issue which is part of the
key factors that are threatening the democratic transformation in Iraq (Dawisha et al, 2003:36-50) is obstructing
the functional role of the Iraqi parliament. For example, there is a lack of law to regulate political parties and this
has led to chaos in party systems. In 2006 and 2010 elections in Iraq, this deficiency reflected negatively on the
legislative and supervisory role of the Iraqi parliament as they were unable to function effectively in their
functional roles. The Iraqi parliament as it is must as a matter of fact, find a national law that regulates the entire
political parties and their activities if they want to function effectively and perform their parliamentary roles in
line with the people’s mandate. In the midst of constitutional issue is the lack of electoral laws. Even though the
Iraqis are given an opportunity of democracy to enjoy freedom after the end of Saddam’s regime in 2003 still
there is a lack of political law to sustain the institution. For example, there is lack of electoral laws to govern which
the election see that the people’s vote count. Every election conducted in Iraq after Saddam Hussein regime has
different electoral laws with the election of March 2010 as the most controversial due to the significant change in
the electoral law that affected the representation of small and diverse political groups (Hanish, 2011:126).
Following the above is the absence of oil and gas laws governing the nation’s oil wealth. The economy of Iraq is
a mono-economy dominated by oil.
The oil sector accounts for over 90% of the government revenue and 80% of foreign exchange earnings
(Cordesman & Khazai, 2012: 2-9) yet there is no law governing the oil activities in the country. Having laws that
govern the oil and gas activities is a crucial and important as it is affecting the affecting the functions of the Iraqi
parliament. Recently, most groups in Iraq have accepted the need to create new legal and policy guidelines for the
development of the country’s oil and natural gas resources so that the parliament can hold accountable and
responsible for oil revenue.
However, the Iraqi parliament has yet to consider proposed legislations because of ongoing political
disputes (Blanchard, 2008:9). Besides the absence of oil and gas laws, is the lack of formula on how to share and
equitably distribute the billions of dollars accruing from the nation’s‟ oil wealth. Some believed that the Kurds or
Kurdish should benefit more from the oil wealth since they own the oil fields, but on the contrary, the Shiites are
the biggest beneficiaries while the Sunnis who mostly reside in Iraq’s resource-poor center continued hoping for
the oil wealth (Beehner, 2006). Unfortunately, the constitution is vague and silent on this, making very difficult if
not harder for the parliament to discharge their functional role. This incident has led to the political conflict
between the central government and the Kurdish regional government (KRG) over energy contracts and the right
to invite and award lucrative contracts to international companies.
4
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Another issue under internal challenge is the high level of corruption among the government officials in Iraq.
Particularly, there is no doubt that in many countries across the globe in the underdeveloped Iraq
inclusive, corruption is part of the political-administrative environment. Bribery, embezzlement, and other forms
of corruption are known to damage the economy, politics, and society. This negative effect has prompted several
countries to put great emphasis on controlling corruption. Whether in politics, administration, or economy, one
thing is certain: corruption is spreading like cancer. Corruption has become a pivotal obstacle to political and
economic development in country suck as Iraq and has affected the functional role of the parliament (Rieger,
2005:2).
Within the context of Iraq, “Iraq has a history of massive corruption. The previous regime bankrupted the
country through massive embezzlement of public funds for personal palaces and other conspicuous and wasteful
consumption at the expense of the average citizen” (Gunter, 2010:2). It has been recently indicated Iraq was among
the worst corrupt countries in the world (Aswat Al-Iraq News Agency, 2010). Corruption has extended to the top
of the Iraqi government, including the officials. For instance, in May 2009, the Minister of Trade was questioned
by the parliament over suspicions of massive corruption in the Public Distribution System (food baskets).
According them, The Minister of Trade allegedly paid for large quantities of high-quality imported wheat flour,
yet families received insufficient amounts of low-quality domestic flour. Similarly, the Minister of
Electricity and several other senior officials in August 12, 2006 were equally charged with accepting kickbacks
for assigning contracts to non-existent companies and that Dr. Ziad al-Qattan, general manager of the Ministry of
Defense, engaged in $400 million worth of fraudulent defense contracts with Poland (Gunter, 2010:6). All these
put together have affected the functional role of the Iraqi parliament as they have failed to effectively function and
deliver their responsibilities.
2.3 External Challenges
One aspect of external challenges is the security issues which are current frustrating the parliament and
the country including. The security issues also include challenges of the neighboring countries (Iran, Turkey,
Arabia Saudi, and Syria) and the role of Civil Society Organization (CSOs). The violence that Iraq is witnessing
might be the ugliest and the largest in the history of humanity. Dozens of Iraqis fall victims daily. Violence affected
the political process, and in many times, it embarrassed the governments that followed the ousting of the regime,
as they set to combat armed violence and terrorist acts as a priority in their programs.
It is observed that Iraqi government effort to enforce orders after the collapse of Saddam's regime by U.S.
forces in 2003 have proved abortive. For example, the government struggled to enforce order with insurgents (alQaeda in Iraq among the most violent) who were targeting civilians as well as security forces but failed to achieve
success. However, in 2008 and 2009, the level of violence declined dramatically due to the efforts of moderate
Sunni tribesmen (Sahwa) and the security forces in the fight against terrorist groups (Carlson, 2013:3). Also
coupled with this was the withdrawal of U.S troops from Iraqi territory and handing over security responsibility
to Iraqi forces. Still the incidents of violence in Iraq have increased to the mid-2013, particularly bomb attacks
against Sunni and Shiites communities. Observers of the domestic situation in Iraq fear that this security
deterioration might last long for an unknown period.
They insist that its continuation would affect the process of building the State of Law, especially if we know that
some Iraqi political parties (Arab Sunnis) always hint that they might withdraw from the political process of the
government formation and resort to what is called (armed resistance) if they did not have the chance to take part
(as they say) in forming a new Iraqi government (Al-Fatlawi, 2006:1-29).
Conclusion
It is crystal clear that after the demise of Saddam's regime, Iraq has witnessed a deteriorating security
situation which no doubt has reached the stage of total collapse regardless the substantial improvement in the
security situation in the country. This situation has continued to negatively impact on the performance of other
state institutions, including the legislative institution (parliament), and as a result of that the ability of parliament
has been weakened to carry out its oversight role the actor about the work of the government, this is also reflected
negatively on the Council's role in protecting the rights of and freedoms of individuals.
In addition to the above challenge is the Iraq's neighboring countries are one of the important factors that
have influenced events in Iraq since the collapse of the Saddam Hussein regime in 2003, and developments in Iraq
have had political, economic, and security implications for Iraq’s neighbors and the broader Middle East. A period
of weakness following the fall of the regime tempted Iraq’s neighbors, Iran, Turkey, Syria, Saudi Arabia and
Kuwait to intervene in the internal politics of Iraq, which reflected negatively on the parliamentary institution and
its functions in the control and legislation. The Iraqi government cannot control these challenges only if they
restore confidence among all sects and ethnicities, religions and party affiliations.
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E-LEARNING PRE VÝKON FUNKCIE TECHNIKA
POŽIARNEJ OCHRANY
Mikuláš BODOR12 - Jozefína DROTÁROVÁ34

E-LEARNING FOR THE PERFORMANCE OF THE FIRE PROTECTION
TECHNICIAN
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje e-learningu pre výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Vymedzuje
pojem e-learning, stručne charakterizuje základné formy a druhy e-learningu. Ďalej poukazuje na výhody
a nevýhody e-learningu, zameriava sa na odbornú spôsobilosť technikov požiarnej ochrany, legislatívne povinnosti
technikov požiarnej ochrany, obsah odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany. Cieľom príspevku je na
základe analýzy poznatkov z odbornej literatúry, rozhovorov s odborníkmi z danej oblasti, ako aj vlastných
skúseností autorov, poukázať na rýchli rozvoj informačných technológií, ktoré by mohli byť prepojené a zároveň
veľmi aktuálne aj pre vzdelávanie technikov požiarnej ochrany.
Kľúčové slová: technik požiarnej ochrany, e-learning, odborná príprava
Abstract: Author in this paper devoted to e-learning for the performance of the fire protection equipment. Defines
e-learning, briefly it describes basic forms and types of e-learning. Further highlights the advantages and
disadvantages of e-learning focuses on professional competence fire protection engineers, legislative duty fire
protection engineers, content training fire protection engineers. The paper based on the analysis of the findings
from the scientific literature, interviews with experts in the field, as well as the authors' own experience, shows a
rapid development of information technology, which could be linked and very up to date and for training fire
protection engineers.
Key words: fire protection performance, e-leraning, vocational training

Úvod
V poslednej dekáde dochádza k rýchlemu rozvoju informačných technológií. Tieto technológie prenikajú
do najrôznejších oblastí ľudského života, odstraňujú bariéry, rúcajú hranice a otvárajú nové dimenzie.
Internet a sociálne siete sú dnes výnimočnými zdrojmi informácií a skúseností prakticky o čomkoľvek.
Čoraz viac ľudí uprednostňuje informácie získané z internetu. Do popredia sa preto dostáva otázka schopnosti
používateľa pracovať s informáciou, overiť si ju, či zozbierať ďalšie potrebné informácie.
Modernizácii sa nevyhol ani školský systém, či už máme na mysli oblasť vzdelávacích procesov, ale aj
prostriedkov a pomôcky využívané pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Tradičné tlačené knihy
nahrádzajú ich elektronické ekvivalenty. Na vzdelanie sú kladené vyššie nároky, ktoré robia zo vzdelávania
takpovediac celoživotný proces. Život ľudí je v dnešných časoch mnohokrát veľmi hektický a jedinci oceňujú
nové, prevratné formy vzdelávania, ktoré uchovávajú kvalitu, ale zároveň šetria aj čas. Takúto formu predstavuje
aj elektronické vzdelávanie, tzv. e-learning. E-learningová forma vzdelávania ukrýva v sebe obrovský potenciál
potrebný pre skvalitnenie výučby. S e-learningom sa v súčasnosti stretávame a budeme stretávať čoraz častejšie,
či už to bude v oblasti vnútro firemného vzdelávania, v kurzoch vzdelávania a v neposlednom rade samozrejme aj
na akademickej pôde.
E-learningová forma vzdelávania postupne prenikla aj do prostredia Slovenskej republiky a od doby, kedy
sa tento termín prvýkrát objavil na našej pôde, ubehlo už niekoľko rokov.
Napriek tomu, že e-learning sa za posledné roky udomácnil v našom prostredí, venuje sa tejto
problematike len malá pozornosť a jeho uplatnenie vo vzdelávacom procese je nedostatočné, a práve aj z tohto
dôvodu je naša práca venovaná problematike využívania e-learningu v kombinácii so vzdelávaním technikov
požiarnej ochrany, ktorých úlohy pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovaní miest so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonávaní školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy
protipožiarnych hliadok, vypracúvaní, vedení a udržiavaní dokumentácie ochrany pred požiarmi, určovaní
požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavieb a následnom vypracovaní dokumentácie o
požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby a ďalších úloh patria nepochybne medzi veľmi dôležité pri
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Mikuláš Bodor, JUDr., Ing., MBA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, Katedra práva
a prevencie kriminality , Košťova 1, Košice., mikulas.bodor@vsbm.sk
2 Doktorand, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, T.G. Masaryka 2117/24, Zvolen., mikulas.bodor@vsbm.sk
3 Jozefína Drotárová, Ing, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, Katedra požiarnej ochrany
a súdneho inžinierstva, Košťova 1, Košice., jozefina.drotarova@vsbm.sk
4 Doktorand, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, T.G. Masaryka 2117/24, Zvolen., mikulas.bodor@vsbm.sk
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snahe predchádzať nežiaducim udalostiam, kde dochádza k úmrtiam alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo
životného prostredia.
1 Vymedzenie pojmu E-learning
Technológie v súčasnej dobe umožňujú vznik nových elektronických služieb, programov a aplikácií, ktoré
sú na celom svete dostupné prostredníctvom internetu. Použitie širokého spektra rôznych médií, internetových
sietí a systémov prispieva v súčasnosti k odstraňovaniu jednotlivých bariér vznikajúcich medzi krajinami a
kontinentmi.
Pri hľadaní univerzálnej definície pojmu e-learning, či už myslíme na dostupnú literatúru vo forme
klasických knižných publikácií, časopisov alebo prostredníctvom dostupných zdrojov na internete, zistíme, že
neexistuje žiadna jednotne vymedzená definícia. Existuje však veľké množstvo definícií, ktoré vznikali postupne
v rôznych časových obdobiach spôsobených napredovaním techniky. V súvislosti s neustálym dynamickým
vývojom e-learningu nie je terminológia v danej oblasti ešte stále ustálená. Jednotlivé definície vychádzajú z
rôznych pohľadov mnohých autorov a niektoré z nich sú buď príliš jednoducho formulované respektíve príliš
zložito. Z tohto dôvodu uvádzame aspoň niekoľko z nich.
Podľa definície prevzatej zo stránok CISCO je „e-learning online sprístupňovanie informácií,
komunikácia, vzdelávanie a tréning. Poskytuje nové nástroje, ktoré pridávajú hodnotu všetkým tradičným
výučbovým metódam, štúdiu prostredníctvom učebníc, CD-ROM-ov a počítačovo podporovaným formám výučby.
E-learning nenahradzuje klasické triedy, ale ich pozdvihuje na vyššiu úroveň, využívajúc výhody nového obsahu
a distribučných technológií na umožnenie vzdelávania.“
Vaněk uvádza e-learning ako „vzdelávanie založené na elektronických médiách a využitím prvkov
interaktivity pri štúdiu. Je kombináciou vzdelávacích služieb a vzdelávacích a komunikačných technológií, ktoré
ponúkajú študujúcim hodnotné a motivujúce integrované vzdelávacie prostredie, dostupné vtedy, keď to potrebujú
oni sami“.
Švec označuje e-learning ako „elektronické učenie sa prostredníctvom intranetu a internetu.“
Pri zhrnutí rôznych definícií môžeme e-learning nazvať elektronickým vzdelávaním realizovaným on-line
alebo off-line s rôznymi úrovňami využitia informačných technológií. Možno ho zaradiť medzi účinné prostriedky
rozvoja pedagogického procesu. Medzi najhlavnejšie myšlienky, ktoré sú spojené s definíciou e-learningu, patrí
slobodný prístup k vzdelávaniu v ľubovoľnom čase a mieste.
1.1 Základné formy E-learningu
S enormným rozvojom informačných technológií medzi ktoré patrí aj e-learning dochádza ku vzniku
nových prístupov, inovácii a riešení. Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu má viacero foriem, na základe
ktorých sa dokáže dokonale prispôsobovať individuálnym potrebám zamestnancov, firiem, študentov, skupín, a
ďalších záujemcov. Spoločným prvkom všetkých týchto foriem je, že poskytujú informácie v elektronickej
podobe. Jednotlivé formy e-learningu sa vyznačujú svojimi špecifickými vlastnosťami, medzi ktoré patria aj určité
kladné vlastnosti, avšak aj záporné vlastnosti.
V súčasnej dobe rozlišujeme štyri základné formy e-learningu, ktoré si v ďalších podkapitolách stručne
priblížime. Pre lepšiu prehľadnosť sme si jednotlivé formy premietli do nasledovného obrázku.

Obr. 1: Základné formy e-learningu (zdroj: Kopecký, 2016)
1.1.1 Online e-learning
Už samotný názov online e-learning naznačuje, že táto forma vzdelávania vyžaduje pripojenie
k počítačovej sieti (internet alebo intranet). V súčasnej dobe sa zaraďuje medzi najrozšírenejšiu formu, avšak
vďaka rozvoju mobilných sietí sa realizujú aj pokusy o tzv. m-learning (mobile learning), t.j. vzdelávanie
prostredníctvom mobilného telefónu s využitím GSM a 3G a 4G mobilných technológií.
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Online e-learning existuje momentálne v dvoch formách, a to v:
 Asynchrónnej,
 Synchrónnej.
Asynchrónny e-learning
Asynchrónna forma online e-learningu nevyžaduje časové zladenie účastníkov vzdelávania. Toto riešenie
komunikácie využíva väčšinou diskusné fóra, hromadnú mailovú korešpondenciu, prípadne rôzne formy
virtuálnych násteniek a pod. Tejto forme síce chýba výhoda komunikácie v reálnom čase, nekladie však zvýšené
nároky na čas účastníkov a tak môžu čítať, resp. reagovať na správy kedykoľvek, čo má nesporné výhody pre
časovo zaneprázdnených účastníkov.
Existuje tu aj možnosť stiahnuť si študijné materiály do počítača a v medzičase pokračovať v štúdiu v offline
podobe.
Synchrónny e-learning
Synchrónna podoba e-learningu vyžaduje byť v reálnom čase pripojený na internet alebo intranet, aby
mohol účastník vzdelávania komunikovať s lektorom, prípadne ostatnými účastníkmi, čo vlastne predstavuje
rozdielny prvok oproti asynchrónnemu e-learningu. Komunikácia v reálnom čase má svoju nespornú výhodu pri
kolaboratívnych prvkoch vo vzdelávaní a do istej miery aj dodáva pocit takmer reálnej komunikácie tvárou v tvár
(face to face).
1.1.2 Offline e-learning
Pri tejto forme e-learningu nie je potrebné, aby bol počítač pripojený k sieti. Študijné podklady sú
dostupné vo forme diskov CD, DVD, Flash alebo externých HDD. Táto forma sa často využíva pri tzv. domácom
samoštúdiu. Užívateľ sa môže doma samostatne vzdelávať za pomoci rôznych výučbových programov. Tieto
programy bývajú dodávané spolu so zakúpenými knižnými publikáciami. Sú určené predovšetkým k
efektívnejšiemu učeniu a následnému testovaniu nadobudnutých poznatkov.
1.2 Druhy e-learningu
V dnešnej spoločnosti sa tvorbou interaktívnych elektronických kurzov v oblasti e-learningovej formy
vzdelávania zaoberá veľké množstvo firiem vytvárajúcich určité štandardy. Tieto spoločnosti využívajú pri tvorbe
elektronických kurzov širokú škálu softvérových nástrojov.
Druhy e-learningu:
A.) LMS (Learning Management System) – predstavuje systém výučby s využitím webových technológií. Ide
o tvorbu kurzov, ich spracovanie a využitie v elektronickom prostredí. Študijný materiál je študentom prístupný
cez internet. Vyučujúci zadáva konkrétne úlohy, následne ich dostáva vypracované a hodnotí ich spolu so
študentmi. Prebieha tu komunikácia medzi vyučujúcim a študentom, ale aj medzi študentmi navzájom. LMS
dokáže integrovať najrôznejšie on-line nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia, ako sú napr. diskusné fórum,
chat, elektronické tabule, nástenku a pod. Zároveň by mal študentom sprístupňovať učebné materiály podľa plánu
výučby či príkazov pedagóga.
B.) CBT (Computer Based Training) - predstavuje vzdelávací proces uskutočňovaný prostredníctvom počítača,
jedná sa však o offline formu e-learningu. Učebné materiály a pomôcky, ktoré sa pri tomto druhu e-learningu
zväčša používajú, majú podobu optických alebo magnetických nosičov. Ide predovšetkým o CD a DVD. CBT
zahŕňa rôzne prezentácie, texty, obrázky, animácie, video a audio záznamy a iné. Táto metóda je vhodná pri
konkrétnych cvičeniach, ako aj pri overovaní vedomostí.
C.) WBT (Web Based Traing) - predstavuje on-line formu e-learningu. Vzdelávanie prebieha pomocou internetu,
služby www. Jedná sa tu o tzv. virtuálne triedy, v ktorých prebieha komunikácia medzi edukantom a edukátorom.
Na internete sú dostupné učebné materiály, ktoré si má študent osvojiť. Dostupné sú aj hypertextové odkazy, ktoré
majú predovšetkým doplniť informácie o zadanej úlohe.
D.) Blended learning – v niektorých prípadoch je označovaný aj ako tzv. hybridné vyučovanie. Ide o zmiešané,
prepojené vyučovanie prezenčnej a distančnej metódy vyučovania. Jeho Cieľom je zvýšiť potenciál informačnokomunikačných technológií vo vyučovacom procese. Zjednodušene povedané, ide o kombináciu klasických
vysokoškolských prednášok s elektronickou podporou. Blended learning má zo všetkých druhov e-learningu
najväčšiu perspektívu hľadiac do budúcnosti, pretože je veľmi flexibilný.
E.) M-learning - Táto podpora vzdelávacieho procesu je založená na moderných mobilných technológiách, ako
sú napr. mobilné telefóny, smartfóny a pod. Využitie týchto mobilných zariadení zjednodušuje prístup k
informáciám, podporuje kedykoľvek a kdekoľvek rozvoj informačnej gramotnosti, zvyšuje možnosti spolupráce
študentov, zvyšuje možnosti nezávislého dištančného vzdelávania, pričom vhodnou cieľovou skupinou pre mlearning sú predovšetkým mladí ľudia, u ktorých sú mobilné technológie veľmi populárne.
V súčasnosti je m-learning limitovaný najmä technickými parametrami mobilných zariadení, pričom tento problém
sa v súvislosti s neustálym vývojom technológií môže veľmi rýchlo zmeniť.
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F.) E-mentoring - poskytuje poznatky a vedomosti na vyššej úrovni, čo zohráva významnú úlohu v procese
riadenia vedomostí a využíva také technológie, ako sú napr. videokonferencie, videohovory, telefonovanie
prostredníctvom internetu atď., ktoré slúžia pedagógovi alebo tútorovi na lepšiu komunikáciu so študentmi.
1.3 Výhody a nevýhody e-learningu
Rovnako ako veľa ďalších vzdelávacích aktivít aj e-learning vyžaduje komplexné zhodnotenie, ktoré
zahŕňa okrem iného úvahy o možných ziskoch a stratách. Tieto úvahy sú vo výuke veľmi dôležité, pretože
predstavujú základ pre rozhodnutie, či je vhodné a predovšetkým možné, vybrané technologické riešenia v určitej
pedagogickej situácii efektívne využiť. Masívne zavádzanie e-learningu je v súčasnej dobe motivované mnohými
výhodami ktoré ponúka, ale sme toho názoru, že ani ten najlepší e-learning nedokáže nahradiť pedagóga a
interakciu, ktorú ponúka klasická výučba.
1.3.1 Výhody e-leraningu
Rozdelíme si ich na dve časti, a to podľa výhod ktoré poskytujú študentom a na druhej strane školiteľom.
Výhody pre študentov:
 nízka časová a finančná náročnosť – študent nemusí každé ráno vstávať a cestovať mnohokrát v
najväčšej špičke do svojho vzdelávacieho ústavu, pri čom ušetrí finančné prostriedky aj čas,
 voľný prístup k štúdiu – študent na dosiahnutie rôznych diplomov a certifikátov nemusí absolvovať
prijímacie konanie,
 rýchlosť vzdelávania šitá na mieru – študent si môže vybrať svoje študijné tempo, ktoré mu vyhovuje
najviac,
 veľká časová flexibilita – prináša voľný výber miesta a času vzdelávania, vďaka ktorému sa dostáva
študentom možnosť vykonávať aj iné činnosti popri štúdiu, ako napríklad zamestnanie, koníčky
a podobne,
 maximálna obsahová ústretovosť – študent si zvolí predmet vzdelávania presne taký, aký chce respektíve
potrebuje,
 veľmi dobrá prístupnosť dát – dáta sú uložené v databankách a užívateľ má k nim prístup práve vtedy,
kedy ich potrebuje, hocikde na svete, pokiaľ je pripojený k internetu a záleží už iba na jednotlivcovi kedy
a koľko času sa im bude venovať,
 neustála komunikácia so školiteľmi – pre lepšiu kontinuitu procesu vzdelávania sa každý problém rieši
hneď za chodu, spätné väzby sú rýchle a pohotové,
 právoplatný diplom/certifikát – písomné osvedčenie o ukončení kurzu je právoplatné a väčšinou
celosvetovo uznávané,
 multikultúrny školiteľský zbor – vo väčšine e-learningových kurzov sa stretneme so školiteľmi z viacerých
krajín sveta,
 moderné prostredie zvyšuje motiváciu – študenti sa vzdelávajú v modernom prostredí, ktoré má veľký
vplyv aj na ich motiváciu.
Výhody pre školiteľov:
 obrovská cieľová skupina – školitelia sú schopní navrhnúť taký kurz, z ktorého bude môcť čerpať
neobmedzené množstvo študentov naraz,
 jednoduchá organizácia – termínov skúšok, prednášok a konzultácií,
 minimálna časová angažovanosť – školitelia musia byť prítomný iba vo vyhradený čas a opravujú iba
niekoľko druhov testov a prác, väčšia časť sa opravuje automaticky a digitálne,
 možnosť kontinuálneho školenia – organizácie majú možnosť systematického a neustáleho doškoľovania
a preškoľovania svojich zamestnancov, teda adaptácia na zmeny okolia bude jednoduchšia a organizácií
poskytne veľkú konkurenčnú výhodu,
 jednoduchá a účinná modifikácia študijných materiálov – je možné ľahko a rýchlo pozmeniť alebo
opraviť študijné materiály,
 nízke variabilné náklady – na základnú prevádzku e-learningového kurzu treba jednu miestnosť s
výkonnými servermi a pár ľudí na spravovanie a školenie, s pribúdajúcou klientelou náklady ďalej rastú
len minimálne, pretože sa stačí iba pripojiť na prednášku prednášajúceho,
 ušetrené náklady za priestor – náklady spojené s prenájmom priestorov sú takmer nulové, keďže vyučuje
sa prostredníctvom informačných technológií prevažne na diaľku.
1.3.2 Nevýhody e-learningu
Oproti mnohým výhodám, ktoré nepochybne v súčasnosti e-learning poskytuje, sa však nájdu aj niektoré
nevýhody, respektíve nedostatky:
 sebadisciplína a motivácia študenta – slabosť elektronického vzdelávania, študent musí byť veľmi
disciplinovaný a motivovaný, aby sa e-learningové kurzy stali efektívnymi,
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 absencia osobnej účasti – pri prezenčnom vzdelávaní sa stýkame so školiteľmi a študentmi osobne,
možnosť vzniku osobného puta,
 ochrana študijných materiálov – veľmi často sa stretávame s porušovaním zákona o autorských právach,
tak ako aj hackerstvom,
 nezdravé vzdelávanie – v zmysle dlhého sedenia a pozerania do monitoru môže byť časom škodlivé,
 závislosť na informačných technológiách – dnes to už nie je veľká bariéra, keďže s informačnými
technológiami sa stretávame už na každom kroku,
 náročná tvorba kurzov – rýchlo rastúce nároky na modernú technologickú infraštruktúru, vysoké náklady
na vytvorenie obsahu kurzov
 kompatibilita aplikácií a zariadení – niektoré aplikácie nemusia fungovať na Windows XP, ale sú plne
kompatibilné s Windows 7 alebo nie sú vôbec kompatibilné s mobilnými zariadeniami a tabletmi,
 nízka počítačová gramotnosť – niektorí študenti a školitelia sa nevenovali v živote toľko informačným
technológiám a tento deficit je možno pocítiť,
 neefektívna identifikácia študenta – v modernej metóde vzdelávania sa naskytuje aj možnosť podvodov
pri skúške znalostí.
2. Technik požiarnej ochrany
Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti
technika požiarnej ochrany. Podmienkou získania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej
ochrany je úplné stredné vzdelanie. (Zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
2.1 Odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „odborná spôsobilosť“) je vzdelanie a
súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
sú potrebné na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany.
Odbornú spôsobilosť technik požiarnej ochrany preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú
spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany
vydáva územne príslušné krajské riaditeľstvo HaZZ.
Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu
pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu.
Odborná príprava sa člení na základnú odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu. Základná
odborná príprava v rozsahu 120 hodín je určená pre fyzické osoby, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť technika
požiarnej ochrany. Aktualizačná odborná príprava v rozsahu 30 hodín je určená pre fyzické osoby s odbornou
spôsobilosťou technika požiarnej ochrany.
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany zaniká uplynutím piatich rokov
odo dňa jeho vydania. Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za
päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy. Ak technik
požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však
na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej
spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich
rokov, je bez časového obmedzenia.
Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového
obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného
overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej
prípravy.
Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo fyzická osobapodnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Prezídiom
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „ministerstvo“).
Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa
podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, môže sa podrobiť
overeniu odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich
mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana
príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah
spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo absolvent
vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej
prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej
spôsobilosti technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov od úspešného
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ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia
vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára
požiarnej ochrany obce. (Zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká:
 uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku,
 odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku,
 smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.
2.2 Povinnosti technika požiarnej ochrany v rámci legislatívy SR
Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má vymedzené povinnosti na úseku ochrany pred
požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technika požiarnej ochrany.
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie
týchto povinností:
 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a
vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Vyššie uvedené činnosti technika požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa
môže technik požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou
formou.
Forma zabezpečenia činnosti technika požiarnej ochrany nie je z hľadiska ochrany pred požiarmi podstatná.
2.3 Obsah odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany
Odborná príprava technikov požiarnej ochrany je zameraná najmä na znalosť:
 zákona, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov súvisiacich s predmetom ich
činnosti,
 organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi,
 základov procesov horenia a hasenia,
 základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení,
 zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných
vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.
 zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
3. Využitie e-learningu v rámci základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany a aktualizačnej
odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany
Vychádzajúc z predchádzajúcich kapitol, kde sme si vymedzili výhody a nevýhody e-learningu,
povinnosti technika požiarnej ochrany v rámci legislatívy SR a obsahu odbornej prípravy technikov požiarnej
ochrany, musíme jednoznačne skonštatovať, že e-learning je novodobým fenoménom v modernom vzdelávaní a
jeho výhody jednoznačne prevyšujú nevýhody, no napriek tomu sa však stále vyskytujú prípady, kde klasické
vyučovanie, školenie, kurz, a rozličné druhy odbornej, najmä praktickej prípravy majú svoje nenahraditeľné
miesto.
Na základe rozhovorov s odborníkmi pôsobiacimi v danej oblasti sme dospeli k názoru, že nie je možné
stať sa kvalitným technikom požiarnej ochrany, bez praktického výcviku. Tým však využitie e-learningu v
žiadnom prípade neodsúvame na vedľajšiu koľaj. Na jednej strane e-learningový kurz len ťažko nahradí praktickú
prípravu, získanie zručnosti, avšak na druhej strane, súčasťou základnej a aj ďalšej odbornej prípravy technikov
požiarnej ochrany sú okruhy, zamerané z veľkej miery na teoretické vedomosti a znalosti, kam patria
predovšetkým platné právne predpisy.
V tomto prípade e-learningová forma prípravy by mohla nájsť svoje nezastupiteľné miesto spolu s
12

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2016

rôznymi metódami názorných ukážok, videoprojekcií a podobných prvkov.
Záver
Ľudská túžba po vedomostiach je večná. K jej napĺňaniu slúžia človeku najrozličnejšie metódy
vzdelávania, ktoré sa menia v závislosti od nepretržitého rozvoja moderných informačných a komunikačných
technológií. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach medzi tieto metódy patrí bezpochyby aj e-learningová
forma vzdelávania.
Dopyt po e-learningu zaznamenal od začiatku 21. storočia nebývalý rozmach nielen v zahraničí, ale aj v
podmienkach Slovenskej republiky. E-learningová forma vzdelávania posúva hranice v oblasti kvality
poskytovaného vzdelávania na vyššiu úroveň, avšak nemožno ho považovať za všeliek odstraňujúci všetky
problémy doposiaľ zaužívaných spôsobov výučby. A práve toto môže byť jedným z dôvodov, prečo sa e-learning
stáva hnacou silou pri zavádzaní nových trendov vo vzdelávaní.
Samotní účastníci vzdelávania sú často z dôvodu pracovných povinností limitovaný časom aj miestom
konania, no e-learning by dokázal prekonať aj tieto prekážky. Problémom sú aj vysoké nároky na samotného
lektora a jeho schopnosť zvládať také andragogické situácie, ako je napríklad rozdielna úroveň vedomostí u
študujúcich a pod. Prezenčné vzdelávanie predpokladá, že všetci študujúci v učebni vnímajú rovnakým tempom,
všetkým vyhovuje spôsob výkladu lektora a všetci majú v danej chvíli pozitívny vzťah k danej téme. Prax je však
podstatne odlišná. E-learning tieto prekážky v podstatnej miere eliminuje.
V súčasnej dobe podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky musí technik požiarnej ochrany
absolvovať základnú odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu formou prednášok, z čoho vyplýva, že
momentálne to formou e-learningu možné nie je. Avšak sme toho názoru, že aplikovanie e-learningu v danej
oblasti by mohlo priniesť viacero pozitívnych prvkov.
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INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE Z POHLEDU RIZIK SOCIÁLNÍ
REINTEGRACE MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ1
Jana FIRSTOVÁ2 - Magdaléna ONDICOVÁ3

INSTITUTIONAL CARE FROM THE VIEWPOINT OF SOCIAL REINTEGRATION
OF JUVENILE DELINQUENT RISK ASSESSMENT
Abstrakt: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky empirického šetření zaměřeného na analýzu rizik sociální
reintegrace osob opouštějících zařízení institucionální péče z pohledu samotných klientů těchto zařízení. Pozornost
je zaměřena na dynamické kriminogenní faktory, jako je vzdělání, zaměstnání, rodina, vrstevnické vztahy či postoj
k subjektům odborné péče.
Klíčová slova: dítě, mladistvý, rodina, institucionální péče, výchova, rizikové faktory.
Abstract: Scientific study is presents partial results of a survey aimed at analyzing the risks of social reintegration
of persons leaving institutional care from the perspective of the clients of these facilities. Attention is focused on
dynamic criminogenic factors such as education, employment, family, peer relationships or attitude toward
professional care entities.
Keywords: child, adolescent, family, institutional care, education, risk factors.
Úvod
Rozhodující úlohu v socializaci dítěte sehrává rodina. Je to určující prostředí pro rozvoj jeho osobnosti v
prosociálním slova smyslu. Ve společnosti však nastávají i situace, kdy právě rodina ve svých základních funkcích
selhává, dítě v rodinném prostředí nenachází příznivé podmínky pro saturaci svých základních potřeb a v procesu
socializace tak nastávají určité problémy, které mohou následně vyústit až v porušování etických, společenských,
ale i právních norem.
Rodiny dysfunkční a afunkční představují pro dítě jisté ohrožení, neplní vůči dítěti svoji roli a je zde na
místě profesionální zásah kompetentních institucí. Jedná se vždy o intervenci z vnějšku, zásah do intimního
rodinného prostředí, vyžadující respektování práva na soukromí rodiny při současném respektu vůči právům dítěte.
Při úvahách o možnostech řešení kriminality mládeže si zvýšenou pozornost jistě zaslouží institut ústavní
výchovy4. Soud může přistoupit k této formě péče o dítě5 v případech vážného ohrožení či narušení výchovy dítěte,
a to za situace, kdy jiná opatření nevedla k nápravě, případně pokud rodiče nemohou z jiných závažných důvodů
výchovu dítěte zabezpečit. K ústavní výchově soud přistupuje tedy až za podmínky, že jiná mírnější opatření
selhala, avšak zákon připouští i možnost nařízení ústavní výchovy v případech, kdy jiná opatření nepředcházela.
Vždy je třeba prioritně přihlížet k zájmu dítěte. Za vážné ohrožení výchovy dítěte lze považovat různé formy
zanedbávání, ale také nevšímavost či tolerance ze strany rodičů k jakékoli formě sociálně deviantního chování
dítěte ať již v podobě záškoláctví, zneužívání návykových látek, ale i delikventní činnosti včetně jejích recidivních
podob. Děti mohou být v tomto smyslu ohroženy též deviantní činností samotných rodičů, případně jiných osob,
s nimiž se v rámci rodinného prostředí setkávají.
Ministerstvo vnitra ČR již v roce 2008 poukazovalo na určité problémy výkonu institucionální péče
v České republice a to na základě výsledků provedené analýzy6 stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Ta byla realizována u 17 454 dětí, které v období let 19952004 opustily zařízení institucionální péče. Poukazováno bylo především na vysoký počet dětí v institucionální
péči, dále na nesystémovost při jejich umisťování do ústavů či na nedostatky kontinuální sociální péče.
Cílem této sondy byla identifikace problémů v systému péče o ohrožené děti. Z analýzy mimo jiné vyplývá,
že většina dětí se dostává do systému institucionální péče především ze sociálních důvodů a pro různé poruchy
chování, tedy z důvodů, které je možné ovlivnit včasným profesionálním zásahem a sociální prací jak se samotným
1

Příspěvek je výstupem dílčího výzkumného úkolu 3/4 Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení) – příspěvek k prevenci recidivy /potažmo k bezpečnosti regiónů/.
2
plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, Katedra kriminologie, e-mail: firstova@polac.cz
3
pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra kriminológie, e-mail:
Magdalena.Ondicova@minv.sk
4 Na tomto místě by bylo vhodnější (ve vztahu k úvahám o možnostech zacházení s delikventními dětmi) hovořit o institutu ochranné výchovy
dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Ten je však v praxi ze strany kompetentních orgánů užíván v omezené, dá se říci až ve velmi malé
míře, a častěji se s jako reakcí na protispolečenskou (protiprávní) činnost dítěte setkáváme právě s institutem výchovy ústavní.
5 Ustanovení §971 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6 Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995-2004. Praha:
Ministerstvo vnitra-odbor prevence kriminality. ISBN 978-80-254-0259-7.
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dítětem, tak s jeho rodinou. Analýza poukázala na fakt, že v řadě případů se jedná o nesystémové, nepromyšlené
umisťování dětí do ústavní péče, kterému v řadě případů nepředchází žádná intervence ze strany kompetentních
orgánů jako např. mírnější výchovná opatření, vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou či další formy
sociální práce, které mohou nepříznivému rozvoji dítěte zabránit již v raných fázích vzniku daného problému.
Na tento fakt poukazuje též veřejný ochránce práv7 na základě systematických návštěv, které prováděl jeho
úřad v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Ochránce poukazuje na absenci dostatečné sítě
podpůrných služeb pomáhajících ohroženým rodinám překonávat jejich tíživou životní situaci ve smyslu
předcházení odebrání dítěte ze samotné rodiny a zachovávání tak jeho práva na rodinný život. Umístění dítěte do
institucionální péče by mělo být krajním prostředkem, avšak v našich podmínkách se stává frekventovaným
způsobem „řešení“ situace, nikoli výjimkou.
Kontinuální sociální péče8 ve smyslu intenzivní práce s rodinou dítěte od okamžiku detekce jeho problémů
až po úspěšný návrat dítěte do tzv. „uzdraveného“ rodinného prostředí by měla být základem snažení všech
odborníků podílejících se na vytváření pozitivních sociálních vazeb dítěte k okolí. Práce s rodinou dítěte v době
jeho pobytu v institucionální péči je též oblastí, která je terčem kritiky řady odborníků. S rodinami dětí umístěných
v institucionální péči se nepracuje. Neusiluje se o tzv. sanaci rodiny ve smyslu její resocializace, řešení sociálních
problémů kvůli kterým se dítě často do ústavní péče dostává. Rodinné prostředí tak není v mnoha případech
připraveno na návrat dítěte a jeho problémy se tak mohou po návratu dále prohlubovat. V horším případě se dítě
zpět do rodinného prostředí vůbec nevrací. Velké procento dětí zůstává v institucionální péči dlouhodobě, často
až do dosažení zletilosti. Rodina s dítětem dále nepočítá a to je odkázáno na, v České republice stále nedostatečný,
systém následné péče. Dítě, které doposud podléhalo režimu ústavního zařízení, který jej, v mnoha případech zcela
nedostatečně, připravuje na reálný život, se problematicky adaptuje na pro něj zcela nové, neznámé podmínky
každodenní reality, které se podstatně liší dosavadnímu způsobu života v zařízeních institucionální péče. Integraci
těchto dětí do běžného života by měly usnadňovat instituce následné sociální péče. Určitý systém těchto zařízení
v České republice nastaven máme. Otázkou však zůstává, proč řada dětí po ukončení institucionální péče v úspěšné
adaptaci, integraci do společnosti selhává.
Analýza Ministerstva vnitra9 uvádí některé důležité aspekty trestné činnosti právě dětí, které institucionální
péči opouštějí. Nejčastějším druhem kriminality u těchto dětí je kriminalita majetková. Též četnost násilných
deliktů je značná. U těchto dětí je rovněž významnou měrou zastoupena recidiva. U jednoho pachatele z
výzkumného souboru respondentů avizované analýzy byla recidiva v oblasti násilné kriminality evidována
dokonce ve 139 případech. Více jak 50 trestných činů spáchalo 360 dětí, tzv. rekordmani recidivy jsou děti s 479
trestnými činy. Analýza uvádí též případ chlapce, který recidivoval v 29 případech. Z institucionální péče, ze které
čtyřikrát utekl, byl předán do péče pěstounské. Během pěstounské péče se dopustil dalších 33 trestných činů. Přesto
mu ochranná výchova nebyla uložena. Resocializace a následná úspěšná integrace takového dítěte do společnosti
je velice problematická, ne-li vůbec nemožná.
Analýza zpracovaná Ministerstvem vnitra10 poukazuje na rizika související s rozvojem sociálně
patologického vývoje dětí umístěných v institucionální péči, což dokládá též mimo jiné stav kriminality dětí po
opuštění institucionální péče. Dle uvedené analýzy opustilo v období let 1995-2004 institucionální péči celkem
7

Zpráva ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 2011. [online]. [cit. 1. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.dum-brno.cz/data/9632.pdf
8 Cílem kontinuální sociální péče je především navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak,
aby byla upevněna případně vytvořena jeho pozitivní sociální vazba k okolí, aby nedocházelo k jeho sociální izolaci. Efektivně fungující systém
kontinuální sociální péče vyžaduje vzájemnou úzkou spolupráci kompetentních subjektů, které speciálními pracovními metodami zajišťují péči
o člověka na profesionálním základě, v této souvislosti hovoříme o sociální práci. Kvalitně fungující systém kontinuální sociální
péče přináší:
 rozšíření působnosti sociálních kurátorů na jejich klienty,
 hlubší spolupráci sociálních pracovníků s dalšími subjekty kontinuální sociální péče
plynulé předávání informací o klientovi
odstranění resortismu
docílení kontinuity sociální práce
 vytváření vhodnějších podmínek pro rozvinutí a uplatnění sociální práce ve vztahu ke klientovi v plném rozsahu jejího vymezení
aby sociální pracovníci mohli pracovat tvořivě
prostor pro sociálně výchovnou poradenskou práci,
 kontinuální sociální péče se orientuje na poskytování takové pomoci a sociální péče, která činí klienta schopným řešit svoji sociální
situaci odpovědnějším, vyzrálejším způsobem se zvyšující se mírou samostatnosti. Klient se stává aktivním subjektem poskytované
péče,
 kontinuální sociální péče zmírňuje a zamezuje vznik pocitů sociální izolovanosti, sociálního vykořenění klientů – zavádí
extramurální programy,
 posiluje motivaci a volní úsilí klienta integrovat se do společnosti – najít si své místo – individualizovaný sociální prostor pro své
fungování jako řádného občana,
 aktivizace, rozvoj sítě institucí, sdružení, společenství pomáhajících řešit problémy sociální a kriminální prevence,
 kontinuální sociální péče je poskytována klientovi na vlastní požádání, na základě dobrovolnosti, bezplatně.
9 Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995-2004. Praha:
Ministerstvo vnitra-odbor prevence kriminality. ISBN 978-80-254-0259-7.
10 Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995-2004. Praha:
Ministerstvo vnitra-odbor prevence kriminality. ISBN 978-80-254-0259-7.
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17454 dětí. Trestné činnosti se dopustilo celkem 9751, tj. 56%, přičemž se před a během pobytu v institucionální
péči dopustilo trestné činnosti „pouze“ 3 209, tj. 18 %. Tedy 82 % dětí před a během pobytu žádnou trestnou
činnost nespáchalo. Po odchodu z institucionální péče se však na trestné činnosti podílelo 6542 dětí, tj. 38 %
z celkového počtu, jež institucionální péči opustilo. Na tomto místě je však třeba uvést, že se jedná pouze o
evidovanou trestnou činnost. O míře latentní trestné činnosti se můžeme pouze dohadovat.
Rizikové faktory, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince, jsou
popsány velice podrobně v řadě publikací11, které vysvětlují etiologii kriminality obecně. Jedná se však o pohled
expertů, odborníků věnujících se dlouhodobě problematice sociální patologie u rizikové mládeže. Při výkladu
příčin kriminality mládeže však musíme brát v potaz konkrétní dispozice jednotlivce, jež mohou výrazně ovlivnit
socializační proces a další faktory, které právě u jedince v průběhu jeho psychosociálního zrání mohou sehrát
individuálně odlišnou roli. Je třeba mít na paměti, že jednotlivé faktory zde nepůsobí izolovaně a spolu s dalšími
ve vzájemných individuálních interakcích mohou kvalitativně ovlivnit socializaci každého dítěte, ať již v tom
pozitivním slova smyslu, v tom horším případě ve směru k delikvenci. Na tomto místě je možné uvést právě
institucionální péči jakožto subjekt systému péče o ohrožené děti. Česká republika je v poslední době čím dál
častěji kritizována ze strany mezinárodních institucí zabývajících se ochranou práv dětí. Na základě výzvy Výboru
OSN pro práva dítěte dochází k provedení komplexního hodnocení rodinné situace a k vytvoření strategie pro
snížení počtu dětí žijících u nás v ústavní péči, připouštějíc si rizika sociální reintegrace12 mladé generace nesoucí
v sobě též potenciál kriminálního selhání.
Právě rizika související s rozvojem sociálně deviantního vývoje dětí umístěných v institucionální péči
popsaná v odborné literatuře se stala východiskem pro naše výzkumné šetření. K tomuto problému jsme však
přistoupili z trochu jiného úhlu pohledu. Zajímal nás postoj, či spíše vnímání a uvědomování si těchto rizik ze
strany samotných dětí, kterých se tento problém bezprostředně dotýká – klientů výchovných ústavů /či jiných
obdobných zařízení – v rámci realizace výzkumného šetření na Slovensku a v Polsku/13. Tento pohled, pohled
samotných osob, kterých se rizikové faktory (rizika sociálně patologického vývoje, sociální reintegrace)
bezprostředně dotýkají a jsou jimi prožívány, v odborné literatuře absentuje.
Empirické šetření
Základním cílem našeho dílčího empirického šetření byla analýza rizik sociální reintegrace klientů
opouštějících zařízení institucionální péče typu výchovných ústavů z pohledu samotných mladistvých. Získání
těchto poznatků je významné z hlediska hledání efektivnějších nástrojů úspěšné sociální reintegrace jedinců
opouštějících zařízení pro výkon ochranné či ústavní výchovy, jež je nedílnou součástí tzv. kontinuální sociální
péče.
S ohledem na charakter předmětu vymezeného problému se stala ústřední technikou empirického zkoumání
technika dotazování. Jako další pomocné výzkumné techniky byly využity především studium a analýza
dostupných teoretických poznatků z odborné literatury domácí i zahraniční provenience a volné rozhovory
s respondenty a pracovníky příslušných institucí. Rozhovory a analýzy dostupných literárních zdrojů sloužily
k objektivizaci a rozšíření poznatků získaných dotazníkovým šetřením. Ke zpracování dat byly využity adekvátní
matematicko-statistické procedury.14 V rámci analýzy dat byla pak hlavní pozornost zaměřena na hledání vztahů
mezi relevantními proměnnými. S ohledem na charakter analyzovaných proměnných, které jsou kategoriální
povahy (nominální a ordinární), byla použita procedura rozhodovacích stromů a z nich klasifikačních stromů.
Jejich jádrem je v podstatě analýza neboli využití testu nezávislosti chí- kvadrát. V rámci klasifikačních stromů
byl využit algoritmus CHAID. Pro analýzu vztahů byl vytyčen základní metodologický předpoklad analýzy vztahů
spočívající ve vymezení věcně významného rozdílu mezi analyzovanými proměnnými. Za minimální rozdíl
porovnávaných řádkových četností adekvátních uzlů klasifikačních stromů byl stanoven rozdíl na úrovni 10%
rozdílu mezi relevantními proměnnými. Statistická významnost u použitého algoritmu CHAID (základ je test
nezávislosti) sloužila pouze ke zjištění dostatečnosti rozsahu výběrového souboru, nikoli k zobecňování závěrů na
základní soubor. Pro analýzu byla využita statistická sestava SPSS, konkrétně jeho modul - rozhodovací stromy.
Pro sběr a následnou analýzu dat byl vytvořen dotazník, v němž bylo postupováno od obecných
charakteristik ke konkrétnějším. Bylo zformulováno 16 otázek. Jednalo se jak o otázky uzavřené, tak otevřené a
polootevřené. Sběr dat probíhal za přítomnosti výzkumných pracovníků, kteří pomáhali respondentům se
11

MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
MATOUŠEK, O a KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: situace, východiska, programy. Praha: Portál, 1998. MÜHLPACHR, P. Sociální
patologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. NIKL, J. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci. Praha:
Policejní akademie ČR, 2000. MAREŠOVÁ, A. a kol. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku. Praha:
IKSP, 1997.
12 ČERNÍKOVÁ, V. et al. Sociální ochrana. Terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. MÜHLPACHR, P. Vývoj
ústavní péče. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. FÁBRY, A. Penológia. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2009.
13 Autorky jsou si plně vědomy limitů prezentované resortní analýzy Ministerstva vnitra, která byla zpracována na základě získaných dat téměř
před dvaceti lety, kdy reflektovala též tehdejší legislativní úpravy. Přesto se však domníváme, že jistá východiska ve vztahu k našemu
empirickému šetření, jež je prioritně postaveno na vnímání rizik sociální reintegrace ze strany klientů institucionální péče nabízí. V žádném
případě jsme si však nekladly za cíl tato dvě výzkumná šetření a jejich výsledky blíže propojovat.
14 Statistické zpracování provedl Dr. Zdeněk Kovařík, CSc.
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samotným vyplňováním dotazníku. Jednotlivé otázky byly respondentům vysvětleny s ohledem na jejich úroveň
rozumových schopností. V průběhu vyplňování dotazníků se mohli respondenti kdykoli na cokoli výzkumného
pracovníka zeptat, čímž se eliminovalo riziko nesprávného pochopení jednotlivých otázek.
Předmět dotazníkového šetření a výběr vzorku respondentů
Předmětem dotazníkového šetření byla analýza rizik sociální reintegrace pachatelů protispolečenské
činnosti z řad mládeže, na základě jejich osobní výpovědi. Zajímalo nás tedy „jak to vidí oni samotní“.
Respondenty byly děti15 aktuálně pobývající v zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, konkrétně
v některém z výchovných případně diagnostických ústavů či dětském domově se školou, z důvodu páchání
protispolečenské činnosti. Výběrový soubor respondentů ve výchovných ústavech byl získán na základě
dostupnosti a celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 322 respondentů, z toho 123 z České republiky. Část
dotazníkového šetření se podařilo zrealizovat též na území Slovenska (reedukační centra - obdoba výchovných
ústavů v ČR) 77 respondentů a též v Polsku (výchovná zařízení obdobná speciálním školským zařízením v České
republice16) 122 respondentů.17 Realizace výzkumného šetření v těchto třech státech nám umožnila provést jisté
srovnání. Vzájemná komparace však nebyla naším primárním cílem s vědomím jistých metodologických omezení,
na druhou stranu nám však může vyhodnocení získaných dat v těchto státech ve výsledku naznačit existenci jistých
vztahů, které bude možno využít při dalších výzkumech.
Na základě výsledků I. části našeho výzkumného šetření18, kdy se na základě analýzy spisové dokumentace
ukázalo, že z důvodu páchání protispolečenské činnosti je v péči OSPOD daleko více chlapců než dívek, které se
následně do zařízení institucionální péče dostávají spíše z důvodu konfliktů s rodiči apod., se naše výzkumné
šetření zaměřilo v této části prioritně na mužskou populaci, viz výsledky šetření.
Organizační a personální zajištění
Ke sběru dat došlo v průběhu měsíců června a července roku 2014. Rozdáno bylo celkem na území České
republiky 123 dotazníků, návratnost byla stoprocentní. Sběr dat realizovali osobně řešitelé výzkumného úkolu,
kteří v úvodu dotazování zdůraznili zaručení anonymity všech zúčastněných osob. Především šlo o zdůraznění
vyloučení seznámení se s obsahem vyplněných dotazníků ze strany pedagogů, vychovatelů či jiného personálu
příslušných zařízení, čehož se v řadě případů dětští respondenti obávali. Byla též zdůrazněna dobrovolnost jejich
účasti na dotazníkovém šetření s tím, že pokud se výzkumu nechtějí zúčastnit, ať dotazník nevyplňují a vrátí jej
prázdný. U českých respondentů se tak nestalo a dle informací osob podílejících se na sběru dat na Slovensku či
v Polsku, ani zde s tímto nebyly žádné problémy. Setkali jsme se tak s poměrně vysokou ochotou respondentů se
na výzkumném šetření podílet. Podíl respondentů představoval v jednotlivých státech přibližně 10% podíl v té
době umístěných dětí v příslušných typech zařízení.
Cílem dotazníkového šetření byla analýza rizik sociální reintegrace osob opouštějících zařízení
institucionální péče z pohledu samotných dětí. Za tímto účelem byly stanoveny tyto výzkumné předpoklady:
VP 1 Respondenti mají pozitivní vztah k aktivitám zacházení realizovaným v zařízeních pro výkon ústavní či
ochranné výchovy.
VP 2 Respondenti se nejvíce obávají, že po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy přijdou o
své kamarády (přátele).
VP 3 Respondenti chtějí po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy využít služeb
postpenitenciární péče (sociální pracovníky, kurátory, psychology apod.).
VP 4 Respondenti se domnívají, že jim po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nejvíce
pomohou jejich kamarádi.
VP 5 Respondenti se domnívají, že mají pro uplatnění na trhu práce dostatečné vzdělání.
VP 6 Respondenti si nechtějí po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy doplnit vzdělání.
VP 7 Respondenti se domnívají, že po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy se již nebudou
nadále dopouštět protiprávní činnosti.
Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumný soubor respondentů z výchovných zařízení lze charakterizovat následovně. Ve výzkumném
vzorku převládali chlapci. Tato skutečnost byla od počátku záměrně nastavena s ohledem na předmět výzkumného
šetření, kdy nás prioritně zajímaly děti, které mají zkušenosti s (pre)delikventní činností. V České republice se
jednalo o 123 respondentů, u kterých byla v minulosti již zaznamenána delikventní činnost a ta se též stala
zásadním důvodem umístění dítěte do zařízení institucionální péče. Na Slovensku se jednalo o 77 respondentů a
15

Na tomto místě máme na mysli dítě dle Úmluvy o právech dítěte do 18 let věku.
S ohledem na nejednotnost pojmenování příslušných zařízení v jednotlivých státech, budeme v textu dále užívat označení „Výchovná
zařízení“.
17 Sběr dat v Polsku zprostředkoval doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., spoluřešitel výzkumného úkolu.
18 Příspěvek prezentuje dílčí část výzkumného úkolu řešeného na katedře kriminologie Fakulty bezpečnostně právní PA ČR v Praze DVÚ ¾
Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení) –
příspěvek k prevenci recidivy /potažmo k bezpečnosti regiónů/.
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v Polsku o 122 respondentů. Respondenty dotazníkového šetření byly děti od 10 do 21 let aktuálně pobývající
v některém ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy. Nejpočetnější věkovou skupinou byly děti ve věku
17 let (48 % respondentů), dále 16 let (17,9 % respondentů) a 15 let (8,1 % respondentů). Na Slovensku byla
situace obdobná a v Polsku mírně převažovali 18 či 19 letí respondenti.
Zajímalo nás též, pokolikáté se již respondent nachází v některém ze zařízení institucionální péče. Ve
většině případů se jednalo o první pobyt respondenta v zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy (58,5 %),
někteří však již uváděli druhý pobyt (22,8 %) případně i četnější pobyty (potřetí – 9,8 %, vícekrát 8,9 %). Obdobná
situace byla též zaznamenána u respondentů na Slovensku, u polských respondentů se jednalo v převážné většině
o jejich první pobyt v institucionální péči (80,3 %).
Umístění dítěte v institucionální péči by mělo být opatřením, ke kterému příslušný orgán přistoupí až
v případě závažnějších či opakovaných prohřešků dítěte při současném zhodnocení rodinného výchovného
prostředí a dosavadního způsobu života dítěte. Zajímalo nás tedy, jak byla u respondentů v minulosti využívána
tzv. mírnější opatření, především výchovná, která by měla být ukládána prioritně. V České republice respondenti
uváděli v téměř polovině případů (49,6 %), že jim některé z dalších opatření v minulosti uloženo bylo, na
Slovensku tak odpovědělo 61 % respondentů a v Polsku dokonce 82,8 % respondentů. Tuto otázku jsme dále blíže
diferencovali ve vztahu k jednotlivým typům opatření, avšak přistupujeme při jejich interpretaci s jistou opatrností,
jelikož při volných rozhovorech s respondenty se ukázalo, že si v řadě případů vůči nim aplikované opatření vůbec
neuvědomili, případně na jejich aplikaci vůči jejich osobě již zapomněli. Nejvíce respondenti v České republice
uváděli dohledy či podmínečné odsouzení.
Co se týče pobytu dítěte před nástupem do zařízení institucionální péče, uváděli respondenti nejčastěji jako
místo pobytu město (72,4 %) a to pobyt u rodičů, případně bydlení společně s rodiči a sourozenci (84,6 %). Pokud
respondenti uváděli varianty jiné (8,9 %), často pak tuto variantu upřesňovali a uváděli dětské domovy. Na
Slovensku též převládal pobyt ve městě a společně s rodiči, v Polsku pak byla situace poněkud odlišná.
Respondenti uváděli obdobně jako v Čechách a na Slovensku pobyt ve městě, avšak dále volili variantu jiné (68
%), bez bližší specifikace a rodiče uvádělo pouze 22,1 % respondentů. Tato otázka by si jistě zasloužila větší
pozornost právě v dalším výzkumném šetření s ohledem na identifikaci rizikových faktorů (výchovné prostředí)
rozvoje kriminální dráhy mladého jedince.
Ověřování výzkumných předpokladů
Aktivity zacházení, v nichž je vyjádřen obsah zacházení a jejich vnímání ze strany mladistvých, se staly též
předmětem našeho výzkumného šetření. Při vytváření programů zacházení rozvoje osobnosti dítěte je třeba
zohledňovat specifické potřeby mladistvých delikventů. V našem dotazníku jsme se mladistvých ptali jaké aktivity
ve výchovném (či jiném obdobném) ústavu, považují za přínosné pro jejich osobu.
VP 1 Respondenti mají pozitivní vztah k aktivitám zacházení realizovaným v zařízeních pro výkon ústavní
či ochranné výchovy.
V českých výchovných zařízeních uvedlo nejvíce respondentů kladnou odpověď u vzdělávacích aktivit. Za
přínosné pro jejich osobu je považuje 69,1 % respondentů. Zároveň si však čeští respondenti cení též nových
přátelství, která navážou během pobytu v institucionální péči (65 %). Komunikace s odborníky byla v tomto
ohledu kladně vyhodnocena u 48 % respondentů a případný pobyt na oddělení typu „bezdrogové zóny“ pouze u
26,8 % respondentů. Samozřejmě zejména pobyt na tzv. bezdrogové zóně a jeho přínos pro konkrétního klienta
může souviset s jeho zkušeností s drogou a obavou z pokračování užívání návykových látek po opuštění zařízení
institucionální péče. Tomuto jsme se věnovali v další části našeho dotazníku, viz níže.
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Klasifikační strom č. 1 Vzdělávací aktivity – výchovné ústavy ČR19

Na Slovensku byly též nejlépe hodnoceny vzdělávací aktivity (64,9 %), dále komunikace s odborníky (55,8
%). Nových přátelství si cení 44,2 % respondentů a pobyt na tzv. „bezdrogové zóně“ vůči své osobě považuje za
přínosné taktéž pouze 18,2 % respondentů. V Polsku taktéž největší přínos vidí respondenti u vzdělávacích aktivit
(74,6 %), dále s velkým odstupem se objevovaly kladné odpovědi u nových přátel (36,1 %) či u komunikace
s odborníky (29,5 %).
Závěr VP 1: Výsledky získané dotazníkovým šetřením neopravňují ve vztahu k námi osloveným klientům
výchovných zařízení s ohledem na velikost věcně významných rozdílů zjištěných v ČR zamítnout vytyčený
výzkumný předpoklad. Pokud bychom vyhodnocovali jednotlivé aktivity samostatně, bylo by možné s ohledem
na velikost věcně významných rozdílů tento předpoklad zamítnout u pobytů na oddělení typu bezdrogové zóny či
u aktivit zahrnující komunikaci s odborníky.
Ve vztahu k realizaci výzkumného šetření u slovenských respondentů nelze s ohledem na velikost věcně
významných rozdílů výzkumný předpoklad zamítnout. V Polsku ve vztahu k tamním respondentům našeho
výzkumného šetření lze s ohledem na velikost věcně významných rozdílů považovat výzkumný předpoklad za
vyvrácený s výjimkou přínosu vzdělávacích aktivit, které většina respondentů hodnotila pozitivně.
VP 2 Respondenti se nejvíce obávají, že po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy přijdou
o své kamarády (přátele).
Východiskem pro stanovení tohoto výzkumného předpokladu byl význam tzv. referenčních skupin u osob
adolescentního věku. U mladistvých dochází k prohloubení jejich závislosti na vrstevnických vztazích a pokračuje
proces osamostatňování se, separace od rodiny. Respondentům našeho výzkumného šetření byla položena série
otázek dotýkajících se jejich obav směřujících do budoucnosti, konkrétně do okamžiku ukončení pobytu
v některém z výchovných zařízeních. Klienti výchovných zařízení v České republice vyslovovali obavy ohledně
budoucnosti v poměrně nízké míře. Kladné odpovědi se objevily u obavy, že budou odmítnuti rodinou, nebo že
nebudou mít bydlení a to u 28,5 % (35 respondentů). Častěji se též objevovala obava spíše obecněji nastavená a
to „nejvíce se obávám sám sebe – že to prostě nezvládnu“, tuto obavu vyslovilo 27,6 % respondentů. Následovala
obava z dalšího zneužívání návykových látek u 26,8 % respondentů či z rozpadu vztahu s přítelkyní 23,6 %
respondentů. Konkrétně obava, že bude respondent odmítnut přáteli, ke které směřoval též náš výzkumný
předpoklad, se objevila u 16,3 % respondentů (20 respondentů). Ostatní navozené situace jako je opakování
delikventní činnosti (17,9 % respondentů), gamblerství (11,4 % respondentů) se objevovaly poměrně méně často.

19

Pokud se v záhlaví grafu objevuje název „Dětský domov“ – máme na mysli dětský domov se školou s ohledem na předmět našeho
výzkumného šetření - respondenty našeho výzkumného šetření byly děti, u kterých bylo detekováno problémové chování v podobě
protispolečenské činnosti, viz předmět dotazníkového šetření a výběr vzorku respondentů.
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Klasifikační strom č. 2 Obávám se, že budu odmítnut přáteli – ČR

U respondentů na Slovensku se v největší míře objevila obava z rozpadu vztahu s přítelkyní (přítelem) a to
u 27,3 % respondentů či odmítnutí přáteli (26 % respondentů). Dále pak ze zneužívání návykových látek (18,2 %
respondentů), či recidivy (16,9 % respondentů).
V Polsku vyslovili respondenti největší obavy ve směru k jejich recidivě a to 27 % respondentů a k obavě,
že nebudou mít kde bydlet 25,4% respondentů. Co se týče obavy z odmítnutí jejich osoby ze strany přátel, tak tuto
vyslovilo 18 % respondentů. Stejně tak jako na Slovensku, tak i v Polsku respondenti uváděli obavu z odmítnutí
ze strany rodiny v poměrně menší míře než respondenti v České republice (ČR 28,5 %, SR 14,3 %, PL 11,5 %),
kde se tato obava objevovala nejčastěji. Z hlediska působení rodiny jakožto významného socializačního činitele
a prostředí, které bychom mohli v pozitivním slova smyslu využít i v rámci úspěšné reintegrace jedince do
společnosti je tento fakt pro nás velice zajímavý a taktéž podnětný pro další zkoumání.
Závěr VP 2: Ve vztahu k námi osloveným respondentům lze výzkumný předpoklad s ohledem na
velikost věcně významných rozdílů zamítnout a to ve všech třech státech.
Výše uvedené výsledky našeho empirického šetření, především pak takovéto nepřipouštění si žádných
možných problémů, rizik, které mohou nastat po opuštění zařízení institucionální péče, kdy se jedinec ocitá ve
velice náročné životní situaci, nás velice překvapily. Poukazuje to však na nutnost a důležitost systému
kontinuální sociální péče u mladistvých pak zvláště. Naše šetření bylo dále zaměřeno na zjištění postojů
mladistvého právě k subjektům kontinuální sociální péče, k jejich vnímání potřeby tyto subjekty kontaktovat s
žádostí o pomoc po opouštění zařízení institucionální péče.
Výzkumný předpoklad č. 3 zněl: Respondenti chtějí po opuštění zařízení pro výkon ústavní či
ochranné výchovy využít služeb následné péče (sociální pracovníky, kurátory, psychology apod.).
Ve výchovných zařízeních ČR uvádělo 43,9 % respondentů v obecné rovině, že nějakou službu, odbornou
pomoc po opuštění zařízení chtějí využít. Při specifikaci této otázky čeští respondenti uváděli častěji pomoc
sociálního pracovníka, kurátora a to ve 35 % případů, odbornou pomoc psychologa pak uvedlo 14,6 %
respondentů. V rámci dotazníku byla respondentům nabízena též varianta „jiné“, u které respondenti volnou
formou uváděli např. „všechno zvládnu sám“, „nikoho nepotřebuju“, „je to k ničemu“ apod. Na Slovensku 39 %
respondentů uvedlo, že nějakou odbornou pomoc chtějí vyhledat. Převládaly odpovědi směřující k odborné
pomoci ze strany psychologa 39 % respondentů, dále sociálního pracovníka, kurátora 28,6 % respondentů,
případně nějaké nestátní organizace, kterou uvedlo 18,2 % respondentů. V Polských výchovných zařízeních pak
převládala odpověď ve vztahu k využití pomoci ze strany sociálního pracovníka 25,4 % respondentů či nestátní
organizace 23 % respondentů, ale ani odborná pomoc ze strany psychologa nebyla volena v podstatně menším
měřítku, uvedlo ji 20,5 % polských respondentů.
Závěr VP 3: Výzkumný předpoklad lze ve vztahu k námi osloveným respondentům s ohledem na velikost
věcně významných rozdílů zjištěných u jednotlivých proměnných zamítnout a to ve všech sledovaných státech.
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Na základě výše uvedeného se ukazuje poměrně nízké odhodlání respondentů k využití možností následné
péče. Zajímalo nás tedy, jak vidí možnosti pomoci sami respondenti, respektive kdo si myslí, že jim po ukončení
pobytu v příslušné instituci nejvíce pomůže. S ohledem na analýzu etiologických činitelů rozvoje kriminální dráhy
mladého delikventa jsme si stanovili výzkumný předpoklad, který vycházel z větší vázanosti mladistvých na
referenční skupiny, obecně na vrstevníky.
VP 4 Respondenti se domnívají, že jim po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nejvíce
pomohou jejich kamarádi.
Děti z výchovných zařízení účastnící se našeho výzkumného šetření nejvíce v tomto ohledu spoléhají na
rodinu jako celek (61 % respondentů), konkrétně samotné rodiče uvedlo následně 40,7 % respondentů. Na
kamarády, přátele spoléhá 42,3 % respondentů a na přítelkyni, přítele (partnera) 39% respondentů. Kurátor či
sociální pracovník, který byl uváděn v řadě případů ze strany respondentů jako osoba, na kterou by se obrátili
v případě žádosti o pomoc po opuštění zařízení, byl v tomto ohledu uveden ve 26 % případů. Vůbec nejmenší
„důvěru“ u respondentů v případě jakékoli formy pomoci měla církev (2,4 % respondentů) a nestátní instituce (3,3
% respondentů).
Na Slovensku respondenti uváděli ještě častěji než v České republice rodinu jako celek (81,8 %
respondentů) či přímo samotné rodiče (59,7 % respondentů). Přátelé byli uváděni v 51,9 % případů a přítel, či
přítelkyně respondenta ve 40,3 % případů. Sociální pracovník, kurátor byl uváděn naopak méně často než u
českých respondentů a to v 16,9 % případů. Stejně jako v České republice nejmenší důvěru v tomto ohledu měly
nestátní instituce (6,5 % respondentů) a církev (9,1 % respondentů). U polských respondentů převládala též
varianta pomoci ze strany rodiny (63,9 % respondentů), avšak rodiče již byli zastoupeni v menší míře (25,4 %
respondentů). Přátelé, kamarádi byli uváděni u 27,9 % respondentů a partner, partnerka pak v 31,1 % případů.
Sociální pracovník nebyl ani u polských respondentů často uváděn, jako ten, od kterého by očekávali následně
pomoc (12,3 % respondentů). Stejně jako v Čechách a na Slovensku, tak i v Polsku důvěra v nestátní organizace
jako subjektu následné pomoci je velice nízká (7,4 % respondentů) a co nás více překvapilo právě u polských
respondentů, též vnímání církve jakožto subjektu pomoci, kdy církev byla uváděna pouze u 4,1% polských námi
oslovených dětí. S ohledem na porovnání vnímání církve ze strany českých, slovenských a polských dětí by si jistě
tato otázka zasloužila další analýzu.
Klasifikační strom č. 3 Po opuštění výchovného ústavu mi nejvíce pomůže rodina - ČR

Závěr VP 4: Výzkumný předpoklad lze ve vztahu k námi osloveným respondentům s ohledem na velikost
věcně významných rozdílů zjištěných u jednotlivých proměnných zamítnout a to ve všech sledovaných státech.
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Klasifikační strom č. 4 Po opuštění výchovného ústavu mi pomohou rodiče – ČR, SR, PL

Další otázky našeho dotazníkového šetření směřovaly do oblasti dalšího vzdělávání respondentů či
možností jejich uplatnění na trhu práce. V této souvislosti byly zformulovány dva výzkumné předpoklady.
VP 5 Respondenti se domnívají, že mají pro uplatnění na trhu práce dostatečné vzdělání.
VP 6 Respondenti si nechtějí po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy doplnit vzdělání.
K položce dotazníku „domnívám se, že pro uplatnění na trhu práce mám dostatečnou kvalifikaci“,
odpovědělo kladně 52,8 % českých respondentů, 40,3 % slovenských respondentů a 69,7 % polských respondentů
z námi oslovených výchovných zařízení.
Klasifikační strom č. 5 Domnívám se, že pro uplatnění na trhu práce mám dostatečnou kvalifikaci

Závěr VP 5: S ohledem na velikost věcně významných rozdílů lze ve vztahu k námi osloveným klientům
výchovných zařízení, v České republice a na Slovensku, tento výzkumný předpoklad zamítnout. Ve vztahu
k polským respondentům jej však nelze považovat za vyvrácený.
Tázali jsme se též, zda si respondenti chtějí po opuštění zařízení ještě vzdělání doplnit (eventuálně rozšířit),
kdy v České republice uvedlo 67,5 % respondentů, že ano, na Slovensku to bylo 68,8 % respondentů a v Polsku
projevilo tuto myšlenku 77 % respondentů.
Závěr VP 6: S ohledem na velikost věcně významných rozdílů zjištěných v České republice, na Slovensku,
i v Polsku lze výzkumný předpoklad ve vztahu k námi osloveným klientům výchovných zařízení považovat za
vyvrácený.
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Jedna z položek dotazníku směřovala též k ověření výzkumného předpokladu dotýkajícího se úvah
respondentů ohledně jejich další recidivní protiprávní činnosti.
VP7 Respondenti se domnívají, že po opuštění zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy se již
nebudou nadále dopouštět protiprávní činnosti.
V České republice respondenti z výchovných zařízení uvedli v 75,6 % případů, že si myslí, že se další
protiprávní činnosti dopouštět nebudou, na Slovensku tak odpovědělo 68,8 % respondentů a v Polsku 64,8 %
respondentů. Předpoklad byl blíže diferencován též z hlediska věku respondentů, kdy nebylo výraznějších rozdílů
zaznamenáno, blíže viz klasifikační strom č. 6.
Klasifikační strom č. 6 Myslím si, že se po ukončení institucionální péče budu nadále dopouštět protiprávní
činnosti – Česká republika

Závěr VP 7: S ohledem na velikost věcně významných rozdílů lze ve vztahu k námi osloveným
respondentům považovat tento výzkumný předpoklad za potvrzený.
Přesvědčení, či odhodlání respondentů našeho výzkumného šetření ve směru dalšího života bez konfliktů,
v souladu se společenskými či právními normami v nás budí jistou naději či víru v efektivitu realizovaných
intervenčních zásahů ze strany kompetentních subjektů. Na druhou stranu jde o subjektivní výpovědi respondentů,
kdy ověření jejich platnosti je velice složité, ne-li nemožné, s ohledem na komplikovanost získání zpětné vazby
ze strany bývalých klientů institucionální péče. Jedná se významný limit jakýchkoli výzkumných snah v oblasti
zkoumání efektivity kontrolních mechanismů.
Závěr
Při interpretaci výsledků dotýkajících se ověřování výzkumných předpokladů postupujeme poněkud
opatrněji, vědomi si možností jistého zkreslení ze strany respondentů.
Jedná se o jejich osobní výpovědi ke zkoumané problematice, kde je nutné počítat s jistou mírou účelovosti
jednání a též účelovosti samotné výpovědi na straně respondentů.
Z výše prezentovaného výzkumného šetření však pro nás vyplývá:
 Nepřipouštění si ze strany mladistvých delikventů rizik jejich sociální reintegrace.
 Ne příliš pozitivní postoj k možnému přínosu aktivit programů zacházení jejich osobě. Pozitivněji se v tomto
ohledu jeví pouze vnímání vzdělávacích aktivit ze strany respondentů, což z hlediska jejich dalšího vývoje
můžeme považovat za poměrně uspokojivé.
 Spíše negativní, nedoceněný až přezíravý postoj k možnostem využívání služeb subjektů kontinuální sociální
péče.
Ačkoli se jedná o výsledky pouze jednoho, ve své podstatě dílčího výzkumného šetření, je nutné si
uvědomit existenci jistých relevantních vztahů, které se v této souvislosti ukázaly. Ty je nutné reflektovat při
hledání účinnějších, efektivnějších nástrojů využívaných v zájmu úspěšné resocializace a následné reintegrace
mladistvých, kteří již mají zkušenosti s porušováním společenských, ale též právních norem.
Na základě výše uvedených zjištění, po provedení analýzy a komparace dostupných poznatků teorie a praxe
prezentovaných v odborné literatuře, si dovolujeme na tomto místě uvést některé z návrhů a doporučení ve
vztahu k zacházení s delikventní mládeží:
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•

Zaměřit pozornost vůči dětem s detekcí výchovných problémů, a to již od raného věku, s cílem jejich eliminace
a posilování pozitivních vzorců chování. Pozitivní rozvoj jedince jakožto priorita v rámci výchovného
působení v rodině, ve škole, ale i v neformálních institucích podílejících se na edukačním procesu mládeže.
• Sjednotit přístup k řešení problematiky delikventní mládeže v rámci všech kompetentních orgánů s ohledem
na interdisciplinaritu řešeného problému. Využít všech dostupných mechanismů eliminace tohoto
nežádoucího jevu s cílem jeho včasné diagnostiky a kvalifikované, koordinované a efektivní intervence
zainteresovaných subjektů.
• Vymezit jednotlivé rizikové faktory sociální deviace vyskytující se především u dětské populace, zmapovat
jejich prevalenci v rámci společnosti a seznámit s nimi širokou veřejnost.
• Efektivně propojit všechny fáze kontinuální sociální péče od okamžiku konfliktu jedince se zákonem s úzkou
provázaností především penitenciárního a postpenitenciárního působení v zájmu zajištění bezproblémové
reintegrace jedince do společnosti po ukončení institucionální péče.
• Snižovat počet dětí umisťovaných v institucionální péči. Preferovat výchovu v rodinách v těch případech, v
nichž je tato možnost reálná. Eliminovat nařizování ústavní výchovy z ekonomických důvodů rodiny a
nařizovat ji opravdu jen v odůvodněných případech a po nezbytně nutnou dobu.
• Zabezpečit oddělený výkon ústavní a ochranné výchovy. Brát v potaz důvody, pro které je daný institut
ukládán (nařizován), za využití diferencovaného přístupu ve vztahu ke klientele zařízení na základě
vypracovaného kvalifikovaného diagnostikování.
• Vybudovat dostatečné kapacity (včetně erudovaného personálu) - specializovaná zařízení, oddělení pro
zacházení se specifickými skupinami dětských delikventů – psychiatrické diagnózy, závislostní chování,
cizinci…
• Po dobu pobytu dítěte v institucionální péči intenzivně pracovat s rodinou s cílem urovnání narušených vztahů,
odstranění problémů, na základě kterých bylo dítě z rodiny odebráno – sanace rodiny. Zbytečně neprodlužovat
pobyt dítěte v zařízení nad dobu nezbytně nutnou.
Na závěr je však třeba uvést, že péče poskytovaná klientovi je poskytována klientovi na základě jeho zájmu,
v jistém smyslu je postavena též na dobrovolnosti. V tomto ohledu můžeme hovořit o jisté výhodě. Pracujeme s
těmi, kteří chtějí své problémy řešit, uvědomují si je, mají nad sebou jistý nadhled. Na základě výsledků našeho
dílčího empirického šetření se však ukazuje, že mezi mladistvými delikventy je zájemců o tuto formu sociální péče
opravdu poskromnu. Jistě je to dáno specifiky psychosociálního vývoje klientů této věkové kategorie a též vyšší
prevalencí poruchového chování. Na druhou stranu se však musíme zamyslet též nad možnostmi, které nám
současný systém sociální péče nabízí, především pak nad personálním ale i materiálním zabezpečením kvalitní
kontinuální sociální péče o mladistvého delikventa, jež je v jistém ohledu limitováno.
Naše empirické šetření pojímá prezentovaný problém trochu z jiného úhlu pohledu, než je tomu
v dosavadní odborné literatuře zvykem. Máme poměrně mnoho poznatků od odborníků zabývajících se sociální
reintegrací jedince do společnosti. Absentují nám však poznatky získané od samotných potenciálních účastníků
tohoto reintegračního procesu, v našem případě klientů výchovných zařízení. V tomto ohledu považujeme
výsledky našeho šetření za ojedinělé, nabízející prostor pro další diskusi a šetření v dané problematice. Bez znalosti
toho, jak samotný problém vnímají adresáti našich, troufáme si říci přínosných aktivit ve směru usnadnění jejich
integrace do společnosti, zdají se být tyto aktivity méně efektivní, ne-li zcela míjící se účinkem.
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA MOŽNOSTÍ
REGULÁCIE SÚKROMNÝCH VOJENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ
Radoslav IVANČÍK1

THEORETICAL BACKGROUND FOR THE RESEARCH OF THE POSSIBILITY
OF THE PRIVATE MILITARY COMPANIES REGULATION
Abstrakt: Sektor súkromných vojenských služieb poskytovaných súkromnými vojenskými spoločnosťami
predstavuje v súčasnosti jednu z najdynamickejších a zároveň najlukratívnejších oblastí, nielen vo sfére vojenstva
a bezpečnosti, ale aj vo sfére globálnej ekonomiky. SVS dnes pôsobia vo viac ako sto krajinách celého sveta,
zamestnávajú tisícky ľudí a objem ich zákaziek predstavuje niekoľko stoviek miliárd dolárov ročne. Ich aktivity
sa vyznačujú viacerými pozitívnymi, ale na druhej strane aj mnohými negatívnymi aspektami. Preto autor v rámci
výskumu zameraného na privatizáciu vojenstva a bezpečnosti skúma možnosti regulácie pôsobenia súkromných
vojenských spoločností.
Kľúčové slová: Súkromné vojenské spoločnosti, regulácia, možnosti, legislatíva.
Abstract: The sector of private military services provided by private military companies belongs to one of the
most dynamic and lucrative sectors at present, not only in the area of military and security, but also in the area of
global economy. These companies are active in over hundred countries around the world, employ thousands people
and the volume of their orders reaches several hundred billion dollars a year. Their activities have many positive
effects, but on the other hand, they also produce some negative side effects. Therefore, an author of the article
examines in his research the possibilities of the regulation of the private military companies.
Key words: Private military companies, regulation, possibilities, legislation.

ÚVOD
Sektor súkromných vojenských služieb poskytovaných súkromnými vojenskými spoločnosťami (ďalej v
texte len „SVS“) predstavuje v súčasnosti jednu z najdynamickejších a zároveň najlukratívnejších oblastí, nielen
vo sfére vojenstva a bezpečnosti, ale aj vo sfére globálnej ekonomiky. SVS dnes pôsobia vo viac ako sto krajinách
celého sveta, zamestnávajú tisícky ľudí a objem ich zákaziek predstavuje niekoľko stoviek miliárd dolárov ročne.
Postupne zohrávajú stále významnejšiu úlohu na poli obrany a národnej a medzinárodnej bezpečnosti a v mnohých
štátoch sa v priebehu niekoľkých predchádzajúcich rokov stali neodmysliteľnou súčasťou obranného a
bezpečnostného systému štátu.
V niektorých krajinách dokonca získali SVS taký podiel na fungovaní vojensko-obranného komplexu, že
ozbrojené sily daných krajín by pri výpadku ich služieb neboli schopné plniť všetky im stanovené úlohy. Typickým
príkladom sú Ozbrojené sily USA, ktoré by podľa Traynora (2003) neboli schopné bez pomoci SVS normálne
fungovať. Okrem zákaziek od národných vlád, SVS poskytujú svoje služby čoraz väčšiemu počtu medzinárodných
inštitúcií, vládnych i nevládnych organizácií, a súkromných korporácií, a to doslova na celej planéte, vrátane
ohnísk napätia a vojnových zón.
Aj preto v súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom a meniacom globálnom i regionálnom bezpečnostnom
prostredí predstavuje problematika SVS jednu z dôležitých záujmových oblastí vojenskej i bezpečnostnej vedy.
Tento záujem sa vzhľadom na čoraz širšiu privatizáciu vojenských služieb sústreďuje nielen na problematiku
historického vývoja a rozmachu SVS alebo na skúmanie problémov definovania, klasifikácie či typologizácie
SVS, ale v poslednej dobe, v nadväznosti na viaceré škandály spojené s pôsobením SVS a polemiku na to
nadväzujúcu, aj na skúmanie pozitívnych a negatívnych stránok pôsobenia (aktivít, činností) SVS a možnosti ich
regulácie.
Zvažovanie možností regulácie pôsobenia SVS vychádza najmä z toho, že služby SVS sú postupne
využívané čoraz širšou škálou zákazníkov, medzi ktorých nepatria len vlády demokratických štátov, renomované
medzinárodné inštitúcie alebo mimovládne organizácie či etablované súkromné spoločnosti, ale potvrdilo sa, že
niektoré SVS poskytujú určité služby aj vládam nedemokratických, diktátorských režimov, drogovým kartelom,
kriminálnym organizáciám, zločineckým skupinám a súkromným firmám s pochybnou povesťou, čím jednak
silnie kritika pôsobenia SVS a jednak vzrastajú obavy z privatizácie vojenstva a straty monopolu štátu na
1
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používanie násilia prostredníctvom jeho ozbrojených síl. Zároveň s tým silnejú hlasy požadujúce vytvorenie
účinných nástrojov a prijatie efektívnych opatrení na reguláciu pôsobenia súkromných vojenských organizácií.
1 POTREBA REGULÁCIE PÔSOBENIA SÚKROMNÝCH VOJENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
Vzhľadom na skutočnosť, že súkromný vojenský sektor dnes nie je nijako regulovaný, SVS môžu
poskytovať svoje služby komukoľvek, kto je ochotný za ich služby zaplatiť. Rovnako tak kontraktori sa môžu dať
najať ktorejkoľvek SVS, ktorá je ochotná za ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a skúsenosti zaplatiť. A hoci
väčšina spoločností oficiálne deklaruje, že svoje služby poskytujú len demokraticky zvoleným a medzinárodne
uznávaným vládam, rešpektovaným medzinárodným organizáciám a/alebo renomovaným súkromným
spoločnostiam, a nie sú ochotné poskytnúť ich pochybným zákazníkom, ak neexistujú žiadne regulačné pravidlá
či obmedzenia, vidina vysokej finančnej odmeny môže prevládnuť nad snahou o udržanie si dobrej povesti.
Navyše, absencia regulačného rámca, môže spôsobiť to, že niektoré SVS si vybudujú svoju reputáciu práve na
tom, že sú ochotné poskytnúť svoje služby akýmkoľvek zákazníkom. Podobne kontraktori, ktorí zatiaľ, na rozdiel
od žoldnierov, úspešne unikajú medzinárodnému odsúdeniu.
Potreba národnej i medzinárodnej regulácie pôsobenia SVS však nevyplýva len z vyššie uvedených
dôvodov, ale aj preto, že aktivity SVS narúšajú monopol štátu na používanie násilia. Monopol štátu na použitie
sily totiž umožňuje štátom regulovať použitie vojenskej sily v súlade s medzinárodným právom, či už
prostredníctvom rezolúcií a sankcií Bezpečnostnej rady OSN, rozhodnutí Medzinárodného súdneho dvora alebo
politického nátlaku a ekonomického embarga či rôznych sankcií voči iným štátom. Ak je však sila komodita, ktorá
môže byť bez obmedzení predávaná a kupovaná na trhu, a ak existujú aktéri disponujúci vojenskou silou, ktorí sú
mimo kontroly (regulácie) štátov, potom sa existujúce obmedzenia stávajú ešte menej efektívnymi.
Viaceré SVS vyvíjajú operačnú činnosť mimo pôsobnosť akejkoľvek národnej legislatívy. Tam, kde sa
štát pokúsil ich činnosť nejakým spôsobom regulovať alebo obmedziť, boli tieto pokusy neúspešné. Spoločnosti
sa snahám o obmedzenie alebo regulovanie ich „podnikateľskej“ činnosti úspešne vyhli viacerými spôsobmi –
napríklad premenovaním, reorganizáciou, transformáciou alebo zrušením v jednom štáte a následnou registráciou
či vytvorením v inom štáte, ktorý neobmedzuje alebo nemá snahy o reguláciu pôsobenia SVS.
Salzman ako typický príklad vyhýbania sa súkromných vojenských organizácií národnej regulácii uvádza
spoločnosť Executive Outcomes, ktorá potom, ako bol v Juhoafrickej republike v roku 1998 prijatý zákon o
poskytovaní zahraničnej vojenskej pomoci, bola formálne zrušená, rozpustená, avšak v skutočnosti sa
transformovala do viacerých menších spoločností vyvíjajúcich svoju činnosť v zahraničí mimo akýkoľvek dosah
juhoafrickej jurisdikcie (Salzman, 2007).
2 MOŽNOSTI REGULÁCIE PÔSOBENIA SÚKROMNÝCH VOJENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
V nadväznosti na odhalené škandály a prešľapy viacerých SVS (napríklad porušovanie ľudských práv,
zbrojných embárg, podieľanie sa na obchode s drogami a bielym mäsom, sexuálne delikty, mučenie zajatcov,
neodôvodnené strieľanie do civilného obyvateľstva, atď.), ako aj polemiku týkajúcu sa pozitívnych a negatívnych
stránok pôsobenia SVS, sa prevažná väčšina odborníkov, bez ohľadu na to, či ide o zástancov alebo odporcov
SVS, zhoduje na tom, že tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni by mali byť prijaté opatrenia, resp. mal by
byť stanovený určitý regulačný rámec, ktorý by určoval pravidlá fungovania a pôsobenia SVS. A hoci vyššie
uvedené excesy predstavujú vzhľadom na celkový rozsah aktivít a škálu poskytovaných služieb SVS skôr výnimku
než pravidlo, medzi odborníkmi i verejnosťou prevažuje názor, že pôsobenie (činnosti, aktivity) SVS si vyžaduje
prijatie účinných a efektívnych opatrení, ktoré zabezpečia kontrolu a reguláciu SVS. Prijaté opatrenia by mali
podľa Kinseyho (2006, s. 135):

zabezpečiť, aby pôsobenie SVS negatívne neovplyvňovalo mier, bezpečnosť a riešenie konfliktov;

zabezpečiť, aby služby poskytované SVS boli legálne a legitímne a nedochádzalo k porušovaniu
ľudských práv;

zabezpečiť, aby aktivity SVS nepodkopávali vládnu politiku;

zabrániť, aby SVS zapríčinili ekonomické straty svojim komerčným klientom;

zabezpečiť, aby SVS niesli plnú zodpovednosť za svoje pôsobenie a za činy svojich zamestnancov;

zabezpečiť, aby aktivity SVS boli maximálne transparentné;

zabrániť, aby SVS lavírovali medzi legálnymi a nelegálnymi aktivitami;

garantovať, aby SVS žiadnym spôsobom nepodkopávali štátnu suverenitu.
Zatiaľ nedoriešenou otázkou ale zostáva, ako by mala táto regulácia v praxi vyzerať, kto by ju mal
zastrešovať a akým spôsobom. Komplikácie v tejto súvislosti predstavuje aj skutočnosť, že pre určitú časť
expertov na SVS, ako aj časť širšej verejnosti je neprijateľná už len samotná existencia SVS. Sú totiž vnímané ako
novodobí a korporační, ale vo svojej podstate stále rovnakí žoldnieri, ktorých využívanie kritizoval už Machiavelli.
Podľa neho má každý občan špeciálnu a nenahraditeľnú vojenskú povinnosť voči svojmu štátu. Tvrdil,
že „kým rodený vojak bojujúci za svoju vlasť týmto prispieva k jej sile; žoldnier bojujúci sám za seba ju naopak
aspoň dvoma spôsobmi oslabuje. Po prvé, žoldnier je proste menej efektívny, pretože nie je motivovaný tak, ako
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národný vojak. A po druhé, tým, že nahrádza národného vojaka, aktívne podkopáva zodpovednosť voči vlasti,
ktorá je kľúčová pre silný štát.“ (Bureš, Nedvědická, 2012, s. 138)
Názory odmietajúce existenciu SVS, resp. stavajúce sa proti ich pôsobeniu vychádzajú z presvedčenia,
že používanie súkromných vojenských síl je morálne nevhodné jednak z dôvodu zabíjania bez vzťahu k
patričnému dôvodu a jednak z dôvodu podkopávania vzťahu medzi občanom a štátom. Navyše, problémy z toho
prameniace sú tak zásadné, že ich nedokážu vyriešiť ani najlepšie regulačné pravidlá.
Percy na margo tohto problému uvádza, že kým problémy týkajúce sa statusu SVS možno riešiť iba
zákazom ich činnosti (ide o tzv. „abolicionistický prístup“), tak problémy týkajúce sa aktivít SVS je možné riešiť
prostredníctvom regulačných opatrení (Percy, 2007). Tieto morálne výhrady tak s najväčšou pravdepodob-nosťou
významným spôsobom ovplyvnia výsledok diskusií týkajúcich sa regulácie činnosti SVS, a to najmä z týchto
dôvodov:

výhrady zástancov tzv. „abolicionistického prístupu“ nemôžu byť uspokojené žiadnou formou regulácie,
jedine ich zákazom, pričom určitá časť ľudí bude aj naďalej bytostne presvedčená o tom, že privatizácia
použitia sily je sama o sebe chybným krokom;

niektoré morálne výhrady je možné uspokojiť vhodným spôsobom regulácie, ktorá by zaistila, aby sa
SVS držali v súčasnej dobe stále častejšie proklamovaného záväzku – maximálne obmedziť tzv. šedú
zónu medzi bojovými a nebojovými operáciami;

vhodná regulácia, ktorá jasne nastavuje vzťah medzi domácim štátom a SVS, môže taktiež čiastočne
obmedziť obavy týkajúce sa porušovania ľudských práv, avšak ani jasné vzťahy medzi štátom a SVS
neriešia obavy týkajúce sa podkopávania všeobecnej kontroly použitia sily využívaním SVS;

i keď sú morálne výhrady namierené predovšetkým voči existencii SVS, a nie voči tomu, čo robia, všetky
regulačné mechanizmy okrem úplného zákazu SVS sa musia vážne zaoberať ich aktivitami, nie je totiž
možné nájsť jeden typ regulácie vhodný pre všetky druhy služieb poskytovaných SVS;

odlišným spôsobom vysporiadania sa s morálnymi výhradami pri vytváraní regulačného rámca je zaistiť
ich pretrvávanie, morálne výhrady totiž predstavujú isté potvrdenie demokratickej kontroly nad použitím
sily, živá verejná debata ohľadom morálnosti využívania služieb SVS predstavuje síce neformálny, ale
viac menej efektívny dohľad.

regulácia musí byť viac ako len kozmetické opatrenie, aby uspokojila aspoň niektoré z morálnych výhrad
(Percy, 2007, s. 26-28).
V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné dodať, že aj keď má „abolicionistický prístup“ svojich
zástancov najmä v Rade pre ľudské práva OSN a vo Valnom zhromaždení OSN, v relevantnej odbornej literatúre
dnes skôr prevláda diskusia o tzv. „regulačnom prístupe“, ktorý sa snaží eliminovať negatívne dopady pôsobenia
SVS, nie však samotné SVS. Niektorí autori dokonca označujú abolicionistický prístup za skrachovaný, poplatný
dobám neokolonializmu v Afrike, a preto v dnešnej dobe je potrebné sústrediť sa na možnosti regulácie aktivít
SVS. Podľa Bureša a Nedvědickej (2012, s. 160) v súčasnosti existujú tri základné možnosti regulácie SVS:

medzinárodný regulačný rámec,

národný regulačný rámec, a

samoregulácia.
2.1 Medzinárodný regulačný rámec
História potvrdzuje, že vojenské služby už od dávnych čias zabezpečovali nielen legálne existujúce
vojská, príslušníkmi ktorých boli štátom regrutovaní vojaci, ale poskytovali ich aj tzv. “žoldnieri“ – nájomní
bojovníci, ktorých služby využívali viacerí vtedajší vládcovia (Jirásková a kol., 2009, s. 42). Zjednodušene by sa
dokonca dalo povedať, že história súkromných vojenských síl, čiže zapojenia súkromných osôb alebo skupín
súkromných osôb do cudzích konfliktov je taká dlhá ako história vedenia vojen (Ivančík, 2016). Napriek tomu
doteraz neexistuje žiadna všeobecne akceptovaná jednotná definícia SVS a ani konsenzus o ich postavení v rámci
medzinárodného práva. To svedčí podľa O´Briena (2009, s. 47) o tom, že „existujúce medzinárodné právne
nástroje sú buď nedostatočné, alebo nepraktické“.
Príčinou absencie rešpektovanej, unifikovanej definície SVS môže byť do určitej miery tiež stret dvoch
vyššie uvedených protichodných prístupov k SVS a ich aktivitám (abolicionistického a regulačného), to znamená
stret názorov, či SVS zakázať celkom, alebo ich aktivity regulovať. Podľa Bureša a Nedvědickej (2012, s. 164165) sa tento názorový stret objavuje vo všetkých diskusiách na medzinárodnej scéne. Vo svojej podstate sa
sústreďuje predovšetkým na vyriešenie otázky, či by mali byť novodobé moderné SVS vnímané ako novodobí
žoldnieri, alebo nie. Dôležité je to najmä preto, že problematika žoldnierstva je krytá niekoľkými medzinárodnými
právnymi dohodami, najmä Dohovorom o odstránení žoldnierstva v Afrike (Convention for the Elimination of
Mercenarism in Africa) z roku 1979, článkom 47 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z roku 1977
a Medzinárodným dohovorom OSN proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov (International
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries) z roku 1989. Problémom je, že
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ani jeden z vyššie uvedených dohovorov sa priamo nezmieňuje o SVS a navyše všetky obsahujú viacero
nedostatkov. Predstavujú skôr abolicionistický prístup.
Na pôde OSN sa v predchádzajúcich rokoch, alebo skôr desaťročiach, odohralo viacero búrlivých diskusií
a objavilo niekoľko pokusov o úplný zákaz SVS alebo o reguláciu ich pôsobenia. Tieto pokusy boli ovplyvnené
jednak stretmi medzi zástancami abolicionistického a zástancami regulačného prístupu k SVS, jednak rozpormi
vyplývajúcimi z rozdielnej ideológie uplatňovanej v časoch studenej vojny, a jednak nezhodami v názoroch
jednotlivých krajín. Kým niektoré štáty podporovali celkový zákaz pôsobenia SVS, ďalšie presadzovali reguláciu
ich činnosti a niektoré boli proti akejkoľvek regulácii týchto aktivít.
Pozitívom bolo vytvorenie funkcie Zvláštneho spravodajcu pre problematiku žoldnierstva v rámci
Komisie pre ľudské práva OSN v roku 1987, ktorý bol v roku 2005 zrušený a nahradený pracovnou skupinou,
ktorá sa zaoberala aktivitami SVS. Išlo najmä o reakciu na masívne využívanie SVS v Iraku a problémy spojené s
off-shore regrutáciou kontraktorov týmito spoločnosťami. Plusom bolo tiež to, že bol špecifikovaný postup, ktorý
umožňoval jednotlivcom podať sťažnosť na SVS, avšak v praxi mu chýbala dostatočná politická podpora, najmä
zo strany tých krajín, v ktorých je registrovaných najviac SVS. Medzinárodný mierový inštitút na margo tejto
situácie skonštatoval, že OSN je ochromená protichodnými postojmi štátov, a preto nie je schopná poskytnúť
vhodnú platformu, ktorá je potrebná pre prijatie medzinárodného regulačného rámca prijateľného pre SVS (Bureš
a Nedvědická, 2012, s. 166).
Tento pohľad na vec však bude možno potrebné korigovať, ak do platnosti vstúpi a bude krajinami sveta
ratifikovaný návrh Medzinárodného dohovoru o regulácii, kontrole a monitoringu súkromných vojenských a
bezpečnostných spoločností (International Convention on the Regulation, Oversight and Monitoring of Private
Military and Security Companies), ktorý bol podaný na prerokovanie do OSN v roku 2009. Podľa tohto dohovoru
majú štáty monopol na použitie sily a sú v rámci medzinárodného práva zodpovedné za jej použitie, a to i mimo
územia štátu a bez ohľadu na to, či ide o silu ozbrojených síl štátu alebo súkromnú vojenskú silu. Podľa dohovoru:

každá zmluvná strana nesie zodpovednosť za vojenské a bezpečnostné služby súkromných subjektov
registrovaných alebo pôsobiacich v ich jurisdikcii, bez ohľadu na to, či si tieto subjekty štát najal, alebo
nie;

každá zmluvná strana musí zaistiť, aby neštátni aktéri, ktorých si zazmluvnila, boli vycvičení a
rešpektovali medzinárodné humanitárne právo a normy ľudských práv;

žiadna zo zmluvných strán nemôže delegovať alebo outsourcovať základné funkcie štátu neštátnym
aktérom.









Dohovor zároveň štátom zakazuje, aby si najímali SVS k nasledovným činnostiam:
k zvrhnutiu vlády štátu (vrátane zmeny režimu silou) alebo podrývaniu ústavného usporiadania či
právnych, ekonomických a finančných základov štátu;
k vynucovaniu zmeny medzinárodne uznávaných hraníc štátu;
k porušovaniu zvrchovanosti alebo podpore cudzej okupácie časti alebo celého územia štátu;
k útočeniu na život alebo bezpečnosť civilných osôb;
k teroristickým činom;
k zavedeniu kontroly nad prírodnými zdrojmi štátu, vrátane vody, ropy, uránu a súvisiacich odvetví alebo
zariadení;
k donucovaniu k odsunu alebo vysídleniu ľudí z oblasti ich trvalého alebo obvyklého bydliska (Bureš
a Nedvědická, 2012, s. 166-167).

Primárnym cieľom dohovoru, podľa Elsea, pritom nie je vytvorenie záväzného regulačného rámca pre
pôsobenie SVS, ale záväzok zmluvných strán prijať a implementovať príslušné regulačné opatrenia do svojej
národnej legislatívy. Dohovor by zároveň mal viesť k vytvoreniu Komisie pre reguláciu, kontrolu a monitoring
súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, ktorá by vyhodnocovala výročné správy zmluvných strán
týkajúce sa ich národného regulačného úsilia (Elsea, 2010). K ratifikácii tohto dohovoru zatiaľ nedošlo.
Okrem snáh vynaložených v rámci OSN je potrebné zmieniť sa o tzv. „Švajčiarskej iniciatíve“ (Swiss
Initiative), ktorá predstavuje medzivládny proces iniciovaný švajčiarskym ministerstvom zahraničných vecí
a Medzinárodným výborom Červeného kríža, ktoré sa od roku 2004 spoločne zasadzujú o prijatie dokumentu,
ktorý by jednoznačne potvrdil právne záväzky štátov vo vzťahu k aktivitám SVS a zároveň zdokumentoval
„najlepšie postupy“ (good practises) štátov v tejto oblasti.
Vyvrcholením tohto procesu bol podpis tzv. Montreuxského dokumentu (pomenovanom podľa
švajčiarskeho mesta Montreux ležiaceho na brehu Ženevského jazera), ktorý v roku 2008 podpísalo 18 štátov
vrátane všetkých stálych členov Bezpečnostnej rady OSN a významných exportérov (napr. Juhoafrická republika)
i príjemcov služieb poskytovaných SVS (napr. Iracká republika, Afganská islamská republika). Dokument z
Montreux odporúča štátom stanoviť trestnú a civilnú jurisdikciu nad činnosťami SVS a zaväzuje signatárske štáty
k dodržiavaniu ustanovení medzinárodného humanitárneho práva. Švajčiarska iniciatíva v spolupráci s Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces začali od roku 2009 uskutočňovať serie workshopov, ktorých
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sa okrem štátnych organizácií zúčastnili aj predstavitelia SVS, humanitárnych organizácii, nadnárodných
spoločností, akademikov a expertov.
Výsledkom práce bolo prijatie Medzinárodných pravidiel správania sa pre poskytovateľov súkromných
bezpečnostných služieb (International Code of Conduct for Private Security Services Providers) v novembri 2010.
Na dodržiavanie pravidiel má dohliadať deväťčlenná komisia, zložená po troch zástupcoch z radov kľúčových
aktérov (SVS, občianskej spoločnosti a vlád štátov), ktorá však prípadné sťažnosti môže maximálne postúpiť na
prešetrenie národným orgánom (Rozemberg a Ďurkech, 2015, s. 156-157). A hoci ide o unikátny dokument, a to
tak svojim vznikom, ako aj podporou širokého spektra relevantných aktérov, kľúčovým aspektom bude až jeho
praktické fungovanie, najmä v oblasti kontroly a trestania prehreškov SVS (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 170).
2.2 Národný regulačný rámec
Z vyššie uvedenej podkapitoly vyplýva, že tak ako v súčasnosti neexistuje žiadna jednotná definícia SVS,
tak neexistuje ani žiadna ucelená a všeobecne akceptovaná medzinárodná právna norma, ktorá by zabezpečovala
reguláciu SVS a ich aktivít. Preto sa dnes tieto spoločnosti spravidla riadia legislatívou krajín, v ktorých sú
registrované, alebo legislatívou krajín, v ktorých vyvíjajú svoje aktivity, resp. v ktorých poskytujú svoje služby.
Z toho dôvodu sa národná legislatíva javí ako vhodný regulačný nástroj, ktorý by mohol priniesť do tejto sféry
vyššiu úroveň kontroly a zodpovednosti. Potvrdzuje to Kinsey (2008), ktorý hovorí, že: „Neschopnosť
medzinárodného spoločenstva dohodnúť sa na právnom statuse SVS posúva túto problematiku na národnú úroveň.
A keďže na tejto úrovni nie je potrebná spolupráca ďalších štátov, jej implementácia je omnoho jednoduchšia.“
Komplikácie však v tomto prípade predstavuje skutočnosť, že národné legislatívy sa od seba výrazne odlišujú
(pozri tabuľku 1).
Tabuľka 1 Prehľad národných regulačných opatrení vo vybraných krajinách sveta
Krajina
Austrália
Belgicko
Dánsko

Regulačné opatrenia
Regrutácia žoldnierov na území Austrálie a účasť austrálskych občanov v boji
v zahraničných nevládnych ozbrojených skupinách je protizákonná.
Zákon z roku 1979, ktorý zakazuje belgickým občanom službu v zahraničných ozbrojených
silách, dosiaľ nebol aplikovaný.
Regrutácia zahraničných ozbrojených síl na území Dánska a pôsobenie dánskych občanov v
zahraničných ozbrojených silách je trestné.

Fínsko

Regrutácia fínskych občanov do zahraničných ozbrojených síl je trestná.

Francúzsko

Účasť žoldnierov v bojových operáciách v ozbrojených konfliktoch a vedenie takýchto
operácií je trestné.

Grécko

Regrutácia žoldnierov na území Grécka je protizákonná.

Holandsko
Kanada
Nový Zéland
Nórsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko

Slovensko

Španielsko

Regrutácia zahraničných ozbrojených síl na území Holandska a pôsobenie holandských
občanov v zahraničných ozbrojených silách je trestné.
Zákaz pôsobenia občanov Kanady v zahraničných ozbrojených silách bojujúcich proti
aliančnému štátu.
Žoldnierstvo, regrutácia, výcvik, financovanie a použitie žoldnierov je zakázané a trestané
väzením.
Regrutácia do zahraničných ozbrojených síl bez súhlasu kráľa a formovanie, účasť a podpora
súkromných vojenských organizácií sú protizákonné.
Portugalskí občania sa nesmú zúčastňovať bojových akcií v zahraničí, ale môžu poskytovať
poradenstvo a technickú podporu zahraničným armádam.
Existujúca legislatíva reguluje vznik vojenských asociácií, ale zatiaľ nebola aplikovaná na
SVS.
Žoldnierstvo, regrutácia, výcvik, financovanie a použitie žoldnierov je zakázané a trestané
väzením.
Podľa § 392, ods. 1, zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) občan Slovenskej republiky,
ktorý bez povolenia2 koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva až
osem rokov. Podľa § 392, ods. 1 citovaného zákona sa občan Slovenskej republiky potrestá
odňatím slobody na päť až desať rokov, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojnového
stavu alebo vojny.
Iba príslušníci španielskych ozbrojených síl majú zakázané podieľať sa na žoldnierskych
aktivitách.

2

Poznámka autora: Povolenie na službu v zahraničných ozbrojených silách môže občanovi SR udeliť prezident SR na základe žiadosti
občana, ktorú skúma a podklady na rozhodnutie prezidentovi pripravuje Ministerstvo obrany SR.
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Pôsobenie švajčiarskych občanov v zahraničných ozbrojených silách je, s výnimkou
Švajčiarskej gardy vo Vatikáne, zakázaná.
Regrutácia do zahraničných ozbrojených síl a podobné aktivity sú bez povolenia vlády
protizákonné.

Taliansko

Žoldnierstvo, regrutácia, výcvik, financovanie a použitie žoldnierov je zakázané.

Ukrajina

Žoldnierske aktivity sú zakázané a trestané väzením.
Zdroj: SCHNEIKER, A. National Regulatory Regimes for PSMCs and their Activities, s. 409

Problémom je nielen to, že národné legislatívy sa od seba odlišujú, ale hlavne fakt, že v niektorých
krajinách neexistujú žiadne národné regulačné rámce. Kým v niektorých krajinách sú SVS zakázané úplne, tak v
niektorých krajinách je zakázaná len služba v bojových operáciách v rámci pôsobenia v zahraničných SVS
a v iných zasa nie sú SVS alebo pôsobenie v nich nijako regulované. Pre lepšie pochopenie predmetnej
problematiky, a najmä porovnanie kľúčových výhod a nevýhod spojených so snahami o národnú reguláciu
pôsobenia SVS, sú v nižšie uvedenom texte zhrnuté prístupy uplatňované v krajinách, ktoré sú najväčšími
exportérmi SVS, t. j. v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“) a v Juhoafrickej republike (ďalej len
„JAR“).
2.1.1 Spojené štáty americké
V rámci existujúceho právneho systému USA je možné na rôzne aktivity SVS (napríklad držanie zbraní,
výcvik cudzincov či postavenie a povinnosti zamestnancov SVS) aplikovať viac ako päťdesiat federálnych a
štátnych zákonov. A hoci americká legislatíva nerieši žoldnierstvo, veľmi podrobne sa zaoberá transfermi
vojenského a bezpečnostného „know-how“, zbraní, zbraňových systémov, technológií, materiálov, komponentov
a služieb, ktoré sú klasifikované ako zahraničná vojenská asistencia (Foreign Military Assistance – ďalej len
„FMA“). Keďže v USA ako vojensky najvyspelejšej krajine sveta je registrovaných veľké množstvo väčších
i menších spoločností a firiem ponúkajúcich a poskytujúcich v rámci FMA vojenské a bezpečnostné služby
v zahraničí, prístup ku kontrole exportu týchto služieb je veľmi dôkladný. Základný predpoklad pre získanie
povolenia na export predmetných služieb predstavuje skutočnosť, že táto forma zahraničnej vojenskej asistencie
podporuje americké záujmy v zahraničí.
Samotný export konkrétnych vojenských služieb do zahraničia je možné v súlade s platnou americkou
legislatívou realizovať dvomi cestami, a to prostredníctvom:

priameho komerčného predaja (Direct Commercial Sales – ďalej len „DCS“), pri ktorom spoločnosti
môžu predávať svoje služby priamo zahraničným subjektom na základe schválenej exportnej licencie;
alebo

medzivládneho programu označovaného ako zahraničný vojenský predaj (Foreign Military Sales – ďalej
len „FMS“), v rámci ktorého nie je licencia vyžadovaná (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 173-174).
Základný legislatívny nástroj, prostredníctvom ktorého sa riadi a realizuje priamy predaj vojenských
tovarov a služieb, predstavuje zákon o kontrole exportu zbraní – The Arms Export Control Act (ďalej len
„AECA“). Na základe neho je americký prezident povinný kontrolovať, resp. vykonávať dozor nad importom a
exportom vojenských tovarov a služieb. Vykonávacím nariadením 11958 boli tieto právomoci delegované na
ministra zahraničných vecí. Implementácia zákona v praxi sa vykonáva cez nariadenie o regulácii medzinárodného
obchodovania so zbraňami – International Traffic in Arms Regulation (ďalej len „ITAR“), ktoré definuje obranné
služby a špecifikuje registračné a licenčné postupy vrátane donucovacích prostriedkov, zahŕňajúcich pokuty a
tresty za ich porušenie. V praxi kontrolu nad dodržiavaním pravidiel ITAR vykonáva Riaditeľstvo pre kontrolu
obchod so zbraňami (Directorate of Defense Trade Controls – DDTC) pôsobiace v rámci amerického ministerstva
zahraničných vecí. Pokuty za porušenie nariadenia sú vysoké – až do výšky jedného milióna USD pre SVS a až
desať rokov väzenia pre súkromné osoby. Navyše, firma môže byť zbavená exportných privilégií a možnosti
uchádzať sa o vládne kontrakty po dobu troch rokov (Caparini, 2007, s. 161).
V prípade, že americké SVS využijú pri predaji svojich služieb do zahraničia druhý spôsob, t.j. predaj
prostredníctvom FMS, na tieto kontrakty sa nevzťahuje licenčný režim ITAR. Tieto kontrakty (programy) sa
realizujú prostredníctvom amerického ministerstva obrany, za čo si Pentagon účtuje províziu vo výške 3 percent
z celkového objemu kontraktu. Výsledná realizácia kontraktu prebieha tak, že Agentúra pre bezpečnostnú
spoluprácu (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) z amerického ministerstva obrany, ihneď po obdržaní
ponukového akceptačného listu (Letter of Offer and Acceptance – LOA) od vlády kupujúcej krajiny, priamo
nakupuje tovary a služby od amerických spoločností a následne ich predáva daným krajinám. Tento systém
podporuje veľmi blízke prepojenie spoločností, ktoré exportujú obranno-bezpečnostné služby s americkou
zahraničnou politikou a americká vláda je tak jednoznačne najväčším a najdôležitejším klientom SVS
registrovaných v USA
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Avant v tejto veci poukazuje na závažné nedostatky v programe FMS, ktoré spočívajú v tom, že „prípad
od prípadu sa líšia konkrétne odbory ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí, ktoré majú do činenia
s celým procesom, a tak ani samotné spoločnosti, ani nezávislí pozorovatelia nevedia, ako celý regulačný proces
funguje“ (Avant, 2007). Negatívom je tiež veľmi slabá možnosť kontroly procesu zo strany amerického Kongresu.
Ten nedokáže kontrolovať všetky kontrakty, lebo podľa platnej legislatívy sú Kongresu hlásené len kontrakty
presahujúce päťdesiat miliónov USD. A aj tieto kontrakty je navyše možné ľahko rozdeliť na menšie časti a takto
sa vyhnúť už aj tak slabej kontrole Kongresu.
V nadväznosti na zmienenú slabú kontrolu je potrebné upozorniť na skutočnosť, že AECA ani FMS
nijako neriešia reguláciu SVS poskytujúcich služby priamo vláde USA alebo americkým ozbrojeným silám
napriek tomu, že tento typ zákaziek vďaka operáciám v Iraku a v Afganistane dominoval celému trhu. Tým sa len
potvrdzuje priama i nepriama prepojenosť amerických SVS s nositeľmi americkej politickej a rozhodovacej moci.
Táto úzka prepojenosť na jednej strane zaisťuje, aby SVS svojimi aktivitami nepodkopávali americké zahraničné
záujmy (inak by prišli o všetky vládne kontrakty), ale na druhej strane, vzhľadom na vysoký dopyt po súkromných
vojenských službách, sa americká vláda stáva závislá najmä na službách veľkých SVS, ktoré si môžu dovoliť svoje
kontrakty opakovane predražovať (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 175).
V súvislosti s americkým národným regulačným rámcom je potrebné upozorniť na fakt, že úplne mimo
americkú kontrolu sú všetky tzv. off-shorové SVS a aktivity kontraktorov regrutovaných mimo USA. Podľa
zákona National Defense Authorization Act SVS pracujúce pre ministerstvo obrany môžu spadať do americkej
jurisdikcie na základe tzv. Uniform Code of Military Justice, ktorým sa riadia všetky vojenské zložky USA. To by
bol posun vpred oproti doterajšej praxi, keď najmä SVS v Iraku na základe nariadenia vtedajšieho amerického
okupačného správcu Paula Bremera nespadali pod iracké právo a zároveň sa na ne vďaka pôsobeniu mimo USA
prakticky nevzťahovalo ani právo americké.
Navyše, National Defense Authorization Act sa vzťahuje iba na SVS, ktoré majú podpísané kontrakty
s ministerstvom obrany, a nie na SVS, ktoré majú podpísané kontrakty s inými ministerstvami, napríklad
ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom spravodlivosti, atď. Z tohto dôvodu americký Kongres pracuje
na revízii ďalších dvoch zákonov – War Crime Act a Military Extraterritorial Jurisdiction Act, ktoré by mohli
vyplniť pretrvávajúce nejasnosti a medzery týkajúce sa jurisdikcie vo vzťahu k osobám a firmám, ktoré poskytujú
služby americkým ozbrojeným silám alebo boli najaté vládou USA na pôsobenie v oblastiach, kde prebiehajú
vojenské operácie. Podľa niektorých expertov však ani prijatie nových zákonov nepomôže vyriešiť všetky
problémy spojené s pôsobením SVS (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 178-179).
2.1.1 Juhoafrická republika
Potrebu zavedenia regulácie aktivít SVS v JAR významnou mierou ovplyvnil fakt, že po páde apartheidu
v krajine cca 30 % príslušníkov rozpustených jednotiek bývalých juhoafrických ozbrojených síl vstúpilo do služieb
viacerých SVS (Cock, 2005), predovšetkým Executive Outcomes. V nadväznosti na viaceré kontroverzné aktivity
SVS vláda národnej jednoty pod vedením Nelsona Mandelu prijala v roku 1998 zákon Foreign Military Assistance
Act (ďalej len „FMAA“), ktorého hlavným cieľom bolo:

zakázať žoldnierstvo definované ako „priama účasť v ozbrojenom konflikte kvôli súkromnému
obohateniu“; a

regulovať zahraničnú vojenskú asistenciu definovanú ako „poradenské služby a výcvik, personálna,
finančná, logistická, spravodajská a operačná podpora, regrutácia personálu, zdravotnícke a
parazdravotnícke služby alebo sprostredkovanie materiálu“ stranám zapojeným v ozbrojenom konflikte
v zahraničí.
Z hľadiska národného regulačného rámca, FMAA ustanovil licenčný režim, podľa ktorého všetky
obranno-bezpečnostné služby vyvážané do zahraničia musia byť najprv preskúmané a schválené exekutívnym
orgánom vlády JAR – Národným výborom pre kontrolu konvenčným zbraní (National Conventional Arms Control
Committee – NCACC), ktorý sa zodpovedá ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničných vecí. Pri udeľovaní
licencií jednotlivým SVS by sa mal NCACC riadiť nielen juhoafrickými národnými záujmami, ale aj princípmi
medzinárodného práva a zároveň zohľadňovať možnosti ohrozenia mieru, ľudských práv a celkovej stability
v mieste poskytovania služieb.
Na rozdiel od amerického systému regulácie pôsobenia SVS, FMAA špecifikuje aj následný
mechanizmus pre monitoring a NCACC tak má právo spätne prehodnocovať udelené licencie v prípade porušenia
zákona či zmeny situácie v krajine, v ktorej SVS realizuje svoje služby. FMAA je možné uplatňovať v niektorých
prípadoch aj extrateritoriálne a v prípade porušenia zákona hrozí osobám trest väzenia až do 10 rokov alebo pokuta
1 milión randov (Schreier a Caparini, 2005, s. 107), čo je cca 58 218 €3.
Vzhľadom na množstvo dier v zákone, ktoré spôsobili, že desiatky SVS a tisíce juhoafrických
kontraktorov pôsobili v zahraničí bez licencie, sa vláda JAR rozhodla posilniť národný regulačný rámec pre
3

Podľa kurzu z 20. marca 2016: 1 rand = 0,0582186 EUR; 1 EUR = 17,1766 randov
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aktivity SVS pomocou nového zákona – Prohibition on Mercenary Activity and Prohibition and Regulation of
Certain Activities in an Area of Armed Conflict Bill. Tento návrh mal ošetriť najmä nasledujúce tri aspekty
regulácie SVS:

zrušiť možnosť, aby SVS mohli akékoľvek svoje aktivity deklarovať ako humanitárnu asistenciu, a tým
sa vyhýbať nutnosti získať povolenie pre realizáciu týchto aktivít.

posilniť extrateritoriálnu aplikáciu zákona tak, aby sa jednoznačne vzťahoval aj na osoby, ktoré nie sú
občanmi JAR, ale ktoré poskytujú bezpečnostné alebo iné podporné služby v oblastiach ozbrojeného
konfliktu.

stanoviť špeciálne výnimky pre činy „spáchané počas bojov vedených ľudom s cieľom uplatnenia práva
na národné oslobodenie, sebaurčenie, nezávislosti proti kolonializmu“ alebo počas „odporu voči okupácii,
agresii alebo dominancii nepriateľských alebo zahraničných síl (Caparini, 2007, s. 181).
Tento zákon ukladá všetkým juhoafrickým občanom hľadajúcim prácu v zahraničí v oblasti vojenských
alebo bezpečnostných služieb povinnosť registrovať sa u NCACC a najprv získať povolenie pre takúto prácu.
Zákon zároveň stanovuje, že žiadny juhoafrický občan alebo permanentný rezident JAR nemôže pôsobiť
v akejkoľvek zahraničnej vojenskej sile, vrátane národnej armády akéhokoľvek štátu, pokiaľ k tomu nemá
povolenie od NCACC. Úrad taktiež môže licenciu alebo povolenie odobrať SVS alebo jednotlivcovi, ak sa
zúčastnia ozbrojeného konfliktu, ktorý nie je v súlade so záujmami zahraničnej politiky JAR alebo iným spôsobom
porušia zákon (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 181).
2.3 Samoregulácia
Podľa viacerých expertných názorov musí byť samoregulácia SVS neoddeliteľnou súčasťou celkového
regulačného rámca. Tieto názory vychádzajú z presvedčenia, že kým vynucovanie dodržiavania medzinárodných
a národných regulačných pravidiel môže byť neúčinné, neefektívne, pomalé a komplikované, pričom navyše tieto
pravidlá sú spravidla obsoletné a nereflektujú na aktuálnu situáciu a prax, regulačný rámec obsahujúci určitú mieru
neformálnej samoregulácie by mohol byť efektívnejší a úspešnejší. Podporuje to fakt, že viaceré SVS si uvedomili,
že ich životnosť a životaschopnosť v súkromnom vojenskom biznise závisí aj od ich serióznosti a schopnosti
vystupovať ako jeden z podporných prvkov verejného poriadku a nie ako jeho narušiteľ či hrozba jeho narušenia.
Samoregulácia je potrebná aj preto, že v prípade SVS nie je možné ponechať reguláciu iba na trh, pretože
ten môže byť nástrojom regulácie iba vtedy, ak na ňom existuje súťaž, očakávania opakovaných stretnutí a voľný
tok informácií (Chesterman a Lehnardt, 2007, s. 254). Trh so súkromnými vojenskými službami, ako uvádza
Jennings, však mnohé z týchto podmienok nespĺňa, pretože konkurencia na trhu SVS nie je dostatočná, prejavujú
sa na ňom sklony k monopolizácii, tajným dohodám a tzv. bratríčkovaniu, dohľad je nedostatočný
a transparentnosť rovnako (Jennings, 2006). Navyše trh so službami moderných SVS je stále pomerne mladý,
rastie veľmi rýchlo a preto medzi jednotlivými spoločnosťami existujú veľké rozdiely v ich spôsobilostiach,
profesionalite i dodržiavaní etiky.
Aj preto experti na problematiku SVS skôr ako tzv. neviditeľnú ruku trhu4 preferujú snahy o formuláciu
a implementáciu štandardov kvality, transparentnosti, spoľahlivosti a zodpovednosti SVS pri poskytovaní
súkromných vojenských služieb. V zásade možno tieto snahy analyzovať na troch úrovniach:

prvú úroveň predstavuje hodnotenie vyvíjaného úsilia konkrétnymi SVS pri formulácii, implementácii
a dodržiavaní vlastných firemných štandardov;

druhú úroveň predstavujú snahy už existujúcich asociácií SVS, ktoré sa snažia o vytváranie
a dodržiavanie štandardov kvality všetkými SVS združenými v danej asociácií;

tretiu úroveň predstavuje vlastná regulácia kontraktov medzi SVS a ich zákazníkmi.
3.1.1 Etické kódexy a vnútorné štandardy
Snahám SVS o vlastnú samoreguláciu dosiaľ nebola venovaná v odbornej literatúre príliš veľká
pozornosť. Pravdepodobne je to následok názorov zástancov abolicionistického prístupu, podľa ktorých ide len o
akúsi zásterku alebo vlastnú „public relations“ aktivitu, ktorej cieľom je zlepšiť vlastný imidž v očiach verejnosti,
a preto ich nemožno brať vážne. Podľa analýzy expertov z Medzinárodného mierového inštitútu (International
Peace Institute – IPI), vykonanej na vzorke viac ako štyridsiatich SVS, ktoré poskytujú svoje služby aj vo vysoko
rizikových konfliktných oblastiach, si je však väčšina SVS vedomá užitočnosti vlastných etických kódexov
a vnútorných štandardov na svojich webových stránkach a aj preto sa v propagačných materiáloch otvorene hlásia
k ich dodržiavaniu a rešpektovaniu. Samé sa tiež hlásia k rešpektovaniu Dobrovoľných princípov bezpečnosti a
ľudských práv a Univerzálnej deklarácii ľudských práv z roku 1948.
4

Poznámka autora: Neviditeľná ruka trhu je pojem zavedený ekonómom Adamom Smithom, ktorý vo svojom svetoznámom diele Pojednanie
o podstate a bohatstve národov tvrdil, že na slobodnom trhu jednotlivec sledujúci svoj vlastný záujem rovnako podporuje blahobyt celej
spoločnosti prostredníctvom princípu, ktorý nazýval „neviditeľná ruka trhu“. Argumentoval, že každý jednotlivec, ktorý maximalizuje svoje
výnosy, súčasne maximalizuje aj celkové výnosy spoločnosti ako celku, pretože tieto celkové výnosy sú identické ako je
súčet všetkých individuálnych výnosov.
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Podľa odporcov SVS však týmto spoločnosti iba navonok deklarujú svoju ochotu rešpektovať etické
kódexy, avšak či a ako ich v skutočnosti v praxi dodržiavajú je otázne. A i keď majú jednotlivé spoločnosti alebo
asociácie SVS prijaté vlastné etické kódexy a vnútorné štandardy, v ktorých majú stanovené ako plniť svoje
povinnosti alebo chrániť ľudské práva či hlásiť všetky zistené alebo spozorované prípady napríklad korupcie,
mobingu, sexuálneho násilia, atď., v praxi existuje množstvo prípadov, kedy SVS namiesto potrestania vinníkov,
potrestali tých svojich zamestnancov, ktorí nahlásili prípady porušovania ľudských práv inými zamestnancami
SVS. Aj preto sa v správe IPI konštatuje, že existujú početné vnútorné slabiny pri implementácii a dodržiavaní
vnútorných štandardov, pričom samotné štandardy sú často príliš zoširoka formulované, bez efektívneho
monitoringu a mechanizmov na vynútenie ich dodržiavania (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 185-187).
3.1.2 Asociácie SVS a ich pravidlá správania sa.
Asociácie SVS, ktoré sa snažia o vytváranie štandardov platných pre všetkých jej členov, predstavujú
druhú možnú alternatívu samoregulácie pôsobenia SVS. Túto snahu je možné vnímať ako proces smerujúci k
profesionalizácii biznisu SVS a stanoveniu podmienok pre vstup nových spoločností na trh, a zároveň
k maximalizácii profitu už na trhu pôsobiacich SVS. Ako príklad je možné použiť asociáciu International Peace
Operations Association (ďalej len „IPOA“) združujúcu vyše štyridsať prevažne amerických SVS, ktoré ponúkajú
služby v oblasti zaistenia „mieru a stability“. IPOA vydala svoje prvé vlastné pravidlá správania sa „Code of
Conduct“ už v roku 2001 a odvtedy ich niekoľkokrát inovovala. V súčasnosti sa kontraktori z SVS združených
v asociácii riadia už ich trinástou verziou (ISOA, 2015).
SVS združené v asociácii IPOA (v roku 2010 premenovanej na ISOA – International Stability Operations
Association – ďalej len „ISOA“) sa okrem dodržiavania prijatých pravidiel zároveň zaviazali, že sa budú riadiť
ustanoveniami medzinárodného práva, dohodami týkajúcimi sa ľudských práv a pri poskytovaní svojich služieb
budú dodržiavať princípy transparentnosti, etiky, zodpovednosti a bezpečnosti. Na webovej stránke asociácie sa
nachádza tlačivo „Standards Enforcement“ na uplatňovanie prijatých štandardov a tiež formulár pre podanie
sťažnosti pre porušenie Code of Conduct na ktorúkoľvek SVS, ktorá je členom IPOA/ISOA.
Problémom je, že asociácia nedisponuje žiadnymi adekvátnymi nástrojmi na vynútenie dodržiavania
prijatých pravidiel a štandardov v praxi. Absencia takýchto nástrojov, ako aj zodpovedajúcich právnych
mechanizmov sa naplno prejavila v prípade SVS Blackwater, na ktorú bola po zmasakrovaní 14 neozbrojených
irackých civilistov v Bagdade v septembri 2007 podaná konkurenčnými spoločnosťami sťažnosť pre porušenie
Code of Conduct. Reakcia spoločnosti Blackwater spočívala v okamžitom vystúpení z asociácie ISOA a obvinení
konkurenčných spoločností zo snahy poškodiť dobré meno spoločnosti s cieľom prevziať jej lukratívne zákazky
od amerického ministerstva zahraničných vecí USA. Po tomto kroku musela asociácia automaticky ukončiť celé
vyšetrovanie, pretože nemala a ani dosiaľ nemá žiadne právomoci vyšetrovať nečlenov asociácie. Tento prípad
tak jasne ukázal na obmedzenia pri samoregulácii SVS. Navyše v apríli 2008 ministerstvo predĺžilo spoločnosti
lukratívne zmluvy v Iraku (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 189).
Aj preto tieto samoregulačné opatrenia nemôžu fungovať samostatne (Rozemberg a Ďurkech, 2015, s.
161). DeWinter-Schmitt (2009) na margo tohto problému poukazuje na skutočnosť, že nielenže neexistujú žiadne
právne mechanizmy na vynútenie dodržiavania prijatých pravidiel, ale neexistujú ani žiadne dokumenty o tom,
ako prijaté všeobecné pravidlá a štandardy previesť do každodennej praxe. Zároveň poukazuje na fakt, že nie každá
zmena Code of Conduct u asociácie IPOA/ISOA viedla k sprísneniu pravidiel, ale naopak, boli tam aj presne
opačné tlaky, na ich zmiernenie.
Lehnardt (2007) v tejto súvislosti uvádza, že: „Súčasná tendencia preferovať samoreguláciu ako jediný
kontrolný mechanizmus ide nad rámec vhodného z pohľadu medzinárodného práva. Tieto opatrenia sú síce
chvályhodné, viac menej však nedostatočné a zostávajú ďaleko za medzinárodno-právnymi imperatívmi platnými
pre štáty OSN. Prenechanie otázok zodpovednosti a kontroly asociáciám SVS na základe argumentov o
ekonomickej efektivite či byrokratickej jednoduchosti, ako navrhuje napríklad IPOA, by sa rovnalo zlyhaniu štátu
plniť svoje medzinárodné záväzky.“
Mimo USA, Kinsey (2006, s. 148) argumentuje, že v prípade štátov ako je Veľká Británia, kde vládne
zákazky nepredstavujú hlavný zdroj príjmov SVS, samoregulácia nespĺňa primárne ciele regulácie, nakoľko bez
právnej akcie sa vláda môže iba prizerať tomu, ako SVS realizuje zmluvu, ktorá nie je v súlade s britskými
záujmami.
3.1.3 Zmluvy ako nástroj regulácie.
Skutočnosť, že vlády štátov opakovane zadávajú zákazky tým SVS, ktoré v minulosti už neraz porušili
zmluvné podmienky, a/alebo ich činnosť a praktiky vzbudili prinajmenšom rozpaky, viedla viacerých expertov na
SVS k volaniu po reforme mechanizmu zadávania kontraktov s cieľom zlepšiť regulačný dohľad nad činnosťou
SVS. Je to paradoxné, ale v súčasnosti sa zadávanie vojenských zákaziek prostredníctvom implementácie
regulačných mechanizmov priamo do zmluvy s SVS prakticky nevyužíva (Bureš a Nedvědická, 2012, s. 191). Ide
o to, že aj keď SVS idú do výberového konania s cieľom získať vládnu zákazku, ak ju už raz získajú, stávajú sa
monopolistami. Vlády samotné totiž často obmedzujú konkurenciu, aby udržali spoľahlivosť a kontinuitu. Nateraz
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teda nie je možné hovoriť o tejto možnosti ako o reálnej forme samoregulácie SVS vhodnej pre súčasnosť či blízku
budúcnosť (Rozemberg a Ďurkech, 2015, s. 162).
ZÁVER
Ako vidieť, problematika skúmania možností regulácie pôsobenia SVS nie je vôbec jednoduchá. Čím
masívnejšie je využívanie služieb SVS, čím širšia je paleta nimi ponúkaných a poskytovaných služieb, čím viac
zákazníkov (kvantitatívne i typovo) sa na ne obracia a čím väčší je objem a rozsah ich zákaziek, tým je táto
problematika zložitejšia a tým viac rôznych atribútov, prvkov, procesov a javov je potrebné vziať do úvahy.
Vzhľadom k rastu počtu krajín, v ktorých SVS pôsobia, nárastu počtu spoločností, ich objednávok, zamestnancov
i objednávateľov dnes tieto spoločnosti predstavujú významných aktérov na poli vojenstva a bezpečnosti. Práve
preto je vytvorenie a implementácia efektívnych pravidiel regulácie na všetkých úrovniach ich pôsobenia
nevyhnutnosťou. Rovnako tak je nevyhnutné zavedenie účinných vynucovacích nástrojov a funkčných
kontrolných mechanizmov do praxe. Absencia fungujúceho komplexného regulačného rámca totiž môže viesť
nielen k prehlbovaniu negatívnych stránok pôsobenia SVS, ale aj k ďalšiemu prehlbovaniu mnohých v súčasnosti
sa vyskytujúcich problémov, a to tak na medzinárodnej, ako aj národnej scéne.
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PROGNÓZA DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE DO KONCA ROKA 2020
Mária KANCÍROVÁ1 - Martina VACKOVÁ2

FORECAST TRAFFIC ACCIDENTS IN SLOVAK REPUBLIC BY 2020
Abstrakt: Predkladaný článok sa bude zaoberať vývojom dopravnej nehodovosti v Slovenskej republike počas
nasledujúcich 4 rokov pomocou teórie časových radov. Prognóza je realizovaná pomocou programu Excel.
Výsledky ukázali mierny pokles dopravnej nehodovosti v nasledujúcom období, čo má vplyv na bezpečnosť
cestnej premávky.
Kľúčové slová: dopravná nehoda, bezpečnosť, prognóza
Abstract: The article deals with the evolution of the traffic accidents in Slovak Republic over the next 4 years
using the theory of time series. The forecast is realized using Excel. The results showed a slight decrease in the
traffic accidents in the next period, which has an impact on road safety.
Keywords: traffic accident, safety, forecast

Úvod
Motorizácia a automobilizácia cestnej dopravy majú stále stúpajúcu tendenciu. Okrem nesporných výhod
prinášajú so sebou aj veľký rast zaťaženia cestnej siete a čoraz náročnejšie požiadavky na dopravu aj jej
bezpečnosť.
Bezpečnosť dopravy je nielen vážnym dopravným, spoločenským, ale aj ekonomickým problémom.
Dopravná nehodovosť sa spája s veľkými materiálnymi škodami, trvalými ujmami na zdravý obyvateľov a veľmi
často s nenahraditeľnými stratami na ľudských životoch.
Preto sa v súčasnosti bezpečnosti cestnej premávky a jej jednotlivým činiteľom, ktoré ju ovplyvňujú,
venuje mimoriadna pozornosť na celom svete a samozrejme aj v Európskej únii. [4]
Dopravné nehody nie sú rovnomerne rozmiestnené, nestávajú sa pravidelne a na pravidelných cestách.
Na určitých úsekoch sa dopravné nehody vyskytujú častejšie ako na iných. Matematicky by sa ten jav dal nazvať
ako nerovnomerný výskyt dopravných nehôd.
Celková dopravná nehodovosť na Slovensku zaznamenala v roku 2009 výrazný medziročný pokles, v
porovnaní s rokom 2008 až 56 %. Rozdiel v počte nehôd je spôsobený zmenou metodiky, čo sa považuje za
dopravnú nehodu. Pokiaľ nedošlo k zraneniu alebo väčšej škode (materiálna škoda neprekročila 4000 EUR), tak
ide len o škodovú udalosť, ktorú síce poisťovňa rieši ale v štatistike dopravných nehôd sa neobjaví. To je nesporne
primárna príčina poklesu dopravných nehôd en bloc. Preto pokles počtu dopravných nehôd nie je možné objektívne
vyhodnotiť i keď na zvyšujúci sa počet vozidiel jednoznačne poklesol. [2, 5]
Údaje a metóda analýzy
Pre účely analýzy boli použité mesačné hodnoty počtu dopravných nehôd v Slovenskej republike za
obdobie 2011 – 2015. Údaje o nehodovosti na cestách Slovenskej republiky sú získané z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky [3]. Počet dopravných nehôd za uvedené obdobie je znázornené na Obr. 1. Pre dosiahnutie
vytýčeného cieľa sú potrebné prognostické metódy vhodné pre riešený typ úlohy, ktorých základom sú štatisticky
spracované údaje za spomínané časové obdobie.
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Obr. 1 Vývoj dopravných nehôd v Slovenskej republike za obdobie 2011 – 2015
V súčasnosti sa analýza časových radov dá vypočítať pomocou mnohých matematických a štatistických
programov (Statistica, RExcel, Excel). Štatistika sa dnes berie ako základ induktívneho uvažovania. Zaoberá sa
zhromažďovaním a analýzou získaných údajov.
Výsledky
Na základe analýzy doterajšieho vývoja dopravnej nehodovosti od roku 2011 do roku 2015 bola
spracovaná prognóza vývoja dopravnej nehodovosti do roku 2020, kde sa predpokladá neriešenie nahromadených
problémov a pokračovanie súčasných trendov vývoja v nehodovosti.

Obr. 2 Porovnanie vývoja dopravnej nehodovosti v Slovenskej republike za obdobie 2011 – 2015 (zelená)
a prognóza dopravných nehôd do konca roka 2020 (červená)
Podľa Obr. 2 je zrejmé, že počet dopravných nehôd v cestnej doprave v Slovenskej republike bude mať
aj v nasledujúcich rokoch klesajúcu tendenciu. V roku 2016 by ich malo byť už len 13130, čo je o 323 nehôd
menej ako v roku 2015.
Počas obdobia spracovania štatistických údajov sú už známe aj skutočné počty dopravných nehôd
v cestnej doprave v Slovenskej republike.
V porovnaní reálnych štatistických údajov a našich predpovedaných hodnôt nám vznikli menšie
odchýlky. Pre určenie štatistickej významnosti medzi mesačnými hodnotami dopravných nehôd za obdobie 2011
– 2015 a prognózovaných hodnôt sme použili test významnosti rozdielov medzi dvoma súbormi. Studentov t-test,
ktorý sa hodí na výpočet rozdielov medzi priemermi. Vypočítané p = 0,48 je väčšie ako štandardne požadovaná
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hladina 0,05, preto sa hypotéza zamieta. Inými slovami, medzi oboma súbormi v danej premennej nie je štatisticky
významný rozdiel.
Záver
Budúci vývoj je vždy poznačený neistotou vyplývajúcou z množstva faktorov, ktorý ho ovplyvňuje. Aj
keby bolo možné v čase tvorby modelu zachytiť všetky faktory v ich komplexnosti, nie je možné namodelovať
náhodné vplyvy a v budúcnosti sa môže objaviť nový faktor, ktorý významným spôsobom ovplyvní realitu. Aj
napriek tomu je potrebné zostavovať prognózy.
Slovenská republika ako člen Európskej únie sa snaží zvýšiť bezpečnosť v cestnej doprave. Otázkami
bezpečnosti sa zaoberá Biela kniha do roku 2050. Jej prvoradou úlohou je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky a tak zachrániť tisícky ľudských životov. Ako priorita pre roky 2011 – 2020 je v porovnaní s rokom
2010, zníženie počtu obetí o polovicu.
Vplyv na pokles nehodovosti a teda na zvýšenie bezpečnosti na cestách môžu mať aj zmeny legislatívy,
zmeny v dopravnom značení a samozrejme rešpektovanie predpisov účastníkmi cestnej premávky (vodiči, cyklisti
a chodci).
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IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV BEZPEČNOSTNEJ
PRAXE V ZÁKLADNEJ PRÍPRAVE ČLENOV HASIČSKÝCH
JEDNOTIEK - DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH
ZBOROV OBCE
Miroslav KELEMEN1 - Danica KAČÍKOVÁ2 - Jozefína DROTÁROVÁ3

IDENTIFICATION OF PROBLEMS OF SECURITY PRACTISE IN BASIC
TRAINING OF FIRE UNITS - MEMBERS OF FIRE BRIGADES
Abstrakt: Dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku v súčasnosti zaznamenáva rozvoj po organizačnej,
finančnej, profesionálnej i legislatívnej stránke. Zásahová činnosť týchto hasičských jednotiek, ochota pomáhať
nezištne druhým ale i vôľa učiť sa, budí pozitívny ohlas a záujem o ich činnosť medzi príslušníkmi Hasičského
a záchranného zboru, ako aj v radoch odbornej i laickej verejnosti. V oblasti odbornej prípravy členov
dobrovoľných hasičských zborov obcí sú však stále medzery, nejednotnosť a nedostatočný legislatívny základ
tejto problematiky.
Kľúčové slová: hasičské jednotky, dobrovoľný hasičský zbor obce, odborná príprava
Abstract: Voluntary fire protection in Slovakia is currently recording growth in organizational, financial,
professional and legislative side. Emergency operation of these fire brigades, willingness to help others
disinterested but also the will of to learn, gives positive feedback and interest in their activities among members
of the Fire and Rescue Corps as well as among professional and lay public. In the area of training members of the
volunteer fire department municipalities are still gaps, inconsistencies and lack of legal basis of the issue.
Key words: fire brigades, volunteer fire department municipalities, training

Úvod
„Dobrovoľníctvo je výpoveďou úrovne spoločnosti a tiež výpoveďou zrelosti človeka.“ (Pavlovičová,2012)
Dobrovoľníctvo v podstate predstavuje pomáhať človeku v núdzi, v rôznych nepriaznivých situáciách. To platí aj
v prípade dobrovoľnej požiarnej ochrany. Jej členovia totiž okrem priamej nepretržitej a nezištnej pomoci riskujú
vlastné zdravie, životy, a dobrovoľne sa vystavujú bezprostrednému nebezpečenstvu.
Zlomovým bodom a najmä krokom vpred v oblasti dobrovoľných hasičských zborov obce bol rok 2014, prijatím
zákona č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane, a následne niekoľkými novelizáciami vyhlášky č. 611/2006
o hasičských jednotkách, vyplývajúce tiež z koncepcie Ministerstva vnútra SR v spolupráci s Dobrovoľnou
požiarnou ochranou SR o celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
Dobrovoľným hasičským zborom obce sa vo zvýšenej miere začalo dostávať materiálno.- technickej i finančnej
pomoci, a pozornosti vôbec. Aj to sú dôvody rozvoja a zvyšujúcej sa aktivity týchto požiarnych jednotiek.
Zásahová činnosť hasičských jednotiek v Slovenskej republike spočíva nielen v zdolávaní požiarov, ale aj vo
vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku i životného prostredia, napr. zásahy pri
dopravných nehodách, haváriách, živelných pohromách a pod. (Marcinek, 2015) Napriek nedostatku finančných
prostriedkov si problematika dobrovoľnej požiarnej ochrany vyžaduje trvalú pozornosť a podporu. Pritom
v bezpečnostnom sektore podľa odborníkov všeobecne platí, že z ekonomického hľadiska sú dôvody jednoznačné,
znížená ekonomická aktivita znamená zníženie príjmov štátneho rozpočtu (Ivančík, 2012). Niektoré riešenia ale
nevyžadujú veľké finančné prostriedky z verejných financií.
Delenie hasičských jednotiek
 Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom
( Zák. č. 315/2001 Z. z. )
 závodný hasičský útvar (ZHÚ), ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej
fyzickej osoby,
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závodný hasičský zbor (ZHZ), ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej
fyzickej osoby,
dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO), ktorý je zložený z fyzických osôb, činnosť vykonávajú
členovia DHZO.

Členovia hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií:
 Hasič
 Starší hasič
 Technik-strojník
 Veliteľ družstva, technik-špecialista odbornej služby
 Veliteľ jednotky
Úlohy hasičských jednotiek
DHZO je hasičská jednotka, ktorej zriaďovateľom je obec/mesto. Plní úlohy hasičských jednotiek a to:
 vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov
 vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom
 vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách
 poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom
ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach
 zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov, zriaďuje odborné služby a to
strojnú, protiplynovú a spojovaciu
 vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov
 ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní
záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
 vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.(Vyhláška MVSR 611/2006)
Odborná príprava členov hasičských jednotiek
Odborná príprava členov je zameraná na dosiahnutie znalosti, zručnosti, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných
na vykonávanie činnosti pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a
mimoriadnych udalostiach.
Základná príprava : 40 hod. z toho 16 teoreticky, obsahom sú : právne predpisy, organizácia výkonu služby,
výcvik, BOZP, procesy horenia, fyzická príprava. Základná príprava končí teoretickou a praktickou skúškou pred
komisiou.
Zdokonaľovacia príprava : 72 hod. ročne, vykonáva sa v hasičských jednotkách a zúčastňujú sa na nej všetci
zamestnanci a členovia počas výcvikového roka.
Špecializovaná príprava : je určená na zvyšovanie kvalifikácie pre konkrétnu funkciu (napr. veliteľ DHZO 24
hod.).
Cyklická príprava : je zameraná na prehĺbenie znalostí, zručností, návykov (napr. veliteľ DHZO každých
5rokov).
Fyzická príprava : vykonáva sa celoročne s cieľom upevňovať fyzickú zdatnosť a pohybové schopnosti. Tu patrí
aj hasičský šport.
Taktické cvičenie slúži na prehlbovanie schopnosti veliteľov pri riadení síl a prostriedkov a nasadzovaní hasičskej
techniky a vecných prostriedkov pri zásahu a precvičovať pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek
ako aj súčinnosť týchto jednotiek s ostatnými službami a to najmä:
 pri zdolávaní požiarov v objektoch s technológiou so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
 pri evakuácii osôb z budov,
 pri vykonávaní záchranných prác na vodnej ploche a pod vodnou hladinou,
 pri likvidácii následkov dopravných nehôd,
 pri požiaroch veľkokapacitných nádrží,
 pri zdolávaní požiarov výškových objektov,
 pri vykonávaní záchranných prác v ťažko prístupných miestach a terénoch. (organizujú ich velitelia
jednotiek)
Previerkové cvičenie sa vykonáva s cieľom preveriť
 pripravenosť hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach podľa zadanej situácie,
 pripravenosť veliteľov hasičských jednotiek na riadenie zásahu pri zdolávaní veľkých a zložitých
požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach

41

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2016

podľa zadanej situácie, akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie
zásahovej činnosti (sú nariaďované štátnym požiarnym dozorom, mestom/obcou.)
Súčasný stav základnej prípravy členov hasičských jednotiek – členov dobrovoľných hasičských zborov
obce
Súčasná legislatíva SR v súvislosti so vzdelávaním dobrovoľných hasičov poskytuje len určitý rámec pre
vzdelávanie dobrovoľných hasičov, zaoberá sa ním vyhláška MVSR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.
Zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru obce je povinný zabezpečiť školenie pre uchádzačov o členstvo
DHZO. Školenie DHZO spadá pod základnú prípravu hasičských jednotiek, ktorú je oprávnená vykonať iba
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
Oprávnenie je časovo obmedzené, zamestnanci školiaceho zariadenia sú povinní absolvovať odbornú prípravu.
Vyhláška o hasičských jednotkách definuje rozsah a tematické okruhy základnej prípravy. Rozsah základnej
prípravy je 40 hodín, pričom počet hodín venovaný jednotlivým tematickým celkom obsahu vzdelávania si určuje
školiace stredisko. Rovnako si určuje náplň a teda konkrétny obsah jednotlivých okruhov, držiac sa platných
predpisov, zásad a legislatívy.
Obsahom základnej prípravy členov sú nasledujúce okruhy:
1. Právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi.
2. Organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách.
3. Technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami.
4. Základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia.
5. Metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác.
6. Základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci.
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti.
8. Fyzická príprava.
Identifikované problémy v rámci danej problematiky
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach v súčasnosti realizuje inštitucionálny projekt „Vytvorenie
E-learningového modulu Základná príprava členov hasičských jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov obce
v prostredí LMS-Learning Management System“. V rámci parciálneho cieľa tohto projektu boli uskutočnené
riadené rozhovory s odborníkmi z praxe, zastupujúcimi akreditované školiace zariadenia, oprávnené poskytovať
školenie- základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Syntézou týchto vyjadrení a tiež analýzou súčasnej
legislatívy Slovenskej republiky boli identifikované nasledujúce problémy v rámci základnej prípravy členov HJ:
 nejednotnosť obsahu základnej prípravy členov HJ v jednotlivých školiacich subjektoch,
 nejednotná forma skúšky na konci základnej prípravy členov HJ,
 nedostatočný legislatívny základ pre jednotný obsah a metodiku základnej prípravy členov HJ,
 nemožnosť výberu formy medzi prezenčnou a e-learningovou, prípadne ich optimálnej kombinácie
školiacimi subjektmi v rámci teoretickej prípravy členov HJ,
 minimálna aktivita zo strany štátu v zhotovení inštruktážnych videí a ďalšieho podporného materiálu pre
praktickú časť prípravy členov HJ,
 kľúčovým problémom je absencia legislatívnych podmienok využívania moderných informačných
a komunikačných technológií a potenciálu digitálneho priestoru
pre praktickú implementáciu
kombinácie e-learningového kurzu a prezenčnej formy v rámci odbornej prípravy príslušníkov
hasičských jednotiek na národnej úrovni, a absencia originálnej tvorby digitálneho obsahu
špecializovaného edukačného nástroja, na základe výsledkov bezpečnostného výskumu, trendov
a najlepších praktických skúseností.
Záver
Legislatíva Slovenskej republiky v súčasnosti určuje okruh základnej prípravy členov hasičských jednotiek len
veľmi okrajovo. Absentuje jednotný obsah a metodika teoretickej a praktickej časti základnej prípravy.
Akreditované školiace subjekty si v rámci týchto veľmi všeobecne stanovených povinných okruhov sami volia
obsah v rámci nich a následne zabezpečia materiály na prípravu. Zákon nerozlišuje ani prípravu členov hasičských
jednotiek- členov dobrovoľných hasičských zborov obcí podľa kategórie. Podrobnejšou špecifikáciou jednotlivých
zákonom stanovených okruhov by sa miera zjednotenia obsahu prípravy mohla zvýšiť. Zjednotiť by sa mala tiež
forma a obsah skúšky na konci školenia. Tá by rovnako mala mať legislatívny základ, ako je to napr. v rámci
prípravy požiarnych technikov. V súčasnosti si formu a obsah skúšky volia školiace subjekty.
K zjednoteniu obsahu teoretickej časti základnej prípravy členov hasičských jednotiek by mohla prispieť aj
implementácia a využívanie jednotného e-learningového modulu všetkými akreditovanými subjektami
disponujúcimi oprávnením realizovať základnú prípravu členov HJ. Trend využívania informačnokomunikačných prostriedkov aj v rámci odbornej prípravy hasičov, sa už v zahraničí dlhšie vyskytuje. Prvé elearningové kurzy v tejto oblasti sa už využívajú aj v Českej republike pri odbornej príprave vybraných funkcií
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a jednotiek požiarnej ochrany, napr. veliteľa dobrovoľnej požiarnej jednotky. Taktiež bol spustený portál pre
podporu odbornej prípravy jednotiek požiarnej ochrany. (Kavan, 2015). Legislatíva SR aj v tejto oblasti zaostáva.
V súčasnosti neexistuje právna úprava určujúca možnosť a podmienky využívania kombinácie e-learningového
kurzu a prezenčnej formy v rámci odbornej prípravy či už členov, alebo zamestnancov hasičských jednotiek.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu IP/44/2015/VŠBM „Vytvorenie E-learningového modulu Základná
príprava členov hasičských jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov obce v prostredí LMS-Learning
Management System“.
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VÝCVIKOVÉ CENTRÁ AKO VÝZNAMNÉ ZARIADENIA
PRAKTICKEJ PRÍPRAVY ÚČASTNÍKOV
BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA
Lucia KOVÁČOVÁ1

TRAINING CENTERS AS AN IMPORTANT EQUIPMENT OF PRACTICAL
TRAINING OF PARTICIPANTS OF THE SECURITY EDUCATION
Abstrakt: Štúdia rozoberá problematiku bezpečnostného vzdelávania, najmä jeho praktickú časť. Hlavný dôraz
sa kladie na výcvikové centrá, ktoré zastávajú významné miesto v príprave bezpečnostných pracovníkov, a to
študentov vysokých škôl, ale už aj absolventov vysokých škôl, príslušníkov bezpečnostných zložiek SR, a iných
odborníkov pôsobiacich v bezpečnostnom prostredí.
Kľúčové slová: Bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, praktická príprava, výcvikové centrá.
Abstact: The study discusses the issue of security education, mainly its practical part. The main emphasis is put
on training centers, which occupy an important position in the preparation of security personnel. It is a university
students, but also university graduates, members of the security forces of the Slovak Republic, and other
professionals working in the security environment.
Thekeywords: Security, security education, practical preparation, training centers.

ÚVOD
Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali, menia naše správanie sa, pretvárajú náš hodnotový systém. Pri
každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. Ak máme žiť slobodne a bez strachu
je potrebné vychovávať takých odborníkov pre oblasť bezpečnosti, ktorí dokážu eliminovať nie len reálne ale i
potenciálne a skryté riziká. Za týmto účelom je preto potrebné nastaviť optimálny systém bezpečnostného
vzdelávania, neustále dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať riešenia podávania informácií a
poznatkov v čo najefektívnejšej forme.
Významnou zložkou praktickej časti bezpečnostného vzdelávania je aj rozvíjanie fyzickej pripravenosti
a spôsobilosti budúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti, čo má za následok pozitívny vplyv aj na vývoj
charakterových a vôľových vlastností ich osobnosti. Významné miesto v praktickej príprave budúcich
pracovníkov bezpečnosti tak zastávajú výcvikové centrá, zamerané na odbornú prípravu v daných oblastiach
bezpečnosti, ako aj kurzy prežitia v sťažených podmienkach. Účelom výcvikových centier je simulácia krízových
situácií zameraných na riešenie úloh v oblasti výskumu a vývoja, umožňujú modelovať konkrétne krízové stavy,
krízové situácie. Následne je na základe analýzy namodelovaných situácií možné hľadať, získať a overiť
predpokladané optimálne riešenia v oblasti bezpečnosti, znižovania úrovne rizík vzniku krízových stavov a
zvyšovania efektivity pri ich riešení a riadení.
Podstata bezpečnostného vzdelávania pre oblasť ochrany osôb a majetku
Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom vzdelanosť a odborná príprava
pracovníkov bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na
ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky. „Predpokladom pre výkon potrebných činností profesionálnych
pracovníkov v tejto oblasti je získanie, či predĺženie odbornej spôsobilosti alebo požadovanej odbornej
pripravenosti, ktorý umožňuje systém vzdelávania“. (Bílý, Kavan a kol., 2013) Vedomostná spoločnosť vyžaduje
vysoký stupeň odbornej praktickej i teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých
oblastiach života. Za týmto účelom je preto potrebné nastaviť optimálny systém bezpečnostného vzdelávania,
neustále dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať riešenia podávania informácií a poznatkov v čo
najefektívnejšej forme. (Kováčová, 2009)
Podstata bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie
alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku.
Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom bolo umožnené
1
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získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať bezpečnostné prostredie
a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká a ohrozenia a
prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a
organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového manažmentu v súlade s dostupnými zdrojmi a
kapacitami, projektovať a riadiť komplexné bezpečnostné systémy. (Kováčová, 2009)
Bezpečnostné vzdelávanie sa však netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov
bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov. Bezpečnostné
vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia
a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej
výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. (Kováčová, Klimo, 2013)
Bezpečnostné vzdelávanie možno teda stručne charakterizovať ako vzdelávanie, ktorého obsahom sú
teoretické a praktické vedomosti a zručnosti o ochrane osôb a majetku, zamerané na odvrátenie alebo
minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny, ako aj na riešenie už vzniknutých krízových
situácií a javov v rôznych oblastiach bezpečnosti (občianskej, environmentálnej, ekonomickej, energetickej,
logistickej, technickej a pod.). (Kováčová, 2015)
Význam praktickej prípravy - výcviku v procese bezpečnostného vzdelávania
Vzdelávanie je proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a
osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych
rysov, osobitých záujmov a postojov. (Průcha, 2002)
Vychádzajúc z uvedenej definície pojmu vzdelávanie, možno konštatovať, že výcvik, teda utváranie
praktických skúseností u jedinca, je významnou časťou smerovania k vzdelávaciemu ideálu. Je preto potrebné
venovať aj tejto časti vzdelávacieho procesu zvýšenú pozornosť a zaoberať sa touto problematikou i v rámci
riešenia zvyšovania efektívnosti bezpečnostného vzdelávania.
Poslaním bezpečnostného pracovníka, ktorého úlohou je vykonávať rôzne činnosti v oblasti bezpečnosti,
riadiť bezpečnostné procesy a systémy, vytvárať a realizovať preventívne, prípadne nápravné, opatrenia krízových
situácii, je zvyšovať nielen vlastnú odbornú kvalifikáciu a zabezpečovať svoj osobnostný rozvoj. Za týmto účelom
je potrebná praktická príprava budúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti v rámci výcvikových centier, ktorých
úloha z hľadiska didaktiky je vysoko významná.
Významnou zložkou praktickej časti bezpečnostného vzdelávania je aj rozvíjanie fyzickej pripravenosti
a spôsobilosti budúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti, čo má za následok pozitívny vplyv aj na vývoj
charakterových a vôľových vlastností jeho osobnosti. Za týmto účelom sú v rámci inštitúcií bezpečnostného
vzdelávania zriadené výcvikové centrá, telocvične, cvičebne pre rôzne druhy športov (atletika, plávanie, športové
hry, aerobik, kondičné posilňovanie, základy horolezectva a sebaobrany), pre rozvoj praktických a fyzických
zručností. V súvislosti s hľadaním nových efektívnych a inovačných trendov bezpečnostného vzdelávania je
potrebné zamerať sa aj na túto oblasť vzdelávacieho procesu. Proces bezpečnostného vzdelávania v tomto smere
možno zefektívniť vybavením výcvikových centier didaktickými prostriedkami, čo sa kvality i kvantity týka.
Významné miesto v praktickej príprave budúcich pracovníkov bezpečnosti tak zastávajú výcvikové
centrá, zamerané na odbornú prípravu v daných oblastiach bezpečnosti, ako aj kurzy prežitia v sťažených
podmienkach. Náplň kurzov tvoria rôzne zamestnania, ktoré prispievajú k rozšíreniu poznatkov študentov v
oblasti praktickej streľby, turistiky, horolezectva, vodných športov, prekonávania vodných a terénnych prekážok,
odlúčenia od civilizovaného života.
Účelom výcvikových centier je simulácia krízových situácií zameraných na riešenie úloh v oblasti
výskumu a vývoja, umožňujú modelovať konkrétne krízové stavy, krízové situácie. Následne je na základe analýzy
namodelovaných situácií možné hľadať, získať a overiť predpokladané optimálne riešenia v oblasti bezpečnosti,
znižovania úrovne rizík vzniku krízových stavov a zvyšovania efektivity pri ich riešení a riadení. Výcvik v týchto
zaradeniach umožňuje účastníkom precvičiť si plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu,
vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia. Umožňuje špeciálnu praktickú prípravu
predovšetkým špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych jednotiek, výkonných
zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
Významné výcvikové centrá v prostredí Slovenskej republiky
V prostredí Slovenskej republiky sú zaznamenané viaceré výcvikové centrá, zamerané na praktickú
prípravu budúcich bezpečnostných pracovníkov pre rôzne oblasti bezpečnosti. Pre potreby stanovenej témy štúdie
budú v tejto časti rozobrané a bližšie charakterizované výcvikové centrá, ktoré zastávajú významné miesto
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v príprave bezpečnostných pracovníkov, a to študentov vysokých škôl, ale už aj absolventov vysokých škôl,
príslušníkov bezpečnostných zložiek SR, a iných odborníkov pôsobiacich v bezpečnostnom prostredí.
SIMULAČNÉ CENTRUM AKADÉMIE
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

OZBROJENÝCH

SÍL

GEN.

M.R.

ŠTEFÁNIKA

Významným slovenským výcvikovým centrom príslušníkov Ozbrojených síl SR ako aj Policajného zboru
SR je Simulačné centrum, ktoré je súčasťou Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši. Pracoviskom pre simuláciu krízových situácií zameraných na riešenie úloh v oblasti výskumu a vývoja
je možné namodelovať konkrétny krízový stav, krízovú situáciu s prepojením na konštruktívnu simuláciu.
Následne je možné hľadať, získať a overiť predpokladané optimálne riešenia v oblasti bezpečnosti, riešenia
krízových situácií, znižovania úrovne rizík vzniku krízových situácií, stavov a zvyšovania efektivity pri ich riešení
a efektívnom riadení. Pracoviskom LETVIS (Letecký Vizuálny Informačný Systém – simulátor) je realizovaná
príprava a vykonanie praktických výcvikov, vrátane simulácie neobvyklých a extrémne záťažových situácií pre
rozvoj a udržiavanie praktických zručností príslušníkov riadenia letovej prevádzky OS SR. Strelecké trenažéry sú
určené pre nácvik streľby z miesta na pevné ciele. Pomocou trenažérov je možné simulovať postrehovú i mierenú
streľbu a rýchlopaľbu. Programové vybavenie umožňuje presnú analýzu mierenia a odpálenia, ovládanie terčov,
ako aj vyhodnocovanie zásahov. Umožňujú strelecký výcvik, zdokonaľovanie v streľbe z ručných zbraní a zároveň
udržiavanie vysokej streleckej kondície vojenských a policajných profesionálov.

Obr. č.1 Ukážka práce v Simulačnom centre (zdroj: www.aos.sk)
Ciele a úlohy Simulačného centra
 Realizácia výskumných a vývojových aktivít v oblasti simulovania a modelovania krízových situácií a
stavov na národnej a medzinárodnej úrovni
 Realizácia vzdelávania a výcviku veliteľov a štábov
 Realizácia vzdelávania a výcviku RLP
 Realizácia streleckého výcviku
 Príprava kadetov a frekventantov kariérnych kurzov
 Informovanosť
 Koordinácia, príprava CAX
 Tvorba scenárov, spolupráca v oblasti vzdelávania a výcviku, zabezpečenie cvičení, vytváranie „reality“
procesov, korektnosti činnosti modelov
 Domestifikácia simulačných technológií
 Technická podpora
Simulačné centrum umožňuje niekoľko druhov simulácií s úmyslom zvýšenia efektivity bezpečnostného
vzdelávania:
Konštruktívna simulácia slúži k príprave a výcviku veliteľov a dôstojníkov štábov. Predstavuje
simuláciu, pri ktorej sú simulovaní ľudia, technika, či štruktúry jednotiek zobrazované na mapách. Vytvárajú tak
prostredie pre overovanie rozhodovacieho procesu veliteľa a reálnosť naplánovaných fáz operácií z časového a
priestorového hľadiska. Počítačový program simuluje procesy a javy v reálnom, alebo špecifikovanom čase a
prostredí. Cieľom je dosiahnuť u cvičiacich dojem vykonávania skutočných operácií a činností, ako keby boli
uskutočňované v reálnom prostredí a v reálnych podmienkach.
Virtuálna simulácia predstavuje výcvik na simulátoroch - špeciálnych počítačoch imitujúcich reálne
používanú techniku. Virtuálny simulátor reaguje na činnosť cvičiacich - reálnych ľudí. Jedná sa o špeciálny
počítačový systém, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu cvičiaceho a simulátora v reálnom čase v
simulovanom trojrozmernom prostredí. Simulačné centrum disponuje desiatimi rekonfigurovateľnými virtuálnymi
simulátormi, ktoré je možné konfigurovať na bojovú i nebojovú techniku.
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Distribuovaná interaktívna simulácia, na základe ktorej protokolu je možné vykonať prepojenie
konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Takto je možné spojiť dve rôzne simulačné prostredia na rovnakom
mapovom podklade, v rovnakej taktickej situácii. Kombinované cvičenie je možné uskutočniť tak, že pomocou
konštruktívnej simulácie sú simulované jednotky protivníka a jednotky cvičiaceho štábu, pričom osádky
jednotlivých vozidiel môžu byť simulované na virtuálnych simulátoroch. Vstupy pre cvičiace štáby sú
poskytované z jednotného komunikačného prostredia.

Obr. č.2 Distribuovaná interaktívna simulácia ((zdroj: www.aos.sk)
Súčasťou centra sú Rekonfigurovateľné virtuálne simulátory, ktoré predstavujú počítačové zariadenia,
ktoré imitujú základné funkcie vojenskej i nevojenskej techniky, so zachovaním podstatných vlastností a funkcií
potrebných pre taktický výcvik. Môžu byť rekonfigurované na rôzne typy bojovej, či nebojovej techniky. Slúžia
na rozvoj taktických schopností, komunikácie a súčinnosti v rámci osádky vozidla i cvičiacej jednotky. Doterajší
komunikačný systém bol rozšírený o komunikáciu s virtuálnymi simulátormi, z dôvodu zreálnenia priebehu
cvičenia typu CAX, podporovaného OTB 2.5, s virtuálnymi simulátormi. Aplikácia OTB 2.5 bola rozšírená o nové
moduly zakopávania sa jednotlivcov a ich zoskupení, došlo k odlíšeniu detonácií delostreleckej a mínometnej
paľby a bolo doplnené nové grafické používateľské prostredie na zadanie parametrov pre simuláciu záplav.
CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
Základným účelom zriadenia Centra výcviku Lešť je plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou
štátu, vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia a špeciálnej prípravy predovšetkým
špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek
bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Odbor špeciálneho výcviku zabezpečuje špeciálny výcvik pre
príslušníkov OS SR, zavádzanie nových postupov vedenia výcviku špecifických činností a tvorbu metodík pre
tento výcvik, a na vyžiadanie výcvik špecifických činností jednotlivca a tímu ostatných silových zložiek SR.
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Centrum ponúka nasledovné kurzy:
1. Kvalifikačné kurzy - základný, cvičiteľ, inštruktor:
a) boj zblízka
b) špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane
c) alternatívne spôsoby vrtuľníkového vysadenia z trenažéra Jakub Koloseum – Lanový, Nelanový (
HELL)
d) základný a preškoľovací kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou
e) kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej techniky
2. Účelové kurzy –základný, zdokonaľovací:
a) taktika malých peších jednotiek v zastavaných oblastiach – INF CQB
b) kombinovaný kurz streľby a boja zblízka pre vybrané jednotky
c) výcvik v horách
d) potápačsko – taktický výcvik s použitím otvoreného a uzavretého potápačského systému – FROGS
e) kurz protipovodňovej záchrany
f) boj zblízka
Nové kurzy – kurzy na vyžiadanie:
a) taktická streľba s využitím bariér a neštandardných pozícií
b) taktická streľba v skupine
c) taktická streľba z vozidla a pri vozidle
d) technika streľby a manipulácia so zbraňou po zranení
e) obranná streľba z krátkej zbrane
f) základné preškolenie na daný typ zbrane
g) kurz ostreľovača
h) taktický kurz „CQB BREACH“ násilné prekonávanie vstupov do budov
i) kurz sebazáchovy pri násilnom odlúčení od jednotky - SERE úroveň A,B,C

Obr. č.3 Ukážka výcviku v Centre výcviku Lešť (zdroj: www.lest.mil.sk)
Súčasťou Centra výcviku Lešť sú zariadenia simulačných technológií. Ide o výcvikové zariadenia, ktoré
štábom a jednotkám Ministerstva obrany SR a iným rezortom poskytujú prostredníctvom simulácií čo najreálnejšie
prostredie pre riešenie bojových a nebojových situácií a tým prispievajú k vycvičenosti jednotiek a výchove lídrov.
Z hľadiska druhov simulácií je toto výcvikové zariadenie spôsobilé podporiť dva základné druhy programu
výcviku:
 príprava veliteľov a štábov (krízového manažmentu),
 príprava jednotiek.
Jednotlivé simulácie, metódy a formy prípravy je možné aplikovať aj na mimorezortný výcvik jednotiek,
štábov, organizácií a pod.
VÝCVIKOVÉ CENTRUM PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH VŠBM V KE
Pre praktickú časť prípravy v rámci bezpečnostného vzdelávania v študijnom programe Riadenie
bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach je zriadené výcvikové
centrum pre prežitie v sťažených podmienkach, ktoré sa nachádza v lokalite obce Kysak. Má za úlohu vykonávať
týždňové kurzy prežitia študentov školy. Náplň kurzu tvoria jednotlivé zamestnania, ktoré prispievajú k rozšíreniu
poznatkov študentov v oblasti turistiky, horolezectva, vodných športov, prekonávania vodných a terénnych
prekážok, odlúčenia od civilizovaného života.
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Obr. č.4 Ukážka výcviku študentov vo Výcvikovom centre pre prežitie v sťažených podmienkach
(zdroj: www.vsbm.sk)
Jednotlivé podrobnejšie zamestnania sú zamerané na zvládnutie:
 presunu a orientácie sa v neznámom teréne so zaradením prevozu raneného,
 základov horolezectva a zdolávania skalnej steny,
 budovania prístreškov a ovládania vodných plavidiel,
 streleckej prípravy zo strelných a chladných zbraní.
Obsahom kurzov sú cvičenia na získavanie odolnosti voči telesnému a psychickému zaťaženiu pri sťažených
podmienkach jednotlivých činností (chlad, teplo, znížená viditeľnosť, únava, monotónna činnosť, nedostatok
spánku, strach z výšok a pod.).
Výcvikové centrá pre rôzne druhy aktivít a športov je dôležité vybaviť vhodnými materiálnymi
didaktickými prostriedkami, ktoré proces bezpečnostného vzdelávania zefektívnia, zatraktívnia. Je nevyhnutné ich
neustále inovovať, prispôsobovať požiadavkám meniacej sa modernej bezpečnostnej komunity a trhu práce.
ZÁVER
Bezpečnosť je výsledkom procesov a činností sociálnych subjektov, ktoré sú orientované na včasnú
identifikáciu, zníženie, elimináciu alebo odvrátenie nebezpečenstiev alebo ohrození, ktoré majú potenciál zničiť
alebo výrazne poškodiť duchovné a materiálne statky, spôsobiť v podniku výrazné škody. Prostredníctvom
vzdelávania zaistíme, aby ľudia získali zručnosti, schopnosti, vedomosti, ale i postoje a hodnoty, ktoré budú od
nich vyžadované v budúcnosti. Poslaním bezpečnostného pracovníka, ktorého úlohou je vykonávať rôzne činnosti
v oblasti bezpečnosti, riadiť bezpečnostné procesy a systémy, vytvárať a realizovať preventívne, prípadne
nápravné, opatrenia krízových situácii, je zvyšovať nielen vlastnú odbornú kvalifikáciu a zabezpečovať svoj
osobnostný rozvoj. Za týmto účelom je potrebná praktická príprava budúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti
v rámci výcvikových centier. Výcvik, teda utváranie praktických skúseností u jedinca, je významnou časťou
smerovania k vzdelávaciemu ideálu. Je preto potrebné venovať aj tejto časti vzdelávacieho procesu zvýšenú
pozornosť a zaoberať sa touto problematikou i v rámci riešenia zvyšovania efektívnosti bezpečnostného
vzdelávania.
Poznámka
Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia projektu ASFEU: Adaptácia VŠBM na potreby modernej
vedomostnej spoločnosti, ITMS projektu: 26110230095, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os:1
- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
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APLIKÁCIA DÁTOVÉHO MODELU PRE RÝCHLE
POSÚDENIE PLOŠNÉHO ROZMIESTNENIA
AUTOMOBILOVEJ HASIČSKEJ TECHNIKY URČENEJ NA
HASENIE LESNÝCH POŽIAROV
Andrea MAJLINGOVÁ1 - Maroš SEDLIAK2 - Štefan GALLA3

APPLICATION OF A DATA MODEL FOR RAPID ASSESSMENT OF VEHICULAR
FIRE-FIGHTING EQUIPMENT DISTRIBUTION TO FIGHT THE FOREST FIRES
Abstrakt: V príspevku predstavujeme zjednodušený dátový model aplikovaný pre účely analýzy združenej
náchylnosti územia Slovenska na výskyt požiaru, výsledky ktorej boli použité ako podklad pre rozhodovanie
v prípade tvorby plánu plošného rozmiestnenia hasičskej techniky určenej na hasenie lesných požiarov v horských
podmienkach Slovenska. Tu prezentovaná aplikácia spomínaného dátového modelu je založená na spracovaní
numerických údajov týkajúcich sa miery nezamestnanosti obyvateľstva v jednotlivých okresoch Slovenska,
požiarovosti v jednotlivých okresoch za posledných desať rokov v prostredí geografických informačných
systémov (ArcGIS), kde boli ďalej kombinované s geoúdajmi týkajúcimi sa geomorfologických faktorov
a lesnatosti územia Slovenska a údajmi o hustote cestnej siete, resp. úrovne sprístupnenia územia z pohľadu
možností nasadenia vybraných druhov hasičskej techniky.
Kľúčové slová: Lesný požiar, hasičská technika, záchranné služby, GIS
Abstract: In this paper we present a simplified data model applied for the purpose of analysing the associated
susceptibility of Slovakia to fire, which results can be used as one of the backgrounds for a decision making in the
case of territory distribution plan development in relation to fire-fighting equipment intended for extinguishing of
forest fires in mountainous conditions in Slovakia. Here presented application of aforementioned data model is
based on the processing of numeric data on the unemployment rate of the population in the various districts of
Slovakia, fire rates in individual districts during the last decade in an environment of geographic information
systems (ArcGIS), where they were further combined with geodata related to geomorphological factors and
forestation level in Slovakia and the details on the density of the road network, the level of territory opening-up in
terms of potential applications of selected types of fire equipment, respectively.
Key words: Forest fire, fire-fighting equipment, emergency services, GIS

ÚVOD
Výsledky analýzy rizika, resp. náchylnosti akéhokoľvek územia na výskyt požiaru sú najčastejšie podkladom pre
plánovanie a následnú realizáciu preventívnych opatrení slúžiacich na predchádzanie mimoriadnym udalostiam
tohto druhu, ale aj opatrení, ktoré sa vykonávajú s cieľom minimalizácie dopadov takejto udalosti v čase jej
reálneho výskytu. Jedným z takýchto opatrení je aj plánovanie zdrojov na zdolanie mimoriadnej udalosti. Pod
pojmom zdroje je možné rozumieť sily (personálne kapacity) a prostriedky (materiálne i technické kapacity), ktoré
majú byť nasadené za účelom minimalizácie následných škôd a ochrany životov a zdravia obyvateľstva, ich
majetku, ale i samotnej ochrany životného prostredia.
Plánovanie zdrojov na zdolávanie dopadov mimoriadnych udalostí je založené okrem iného aj na poznaní
aktuálneho stavu v oblasti inštitucionálnych a personálnych kapacít, ale aj ich materiálno-technického vybavenia.
Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií je úlohou krízového riadenia. Jeho súčasťou sú aj vybrané zložky
Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky (IZS SR). Riešenie situácií spojených s výskytom
požiaru je v podmienkach Slovenska úlohou a poslaním najmä Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Okrem
samotných príslušníkov HaZZ sa na jeho likvidácii podieľajú aj zamestnanci vlastníkov a užívateľov lesov
a členovia miestne príslušných dobrovoľných hasičských zborov (DHZ).
V príspevku sa zameriavame na posúdenie vhodnosti nasadenia automobilovej hasičskej techniky určenej na
hasenie lesných požiarov v podmienkach Slovenska: CAS 30 Tatra 815-7 4x4 (obr. 1). Ide o techniku zaradenú
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do skupiny prostriedkov nazývaných lesné špeciály, ktorá sa bude do výbavy Hasičského a záchranného zboru
nakupovať v najbližšej dobe.

Obr. 1 CAS 30 Tatra 815-7 4x4 (Zdroj: www.pozary.cz)
V práci je predstavený návrh jej plošného rozmiestnenia v rámci územia Slovenska, ktorý bol vytvorený na
základe výsledkov analýzy náchylnosti územia Slovenska na výskyt lesného požiaru. Táto analýza bola spracovaná
v prostredí geografických informačných systémov (GIS), s využitím údajov o požiarovosti jednotlivých okresov,
lesnatosti okresov, nezamestnanosti v jednotlivých okresoch (sociálne faktory), geomorfologických faktoroch
a sprístupnení lesného územia jednotlivých okresov.
AUTOMOBILOVÁ HASIČSKÁ TECHNIKA URČENÁ NA HASENIE LESNÝCH POŽIAROV V
PODMIENKACH SLOVENSKA
Technické prostriedky na zdolávanie lesných požiarov majú rozhodujúcu úlohu pre zásahovú činnosť hasičských
jednotiek. Medzi základné technické prostriedky patria cisternové automobilové striekačky (CAS), ktoré sú určené
všeobecne na hasenie požiarov. Sem patria i lesné špeciály.
Hasičská technika je v širšom slova zmysle pohyblivý technický prostriedok a nepohyblivý technický prostriedok
určený najmä na plnenie úloh hasičských jednotiek podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov. V užšom slova zmysle ide o všetky druhy pohyblivých technických prostriedkov
(hasičských automobilov, hasičských prívesov, hasičských kontajnerov, záchranných člnov a ostatná technika),
ktoré sa používajú pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach (Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z.).
Hasičskú techniku definoval Monoši, Gärtner (2005) ako techniku, ktorá slúži hasičským jednotkám na prepravu
družstva, hasiacich látok a je vybavená základným príslušenstvom vecných prostriedkov, ktoré umožňujú jej
samostatnú činnosť.
Cisternová automobilová striekačka (CAS) je hasičský automobil vybavený čerpadlom a zvyčajne vodnou
cisternou, hadicami, prúdnicami a ďalšími pomocnými zariadeniami potrebnými na hasenie požiaru (STN ISO
8421-8).
Cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov je cisternová automobilová striekačka, ktorá musí
svojim vyhotovením a vybavením umožňovať nasadenie predovšetkým v teréne, a to najmä na (Pokyn č. 37/2004):
 zdolávanie požiaru lesného porastu, trávnatého porastu a strniska (pri zastavení a za pomalej jazdy),
 zásobovanie zásahového úseku hasiacou látkou pri zdolávaní požiaru pomocou ľahkého prenosného
hasiaceho zariadenia,
 vytváranie protipožiarnych pásov prerezávaním porastu, rozrušovaním povrchovej vrstvy pôdy a podobne,
 niektoré technické činnosti pri odstraňovaní následkov povodne a zosuvu pôdy.
Hasičská technika pri lesných požiaroch je vysoko zaťažovaná najmä z dôvodu ťažko dostupných horských
terénov. V monografii publikovanej Monošim, Majlingovou a Kapusniakom (2015) sú uvedené výsledky analýzy
zameranej na identifikáciu druhov hasičskej techniky, ktorá sa na území Slovenska používa na zdolávanie lesných
požiarov (obr. 2).
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Obr. 2 Hasičská technika využívaná na hasenie lesných požiarov v SR (Zdroj: Monoši, Majlingová,
Kapusniak 2015)
Z tejto výsledkov analýzy vyplýva, že najviac používanou hasičskou technikou nasadzovanou na hasenie lesných
požiarov je CAS 32 na podvozku Tatra 148. Toto vozidlo slúži v HaZZ už pomerne dlho, pričom v posledných
rokoch došlo ku kompletnej repasácii viacerých týchto vozidiel, lebo sa výborne osvedčili v praxi najmä pri
zdolávaní prírodných požiarov.
V poslednom období došlo taktiež aj k repasácii CAS 32 Tatra 815 6x6 a niektorých vozidiel Praga V3S.
Medzi nové vozidlá, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri lesných požiaroch, patria najmä CAS 30 Tatra 815–7 6x6
a CAS 30 IvecoTrakker, ktoré nahradili doteraz používané CAS 32 T815. Tieto vozidlá nie sú príliš vhodné do
ťažkého terénu, z dôvodu ich hmotnosti a rozmerov, pričom sa však vhodne využívajú na kyvadlovú dopravu
hasiacich látok. Ich využiteľnosť je tiež pri doplňovaní vody z vonkajšieho zdroja (Monoši, Majlingová,
Kapusniak 2015).
Vhodnejšie na prácu v náročných terénnych podmienkach sú prostriedky zo skupiny lesných špeciálov, kde býva
často nesprávne zaraďovaná aj CAS 30 Tatra 815–7 6x6. Do tejto skupiny patria nasledovné druhy hasičskej
techniky: existujúce vozidlá typu UNIMOG, Praga V3S a CAS 30 Tatra 815–7 4x4, ktorú ako už bolo spomenuté,
HaZZ plánuje nakúpiť v najbližšej dobe.
ZDROJE ÚDAJOV PRE TVORBU DÁTOVÉHO MODELU
Ako už bolo spomenuté v úvode tohto príspevku, návrh na plošné rozmiestnenie posudzovaných typov bol
spracovaný na základe výsledkov analýzy náchylnosti územia Slovenskej republiky na výskyt požiaru v lesnom
prostredí. Pre účely tvorby tejto analýzy bolo využité prostredie geografických informačných systémov (GIS).
Analýza bola vykonaná s využitím údajov vybudovaného dátového modelu, ktorý obsahoval nasledovné druhy
údajov:
 Údaje o požiarovosti jednotlivých okresov za posledných desať rokov (2005 – 2014)
Išlo o údaje týkajúce sa počtu lesných požiarov v jednotlivých okresoch za sledované obdobie, v členení po
jednotlivých rokoch. Údaje boli získané zo štatistickej evidencie Národného lesníckeho centra vo Zvolene
a Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (PTEÚ MV SR). Išlo
o údaje v numerickej forme.
 Údaje o miere nezamestnanosti okresu (rok 2014)
Tieto údaje reprezentujú sociálne podmienky daného okresu. Ťažšie sociálne podmienky vo viacerých prípadoch
poukazujú na zvýšený výskyt rómskeho obyvateľstva či obyvateľov v núdzi (často krát aj s nižšou vzdelanostnou
úrovňou) v danom okrese. Tento fakt sa často spája s častejším výskytom obyvateľstva v lese, a to za účelom zberu
lesných plodov či získavania drevnej suroviny, a to najčastejšie nelegálnym spôsobom. Častejší výskyt človeka
v lese priamo súvisí s narastajúcou mierou rizika výskytu požiaru v dôsledku jeho úmyselnej alebo neúmyselnej
činnosti. Údaje týkajúce sa nezamestnanosti v jednotlivých okresoch Slovenska za rok 2014 boli získané
z webovej stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky v numerickej forme.
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 Údaje o lesnatosti územia okresu
Údaje o lesnatosti okresu boli odvodené v prostredí GIS, a to na základe porovnania výmery jednotlivých okresov
s výmerov lesov v danom okrese. Vektorová geografická vrstva okresov bola získaná z údajov Centrálnej
priestorovej databázy spravovanej Topografickým ústavom plk. Jána Lipského v Banskej Bystrici. Geografická
vektorová vrstva reprezentujúca hranice jednotlivých porastov bola získaná z Ústavu lesných zdrojov
a informatiky Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
 Údaje o geomorfologických podmienkach okresu
Tieto údaje boli pre jednotlivé okresy odvodené spracovaním príslušných geografických vrstiev (rastrový digitálny
model terénu a vektorová vrstva okresov, resp. administratívneho členenia územia Slovenska) v prostredí
geografických informačných systémov.
 Údaje o úrovni sprístupnenia územia cestnou sieťou
Faktor sprístupnenia územia z hľadiska hasenia lesných požiarov je kľúčovým najmä v horských podmienkach,
tento faktor vyjadruje celkovú dostupnosť tohto terénu pre nasadenie automobilovej techniky a je rozhodujúcim
faktorom aj pre nasadenie leteckej techniky na hasenie lesných požiarov v danom území. Údaje o sprístupnení
lesného územia jednotlivých okresov boli získané spracovaním priestorových analýz v zmysle existujúcich
metodík v prostredí geografických informačných systémov.
SPRACOVANIE ÚDAJOV DÁTOVÉHO MODELU V PROSTREDÍ GIS
Dátový model bol spracovaný v prostredí geografických informačných systémov, konkrétne v programovom
prostredí ArcGIS for Desktop 10.2.1.
Pre tvorbu geodátového modelu boli použité už vyššie spomínané vektorové a rastrové geografické vrstvy, ktorých
atribútové tabuľky (vektorové geografické vrstvy) boli doplnené nástrojmi pre editovanie databáz a vizualizované
prostredníctvom štandardných GIS nástrojov v prostredí ArcMap 10.2.1.
Údaje týkajúce sa geomorfologických podmienok jednotlivých okresov boli extrahované prostredníctvom
nástrojov zonálnych štatistík prostredia ArcGIS for Desktop. Extrahované boli z rastrovej vrstvy sklonu terénu,
ktorá bola odvodená z digitálneho modelu terénu slovenskej republiky s priestorovým rozlíšením 10x10 m, a to
nástrojmi pre analýzu povrchov (modul Slope).
Údaje o lesnatosti územia okresu boli odvodené nástrojmi zonálnych štatistík z vrstvy vzniknutej prekrytím
(modul Overlay) geografickej vektorovej vrstvy okresov a vrstvy hraníc lesných porastov.
Pre stanovenie úrovne sprístupnenia okresu lesnou cestnou sieťou bola aplikovaná metodika publikovaná v práci
Majlingová (2012) a Majlingová, Kapusniak, Galla (2014). Pre tento účel bola analýza spracovaná v prostredí
ArcGIS for Desktop s využitím nástrojov vzdialenostných analýz a mapovej algebry.
Vzájomné posúdenie jednotlivých údajov, resp. faktorov a následná reklasifikácia údajov výslednej geografickej
vrstvy do 3 intervalov združenej náchylnosti (modul Reclass), boli vykonané s využitím nástrojov mapovej
algebry.
ANALÝZA NÁCHYLNOSTI ÚZEMIA SLOVENSKA NA VÝSKYT POŽIARU
Analýza náchylnosti územia Slovenska bola spracovaná v prostredí ArcGIS for Desktop. Vzájomne boli
posudzované nasledovné skupiny údajov, resp. faktorov: údaje o požiarovosti jednotlivých okresov za posledných
desať rokov; údaje o lesnatosti územia okresu; údaje o miere nezamestnanosti okresu; údaje o geomorfologických
podmienkach okresu (nadmorské výšky, sklon, expozícia terénu) a údaje o úrovni sprístupnenia územia cestnou
sieťou.
Jednotlivé údajové súbory (faktory) boli klasifikované do 3 až 4 stupňov náchylnosti územia na výskyt požiaru,
v zmysle potenciálu daného faktora prispieť k výskytu požiaru a v minulosti publikovaných metodík pre posúdenie
náchylnosti územia na výskyt požiaru.
Tab. 1 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu požiarovosti okresu
Počet požiarov
Stupeň náchylnosti
0-25
nízka
26-50
stredná
viac ako 50
vysoká
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Tab. 2 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu miery nezamestnanosti
v okrese
Miera nezamestnanosti [%]
Stupeň náchylnosti
0-10
nízka
11-15
stredná
16 - 20
vysoká
viac ako 20
veľmi vysoká
Tab. 3 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu lesnatosti okresu
Miera lesnatosti [%]
Stupeň náchylnosti
0-20
nízka
21-40
stredná
viac ako 40
vysoká
Tu sa predpokladá, že v menej zalesnených okresoch bude výskyt požiaru menej častý.
Tab. 4 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu najčastejšieho výskytu
rozsahu nadmorských výšok terénu v okrese
Rozsah nadm. výšok
Stupeň náchylnosti
0-450
nízka
451-750
stredná
viac ako 750
vysoká
Tab. 5 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu rozsahu sklonov terénu
v okrese
Sklon terénu [°]
Stupeň náchylnosti
0-25
nízka
26-45
stredná
viac ako 45
vysoká
Tab. 6 Klasifikácia údajov pre posúdenie náchylnosti územia na výskyt požiaru z pohľadu miery sprístupnenia
lesa v rámci okresu
Miera sprístupnenia [%]
Stupeň náchylnosti
viac ako 50
nízka
31-50
stredná
0-30
vysoká
VÝSLEDKY ANALÝZ
Výsledky analýz sú prezentované v grafickej a tabelárnej forme.
Ako prvé uvádzame výsledky spracovania údajov o požiarovosti jednotlivých okresov (tab. 7 a obr. 3).
Tab. 7 Výsledky stanovenia náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o požiarovosti
Počet požiarov
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
0-25
nízka
32
26-50
stredná
39
viac ako 50
vysoká
8
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Obr. 3 Výsledky analýzy náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o požiarovosti
Z hľadiska získaných výsledkov (viď obr. 3) je možné konštatovať, že z hľadiska počtu lesných požiarov, ktoré sa
v jednotlivých okresoch vyskytli v minulosti, možno za najviac ohrozené okresy označiť okres Malacky, Senica,
Banská Bystrica, Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Liptovský Mikuláš a Poprad.
Z výsledkov analýzy náchylnosti územia na výskyt požiaru na základe údajov o miere nezamestnanosti
v jednotlivých okresoch (tab. 8 a obr. 4) je zrejmé, že medzi najviac ohrozené okresy patria: Komárno, Lučenec,
Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Trebišov, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica,
Vranov nad Topľou, prešov, Sabinov, Stropkov, Medzilaborce, Svidník.
Tab. 8 Výsledky stanovenia náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o miere nezamestnanosti
Miera nezamestnanosti [%]
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
0-10
nízka
15
11-15
stredná
28
16 - 20
vysoká
18
viac ako 20
veľmi vysoká
18
Grafický výstup z analýzy je uvedený na obr. 4.

Obr. 4 Výsledky analýzy náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o miere nezamestnanosti
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Z hľadiska lesnatosti okresov sú výsledky náchylnosti územia Slovenska nasledovné, viď obr. 5 a tab. 9.

Obr. 5 Výsledky analýzy náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o miere lesnatosti
Tab. 9 Výsledky stanovenia náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o miere lesnatosti
Miera lesnatosti [%]
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
0-20
nízka
15
21-40
stredná
6
viac ako 40
vysoká
58
Z pohľadu tohto faktora sa ako riziková javí byť veľká časť územia Slovenska.
V tab. 10 uvádzame výsledky pre výškové členenie územia Slovenska a v tab. 11 pre sklon terénu.
Tab. 10 Výsledky stanovenia náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o výškovom členení
Rozsah nadm. výšok
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
0-450
nízka
13
451-750
stredná
12
viac ako 750
vysoká
54
Tab. 11 Výsledky stanovenia náchylnosti okresov na výskyt požiaru na základe údajov o sklone terénu
Sklon terénu [°]
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
0-25
nízka
15
26-45
stredná
22
viac ako 45
vysoká
42
Na základe matematickej kombinácie vstupných klasifikovaných geografických vrstiev bol získaný výsledný
raster, ktorý bol následne klasifikovaný do 3 kategórií náchylnosti, viď tab. 12 a obr. 6.
Tab. 12 Výsledky stanovenia združenej náchylnosti okresov na výskyt požiaru
Stupeň náchylnosti
Počet okresov
nízka
13
stredná
54
vysoká
12
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Obr. 6 Výsledky združenej analýzy náchylnosti okresov na výskyt požiaru
Výsledky združenej náchylnosti územia Slovenska poukazujú na vysoké ohrozenia okresov Malacky, Senica,
Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Dolný Kubín, Banská bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok
a Spišská Nová Ves.
Vo všeobecnosti ide o regióny s častým výskytom požiarov v lesnom prostredí.
Na základe získaných výsledkov a identifikovaných ohrozených okresov je možné uvažovať s nasadením
v budúcnosti nakupovanej hasičskej techniky typu lesný špeciál, v tomto prípade konkrétne CAS 30 Tatra 815-7
4x4 práve na vybrané hasičské stanice v týchto okresoch. Pričom z hľadiska ich rozmiestnenia ich treba
distribuovať na hasičské stanice nachádzajúce sa v blízkosti rozsiahlejších lesných území.
ZÁVER
Problematika týkajúca sa plošného rozmiestnenia a samotného nasadenia hasičskej techniky nie je v domácich
podmienkach nová, už v minulosti boli publikované viaceré práce, ktoré sa však týkali najmä analýz vhodnosti jej
nasadenia do horských podmienok Slovenska, viď práce Majlingová (2012), Kapusniak (2014), Majlingová,
Kapusniak, Galla (2014). V zahraničných podmienkach riešenie tejto problematiky vo vedeckých kruhoch takmer
úplne absentuje.
V príspevku predstavený prístup predstavuje jedno z možných, aj keď zjednodušených postupov, ktorý slúži len
na rýchle, resp. predbežné posúdenie potreby plošného rozmiestnenia hasičskej techniky. Pre spresnenie jej
rozmiestnenia je potrebné vykonať ďalšie analýzy s využitím nástrojov GIS, najmä vzdialenostných operátorov za
účelom identifikácie najvhodnejších hasičských staníc pre jej lokalizáciu, a to najmä z hľadiska dojazdu do
najohrozenejších lokalít.
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RANKING METHOD OF ALTERNATIVE OPTIONS OF
INHOMOGENEOUS NATURE
Nikola MALYAR1 - Volodimir POLISHCHUK2

Abstract:The article shows a mathematic model, which allows to construct a ranking range of inhomogeneous
alternatives and which is approved on the example of evaluation of promising economics fields functioning.
Key words: inhomogeneous alternatives, multicriterial selection, aggregated evaluations, fields of economics,
investments.

Introduction
Let us cite a mathematic model, which will allow to estimate and build a ranking range of inhomogeneous
alternatives. Inhomogeneous alternatives – are alternatives which are different by their nature and cannot be
estimated by the common set of criteria. We can divide on groups the set of inhomogeneous alternatives by some
common features, which can be rated by appropriate set of criteria. Each group of alternatives with their criteria
will be called corresponding "category alternatives".
Mathematic model
In problems of multicriterial choice of alternative set in respect of evaluating criteria, they can be
classified as follows:
1. comparative by the common set of criteria;
2. not comparative by the common set of criteria;
3. partially comparative by the common set of criteria.
Problem solution of first class comes down to the common multicriterion problem of decision taking,
which is specifically defined by the scope of its application.
In the second class alternatives need to be estimated separately by own criteria set of rating one alternative or a
group and to take decisions on their basis.
The third class includes inhomogeneous alternatives, which have a common set of criteria, but rating by
their assistance does not give detailed information. For each alternative, there are additional criteria of themselves,
with the application of which we will get improved and adequate mark. Such set of alternatives arises in problems
where they are combined in one area, but each of them has their own concrete functional direction. For example,
they may include the following tasks:
Evaluating branches of economics;
Evaluating investment projects in different areas of activity;
Evaluating and choosing the venue of music festivals and etc.
Let us consider the setting and approaches to problem solution, which belong to the class of partially
comparative alternatives by the common set of criteria.

X  {x1 , x2 ,..., xn } is divided into
A  {A1 , A2 ,..., A } categories by common features, Ai  { x , x ,...}, i  1,  , where Ai is the і category
Depending on task the set of inhomogeneous alternatives
i

i

1

2

of alternatives. All alternatives will be estimated by common criteria set of effectiveness {K1 , K 2 ,..., K p 1} and
each category of alternative, in turn, we will rate by own set of criteria K p  {K1 , K 2 ,..., K mi } .
The problem can be formulated as follows: build a ranking range and choose the best alternative from X
set, when they are known on this set of criteria estimation. The model of the problem can be represented as table
1.

1
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Table 1. Table of estimating by criteria

x1

x2

…

xn

O11

O12

…

O1n

O21

O22

…

O2n

K p 1

O p 11

O p 12

…

O p 1n

Kp

O p1

Op2

…

O pn

K1
K2



Or as a matrix of solutions:
О = (Оgj), g = 1, …, p; j = 1, …, n;

(1)

where Оgj is a mark of j- alternative by the g- criterion. Each column of the matrix is a vector of marks, which
characterizes the alternative, and each line of the matrix is a criterion. O p1 , O p 2 ,..., O pn are aggregated
assessments of alternatives, which are received by the criteria set of concrete category. The task of selection is
divided into two stages:
on the first stage of problem solution it is necessary to find aggregated marks of O p1 , O p 2 ,..., O pn
alternatives considering their category;
on the second stage, with all marks of alternatives by criteria we can build a ranking range of matrix
solutions (1).
Let us examine the cases when there are alternative marks by criteria in different time, i.e. for static and
dynamic criteria. Criteria by which we can monitor the dynamics of criterial marks of l periods we will call
dynamic.
In the solution of a concrete applied problem, firstly, we group alternatives into different categories by
some common features. The scheme of problem solution, for obtaining aggregate marks, is selected depending on
the number of alternatives in each category and criterial set.
Let us consider two cases of problem solution depending on the set of criteria: problem C1 – criteria of
evaluating are static, problem C2 – dynamic.
Problem C1
Let us have in this problem some alternatives in one Ai  { x i1 , x i2 ,..., x ik } category,
i

i

i

evaluated by static criteria of {K 1 , K 2 ,..., K m

i

k  n which are

} , where i is a category of alternatives, i  1,  . The model of

the problem can be represented as table 2.
Table 2. Table of alternative marks by criteria for the C1 problem

K 1i
K i2



K im

i

xi1

x 2i

…

xik

i
O11

i
O12

…

O1ik

O i21

O i22

…

O i2 k

Oim 1

Oim 2

…

Omi i k

i

i

Or as a matrix of solutions:

 

Z 1i  O dfi , d  1, m i ; f  1, k ; i  1,  ,

(2)

where Odfi is the mark of f-alternative by d-criterion for i-category of alternatives.
The number of matrix solutions with be determined by the number of alternative categories. On the basis
of matrix solutions it is necessary to obtain vector of V1 , V2 ,..., V alternative ratings, which will include all
desired O p 1 , O p 2 ,..., O pn marks for K p criterion. Such task is a problem of multicriterial selection, therefore
vectors of alternative marks V1 , V2 ,..., V can be found by one of approaches [1-3].
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Problem C2
The following type of problems arises, when a criteria set of marks is dynamic
and the category of alternatives has one or more alternatives:

{K 1i , K i2 ,..., K imi }

Ai  {xi1 , xi2 ,..., xik }, k  n . Without reducing

the generality let us consider the problem solution when some category has one alternative. In other case the
problem solution will be gradual as many times , as there are alternatives in each category.
The value of criteria for all periods we represent as table 3, separately for each category of alternatives
i  1, 2,..., , where  li are periods.
Table 3. Table of alternative marks by criteria for the C2 problem

Ai

1

2

…

 li

K 1i

Q11i

Q12i

…

Q1ili

i
Q 21

i
Q22

…

Q i2 l

Qim 1

Qim 2

…

Qim l

K i2



K im

i

i

i

i

ii

Each category of alternatives can have its own set of criteria and number of periods.
For each category of alternatives let us build aggregated evaluations O pi , i  1,  using the following
steps.
Step 1.
On the first step we normalize the evaluations
i

satisfaction" [4] T 



t1i , t2i ,..., t mi i

Qim l . For this review, we introduce a "point of
ii

, i.e. imaginary alternatives for each category in which evaluations for all

criteria could satisfy a person, who is making decisions (DM).
Let us determine the sets of values as follows:
i
zde

 1

i
t di  Qde
i
i
max{tdi  min Qde
; max Qde
 tdi }
e

, d  1,mi ; e  1,li ; i  1,  .

(3)

e

i
{ z de
}

Matrices Zі =
defined in this way characterize by columns relative evaluations of alternative
intimacy to the “points of satisfaction” for each concrete criterion and remove the issue of different evaluation
scales. The Z matrix is being built for each alternative and one “point of satisfaction” is determined for each
category.
Step 2.
For each

{K 1i , K i2 ,..., K imi } criterion the decision maker knows or can set weight coefficients

{ p i1 , pi2 ,..., pim i } from the [1; a] interval. Then you can determine the normalized weight coefficients for each
criterion by different categories of alternatives:

αdi



pdi
mi

pdi



, d  1,mi ; α di  [ 0;1];

(4)

d 1

mi

which meet the

 αdi  1 requirement .
d 1

Let us apply one of the convolutions to build a vector of evaluations [5]. For example, take the average
weighted convolution:
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i
wei    di z de
, i  1,  ; d  1, mi ; e  1, li .

(5)

d 1

Vectors of evaluations will look like:



W i  w1i ;

w 2i ;

...



wlii , i  1,  .

(6)

Each vector will include aggregated and normalized marks on the set of criteria, separately for each period
and alternative category. Thus, vector will have l dimension – i.e. a number of periods in concrete alternative
category. In case when then number of alternatives is greater than one, then vector will be presented as a matrix.
Step 3.
i

As well as each wl mark includes aggregated information of alternative mark for a concrete period, then
i

we have to somehow obtain one mark, which could include activity tendencies of all considered periods. For this,
i

let us forecast wli marks for the next period L  li  1 , for example, based on the pair linear regression [6-7]:

Y i (L)  a i  bi  L,

i  1,  .

(7)

The value of a, b coefficients we will calculate by method of least squares according to the formulas [6]:
li

bi 

li

li

li    e  wei    e   wei
e 1

e 1
li

li    e

li

e 1
2

,

e 1

ai  d i  bi  q,
where

di 

(8)



    e 
 e 1 

2

(9)

1 li i
1 li
w
,
q

 e
  e , i  1,  .
li e 1
li e 1

Step 4.
Substituting the values of a, b coefficients into the regressive equation (7) we will get the desired
evaluation:
(10)
O pi  Y i ( l i  1),
i  1,  .
These evaluations will contain predictive information, estimates of alternative by dynamic criteria, for
the next period received considering the trend of previous periods.
Thus we got all alternative evaluations for the matrix of decisions (1) and completed the first stage of the
given task. On the second stage with having all the alternative evaluations by criteria, we can construct a ranking
range of alternatives on the basis of decision matrix (1). Without reducing the generality we assume the
O  O gj , g  1, p  1; j  1, n elements of matrix are normalized. In other case depending on a concrete

 

applied task, the normalization of evaluations can be managed with the usage of the “point of satisfaction” or
other approaches are described in [8].
Let the DM know or could set the weight coefficients to each criterion of effectiveness {p1, p2, …, pр}
from the [1; a] interval. Then we determine the normalized weight coefficients for each criterion by the usage of
formula (4).
Further, let us take one of the convolutions for the construction of an aggregated evaluation of alternatives
from the matrix of decisions (1) [3]. For example the average weighted convolution, in this case will look like:
p

A( x j )    g Ogj , j  1, n.

(11)

g 1

On the basis of A ( x j ) values we build a ranking range of inhomogeneous alternatives:

A  ( A1 , A2 ,..., An ) .

(12)
Therefore, the mathematic model with the usage of which we can construct a ranking range of
inhomogeneous alternatives and having both static and dynamic criteria of evaluations is given.
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Example of mathematic model usage
We will use the mathematic model for evaluating the promise of economics fields. For example it is
needed to evaluate fields of economics and determine between then the most perspective for investing. The
difficulty of evaluation is that each field works in its own conditions and has both common and own set of criteria
for evaluation. Therefore, there are inhomogeneous alternatives:
The set of alternatives we select as follows:
-

Wood, pulp and paper industry - x1 ;

-

Light industry goods - x 2 ;

-

Agriculture - x3 ;

-

Tourism - x 4 .
Grouping alternatives in categories we carry separately on braches. I.e. each separate field will be a

category A1  ( x1 ), A2  ( x 2 ), A3  ( x3 ), A4  ( x 4 ).
The set of common criteria for evaluating we determine as follows:
1. K 1 - level of profitability (determined in percentage from the previous period);
2. K 2 - the speed of technological innovation (low – [0; 0,3]; medium – [0,3; 0,7]; high – [0,7; 1]).
3. K3 - competence level ( low – [0,7; 1]; medium – [0,3; 0,7]; high – [0; 0,3]);
4. K 4 - attitude of financial institutions and intermediaries to industry ( low trust level – [0; 0,3]; medium – [0,3;
0,7]; high – [0,7; 1]).
Let the investor known the evaluations by common criteria for each field and necessity of criteria. Let us
represent this information in table 4, where the last line shows the aggregated evaluations of alternatives by own
set of criteria in each field [9].
Table 4. Evaluations of alternatives by common criteria

x1

x2

x3

x4

Weight

K1
K2
K3

7,65

8,6

11,2

15,11

7

0,1

0,35

0,15

0,65

4

0,33

0,67

0,77

0,35

9

K4
K5

0,7

0,4

0,3

0,8

3

O51

O52

O53

O54

10

Evaluations of each category by own criteria set exists in the different period of time.
For all listed above fields we represent estimates data by years 2011,2012,2013, their necessity (from
interval [1;10]) and the “point of satisfaction”(PS) in tables 5-8 [9].
Table 5. Wood, pulp and paper industry - x1
Evaluation
criteria

K11
K 12

K 31
K 41

K 51

Criteria name
The wood is sawn lengthwise or split,
thousands of m3
Bars, strips and friezes for parquet or
wooden flooring, thousands of m2
Wooden windows and doors, thousands of
m2
Paper and cardboard of graphic destination,
thousands of tons
Paper for manufacturing hygienic or
cosmetic wipes, towels, diapers, cloths,
cellulose wadding and webs of cellulose
fibers

64

2011

2012

2013

Weight

PS

1888

1823

1804

9

1900

3765

3619

3563

9

3700

2921

2642

3309

8

3300

33,4

17,8

13,7

5

30

131

138

146

8

140
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Table 6. Field – light industry goods - x 2
Evaluation
criteria

Criteria name

2011

2012

2013

Weight

PS

K 12

cloths, millions of m2

89,0

105,7

93,6

9

90

K 22

Woolen yard, thousands of tons
Rugs and carpet products, millions of
m2
footgear, millions of pairs

1,7

1,8

1,9

4

2

7,6

8,2

8,5

5

8

28,1

28,3

30,5

6

30

2011

2012

2013

Weight

PS

64,0

61,8

62,8

7

62

689

691

778

10

700

K 32
K 42

Table 7. Agricultural field x3
Evaluation
criteria

Criteria name

K 23

Fresh or chilled bovine animals meat,
thousands of tons
Fresh or chilled domestic poultry
meat, thousands of tons

K 33

Flour, thousands of tons

2596

2605

2542

9

2600

K 43
K 53

Groats, thousands of tons

356

365

367

8

400

White sugar, thousands of tons

2586

2143

1263

8

2000

K13

Table 8. Field of tourism x 4
Evaluation
criteria

K 14
K 24

K 34

Criteria name
The number of Ukrainian citizens who
travelled abroad – total number,
millions.
The number of foreign citizens who
visited Ukraine – total number, millions
The number of tourists who were
serviced by the subjects of Ukrainian
tourist activity – total number, millions

2011

2012

2013

Weight

PS

19,77

21,43

23,76

7

23

21,41

23,01

24,67

8

30

21,99

30,00

34,54

9

30

On the first stage we get aggregated evaluations for each field. Such a problem we assign to the C2 type.
To do this we follow these steps
Step 1.
Let us construct matrices Z1 ,…, Z4 , elements of which are calculated by the formula (3).

 0,88

 0,53
Z1   0,42

 0,79
 0,00

 0,00

Z 4   0,00
 0,00


0,20
0,41
0,00
0,25
0,78

0,51
0,19
1,00

0,00 

0,00 
0,99  ;

0,00 
0,33 

 0,94

 0,00
Z2  
0,20

 0,00


0,00
0,33
0,60
0,11

0,77 

0,67 
;
0,00 

0,74 

 0,00

 0,86
Z 3   0,93

 0,00
 0,20


0,90
0,88
0,91
0,20
0,81

0,60 

0,00 
0,00  ;

0,25 
0,00 

0,76 

0,38  .
0,43 

Step 2.
Let us determine the normalized weight coefficients for each criterion and category of alternatives by
formula (4).
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α1  (0,23; 0,23; 0,21; 0,13; 0,21) ; α 2  (0,38; 0,17; 0,21; 0,25) ;
α 3  (0,17; 0,24; 0,21; 0,19; 0,19) ; α 4  (0,29; 0,33; 0,38) .
On the basis of the average weighted convolution, we calculate evaluation vectors by the formula (5).

 0,512 


W   0,332 ;
 0,271


1

 0,393 


W   0,207 ;
 0,584 


2

 0,443 


W   0,749 ;
 0,148 



 0,000 


W   0,587 .
 0,512 



3

4

Each vector includes aggregated and normalized evaluations for criteria set, separately by periods 2011,
2012, 2013. I.e., it characterized how effective was the field functioning in some particular year.
Step 3.
Let us forecast the aggregated evaluation of vectors for 2014. Firstly, we calculate the values of a,b
coefficients for each field using the formulas (8)-(9).

b1  0,12 , a1  242,82, b 2  0,10 , a 2  191,75, b 3  0,15 , a3  297,22, b4  0,26 ,
a 4  514,71.
Substituting the values of a ,b coefficients into a regressive equation (7) we will get the desired evaluation
(10), which includes the forecasting information considering the tendency of previous periods:

O51  Y 1 ( 2014 )  242 ,82  0,12  2014  0 ,131;

O52  Y 2 ( 2014 )  0,586 ;

O53  Y 3 ( 2014 )  0 ,152 ; O54  Y 4 ( 2014 )  0,878 .
The first stage of the task is complete, let us proceed to the evaluation and construction of the economics
fields ranking range. All evaluation for economics fields are normalized, except the profitability criteria. The
evaluation normalizing of this criterion we propose to manage by dividing each evaluation on the maximal criteria
evaluation.
All evaluations for economics fields and normalized weight coefficients (calculate by the formula (4)) we
represent as table 9.
Table 9. Economics field evaluations by criteria
Normalized
x1
x2
x3
x4
scales
0,51
0,57
0,74
1,00
0,21
K1

K2

0,1

0,35

0,15

0,65

0,12

K3

0,33

0,67

0,77

0,35

0,27

K4

0,7

0,4

0,3

0,8

0,09

K5

0,131

0,586

0,152

0,878

0,31

To construct an aggregated evaluation we use formula (11): A  (0,313; 0,560; 0,459; 0,725).
Organize alternatives by decending: x 4 - tourism; x 2 - light industry goods; x3 - agriculture; x1 - wood, paper
and pulp industry.
According to the constructed ranking range we can define the most promising fields of economics, which
are examined for the last three years, such as: tourism; light industry goods. On the other hand fields such as
agriculture, wood, paper and pulp industry show a lower tendency and require measures to change the situation
for the better.
Conclusion
Thus, a mathematic model is shown, which allows to construct a ranking range of inhomogeneous
alternatives. An algorithm is offered, which allows to solve adequately such a difficult problem, as evaluation of
the prospects of economics field functioning for possible investments. The given example illustrates only the
fragment by criterial set. For real evaluation on the basis of which a decision of investing will be taken it is
necessary to include more evaluation criteria from different aspect and perspectives of fields activity.
1. Маляр М.М. Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств/ Маляр М.М.,
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BEZPEČNOSŤ BUDOV A VÝZNAM BEZPEČNOSTNÉHO
VZDELÁVANIA ZAMERANÉHO NA STAVEBNÚ
INFRAŠTRUKTÚRU
Ľudovít NAĎ1 - Léo LARSONNEUR2

SAFETY AND SECURITY OF BUILDINGS AND THE SIGNIFICANCE
OF THE SECURITY EDUCATION FOCUSED ON THE CONSTRUCTION
INFRASTRUCTURE
Abstrakt: Súčasné požiadavky kladené na spoľahlivé a bezpečné používanie stavieb sú rozsiahle a náročné.
Bezpečnosť stavby a jej používateľov je definovaná vo viacerých úrovniach, ako bezpečnosť mechanická,
požiarna, energetická, environmentálna, užívateľská atď. Na ich splnenie počas celej doby životnosti stavby (50
až 100 rokov) je nevyhnutná dôkladná starostlivosť v podobe správnej permanentnej údržby, malých, či väčších
opráv alebo aj rekonštrukcie. Nové, inteligentné budovy však kladú a budú klásť ešte väčšie a rozsiahlejšie nároky
na túto „starostlivosť“. Okrem finančných a technických nárokov ide a pôjde najmä o kvalifikovaných
odborníkov, ktorí schopní rozumieť požiadavkám bezpečnosti a primerane reagovať. Výchova takých odborníkov
teda nadobúda na dôležitosti. Zatiaľ je len málo vzdelávacích inštitúcií, ktoré si túto požiadavku doby osvojili. Na
VŠBM absolvoval svoju odbornú stáž študent odboru „Budovy a bezpečnosť“ z Univerzity Angers vo Francúzsku.
Článok približuje stručnú charakteristiku tohto študijného odboru a osobné skúsenosti študenta, stážistu –
spoluautora.
Kľúčové slová: požiadavky na bezpečnosť budov, bezpečnostné vzdelávanie, príprava odborníkov, skúsenosti zo
stáže v rámci ERASMUS +
Abstract: Requirements of reliable and safe use of buildings are of wide comprehension. The safety of buildings
and the security of their users are defined in several levels, like mechanical strength and stability, fire safety,
environmental, energy, user´s safety, etc. To achieve them during the whole life cycle (50 to 100 years) requisite
measures, like permanent
Maintenance, small or large repair or even reconstruction must be performed regularly. New smart buildings
require and will require more and more care of safe usage. Besides of financial and technical exigencies, there are
evident also the demands of qualified professionals, able to understand the safety principles and to react properly.
The importance of the education of such experts is increasing. Till now only a small number of higher education
institutions are putting into practice this new way. A student of the study program “Buildings and the Security”
from the University of Angers, France get through the trainee-ship at the University of Security Management in
Košice. The paper presents a short characteristics of the study program and the experiences gained during the
internship by the
trainee, the co-author of this paper.
Key words: buildings safety and security requirements, security education, professionals formation, experiences
from ERASMUS +
O význame a dôležitosti formovania odborníkov v oblasti bezpečnosti sa čaraz viac a čoraz naliehavejšie hovorí v
ostatnom období.
Vysvetľovaním pojmu „bezpečnosť“ sa zvyčajne štúdium začína. Čo je to teda bezpečnosť ? čo znamená v našom
živote ? Existujú exaktné definície, stručné, alebo veľmi podrobné s rôznymi špecifikami, podľa oblasti
spoločenského života, ktorej sa týkajú. Namiesto ich vymenúvania možno spomenúť jedno jednoduché ale
výstižné vysvetlenie, zrozumiteľné pre každého : „Bezpečnosť je ako vzduch, ktorý keď ho je dostatok, si nikto
neuvedomuje a považuje ho za prirodzenú súčasť života. Keď ho je však nedostatok, každý si jeho význam, jeho
dôležitosť a nevyhnutnosť pre život veľmi rýchlo uvedomí a vynaloží všetko úsilie na to aby si ho zabezpečil“.
Ľudská civilizácia sa vyvíjala desiatky tisíc rokov a okrem pôvodného rýdzo prírodného prostredia sú jej
príslušníci, teda, my ľudia, obklopení najmä prostredím „umelým“. Umelým prostredím možno nazvať všetko to,
1

prof. Ing. Ľudovít Naď , CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti. E-mail:
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čo vzniklo ľudským pričinením, ľudskou činnosťou. V súčasnosti viac ako 50 % ľudskej populácie žije vo veľkých
mestských aglomeráciách, teda prevažne v umelom prostredí. Bez zveličovania možno tvrdiť, že značne viac ako
polovicu tohto umelého prostredia tvoria stavby, teda objekty vytvorené stavebnou činnosťou. Stavby nás
obklopujú takpovediac „na každom kroku“. Ľudstvo už od raného staroveku cieľavedome sa takouto aktivitou
snažilo uspokojovať svoje, predovšetkým základné potreby, medzi ktorými je na prvom mieste bývanie (bytové
budovy), potom starostlivosť o kondíciu fyzickú a psychickú (zdravotné a športové stavby), správu územia
(administratívne budovy), atď. V neposlednom rade je to doprava, dopravná infraštruktúra (dopravné stavby),
ktorá je nevyhnutným predpokladom pre mnohé ďalšie potreby a záujmy ľudstva. Stavby, ktoré nás obklopujú
musia spĺňať viaceré požiadavky. V „pomenovaní“ mnohých požiadaviek sa nachádza pojem „bezpečnosť“, ktorá
musí byť „naplnená“ počas celého životného cyklu stavby. Na prvom mieste je to „mechanická bezpečnosť
stavby“ (mechanická pevnosť a stabilita). V ostatných mesiacoch (rokoch) bolo v SR medializovaných niekoľko
prípadov (bytová budova Centroom v Piešťanoch, administratívna budova Apollo Business Centrum
v Bratislave), kedy stavba stratila práve tento, pre používateľnosť nevyhnutný atribút (v polovici roku 2012 sa
dokonca päťpodlažná budova v bratislavskom komplexe 3nity zrútila). V celom svete sa takpovediac každý deň
môžeme stretnúť so závažnými haváriami stavieb a to z najrôznejších dôvodov. Nezriedkavým je požiar, ochrana
pred ktorým je zadefinovaná v „požiadavke požiarnej bezpečnosti“. Environmentálna bezpečnosť
a energetická bezpečnosť stavby sú požiadavkami, ktoré súvisia najmä s otázkou „trvalo udržateľného rozvoja“
ľudstva, s jeho budúcnosťou a zachovaním aspoň tej časti prírodného prostredia, ktorá ešte zostala z toho
pôvodného. Každá stavba je zhotovená na konkrétny účel, musí plniť určitú funkciu a teda musí vyhovovať
požiadavke „užívateľskej bezpečnosti“. Okrem toho sú na stavbu kladené mnohé ďalšie požiadavky, ktorým
musí vyhovovať počas celej doby svojej životnosti, čo pre rôzne druhy stavieb predstavuje vždy niekoľko desiatok
rokov (napr. od 50 do 100 rokov). Úžitkové vlastnosti stavby však v čase nie sú stále, podliehajú rôznym
degradačným procesom. Ak sa týmto ponechá voľný priebeh, môže sa stať, že „úžitkové vlastnosti“ stavby
poklesnú pod určitú, minimálnu akceptovateľnú hranicu a stavba prestane byť užívania schopná ešte pred
uplynutím projektovanej životnosti. Preto je nevyhnutná starostlivosť vo forme údržby, drobných, či väčších opráv
alebo aj rekonštrukcií. Stavby predstavujú často veľmi zložitý technický systém, na tvorbe ktorého sa podieľajú
odborníci z rôznych profesií (okrem architektov a stavbárov, sú to technológovia strojári a elektrikári (najmä
odborníci v elektronike), chemici, biológovia, hygienici, požiarnici, environmentalisti, ale aj sociológovia
a psychológovia, atď.). Pojem „inteligentná budova“ sa v čoraz väčšej miere dostáva do povedomia odbornej ale
aj laickej verejnosti, aj keď ešte nie celkom každý dokáže pochopiť čo to vlastne znamená. Avšak, už sám tento
pojem napovedá podstatu inteligentnej budovy, ktorá spočíva najmä v efektívnom a cieľavedomom využívaní
digitálnych - informačných technológií v prevádzke budovy.
Na svete je čoraz viac technológií, ktoré môžu budovy a mestá zlepšiť – z hľadiska dopravy, energie, prepojenia,
organizácie. Okrem toho sa mimoriadne veľký dôraz kladie na „človeka“, na jeho pracovné využitie
a mimopracovné vyžitie. Dôraz sa kladie na to aby bol človek zdravý a v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.
Dobre navrhnutá a fungujúca budova ovplyvňuje psychické zdravie a pohodu človeka. Úlohu zohrávajú aj
materiály, spotreba energie, vody, znečistenie ovzdušia.
Svetlým príkladom takejto „stavby budúcnosti“ je administratívna budova „The Edge“ v Amsterdame (dokončená
v decembri 2014). Budova bola v systéme uznávanej britskej certifikácie BREEAM, ktorá kladie dôraz na
udržateľnosť nielen z hľadiska vplyvu na životné prostredie, ale aj na kvalitu vnútorného prostredia pre užívateľov,
ohodnotená zatiaľ najvyšším výsledkom v histórii – dosiahla 98,36 percenta.
Vyprodukuje viac energie, než dokáže spotrebovať. Získava ju nielen zo solárnych panelov, ale aj z tepelných
čerpadiel. Niektoré prístroje na cvičenie v posilňovni dokážu zužitkovať energiu, ktorú pohybom vyprodukujú
zamestnanci.
Z tejto budovy však robí ekologickú už len samotný fakt, že tisíc pracovných miest dokáže vďaka špeciálneho
užívateľského režimu („hot desking“) využiť 2 500 ľudí. Za normálnych okolností by bolo treba postaviť 2,5násobne väčšiu budovu. Nikto nemá svoj stály pracovný stôl, každý sa môže aj niekoľkokrát za deň rozhodnúť,
akým prostredím sa obklopí. Aplikácia má prístup k diárom zamestnancov, ak to sami dovolia, a keďže takto vie,
kedy majú naplánované rokovania či stretnutia a kedy potrebujú byť sami a sústrediť sa, navrhne im najvhodnejšie
pracovisko.
V časoch, keď sa čoraz hlasnejšie hovorí o zdravotnom nebezpečenstve sedavého zamestnania, sú stoly na státie
ideálnym riešením na vybavovanie niektorých pracovných aktivít (napr. ranných e-mailov). Na súkromné
telefonáty slúžia aj malé miestnosti zariadené len kreslom s lampou (bez stola).
„Mnohí si stále myslia, že na pracovisku treba všetko vybaviť spoza stola, ale stôl je vhodné miesto iba na 10 až
15 percent celodennej práce. Budova komunikuje s užívateľmi, aby zistila, čo potrebujú robiť a čo je
najefektívnejšie a najlepšie pre organizáciu ich práce. Ak potrebujú odpovedať na e-maily, ponúkne im stôl na
státie alebo kreslo v átriu. Ak potrebujú pracovať v tichom prostredí, môžu si zvoliť vlastný box alebo malú
kanceláriu, v ktorej sa vedia sústrediť,“ vysvetľuje holandský architekt RON BAKKER zo štúdia PLP
Architecture, spoluautor tejto „najinteligentnejšej budovy sveta“.
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Uvedený príklad nie je zatiaľ „každodennou skutočnosťou“, ukazuje však smerovanie staviteľstva. Stavebná
infraštruktúra budúcnosti (ani nie veľmi vzdialenej) bude teda čoraz zložitejšia a to nielen z hľadiska navrhovania
a realizácie jednotlivých stavebných objektov. Tie si počas svojej životnosti vyžadujú a budú vyžadovať
starostlivosť a ich spravovanie a udržiavanie v „prevádzkyschopnom stave“.
Údržba a komplexná starostlivosť o stavby je náročným procesom, vyžadujúcim si permanentné nasadenie
primeraných vhodných technických a najmä personálnych kapacít. Denne sme konfrontovaní s podceňovaním
tejto základnej požiadavky, ktorá je primárnou v zaistení bezpečnosti stavieb, stavebnej infraštruktúry, bez ktorej
si každodenný spoločenský a hospodársky chod ľudskej civilizácie ani nevieme predstaviť.
Úplne špecifickou hrozbou aj pre stavby sú kriminálne a teroristické fenomény. Ochrana pred nimi, podobne ako
aj pred požiarmi zahŕňa predovšetkým možnosti rýchlej a bezpečnej evakuácie zasiahnutých častí budovy, ako aj
ich separácia od tých ostatných
Vo viacerých, technicky, ekonomicky a spoločensky „vyspelých“ krajinách, si túto požiadavku doby čoraz viac
uvedomujú a prijímajú systémové opatrenia. Jedným z prvých je príprava vhodných odborníkov, ktorí ako prví
musia pochopiť všetky súvislosti a musia byť schopní priebežne pripravovať a vykonávať relevantné preventívne
úkony na báze multidisciplinárnych prístupov.
Za svetlý príklad v tomto úsilí možno považovať vzdelávanie – výchovu odborníkov v študijnom odbore „Budovy
a bezpečnosť“ na Univerzite v Angers vo Francúzsku (ISTIA). Tento študijný odbor v druhom stupni VŠ
vzdelávania je rozvrhnutý do troch rokov štúdia a jeho absolventi získavajú inžiniersky diplom v dvoch
špecializáciách - zameraniach (formovanie len v 5.ročníku) : „Udržiavanie a zhodnocovanie nehnuteľného
dedičstva“ a „Riadenie rizík vo využívaní nehnuteľného a priemyselného dedičstva“. Jedným z faktorov
úspešnosti a „žiadanosti“ absolventov je veľmi úzka prepojenosť vysokej školy - štúdia so spoločenskou praxou.
Organizácia štúdia je tomu prispôsobená. Napríklad zimný semester 3.ročníka má 20 aktívnych týždňov a letný
semester 16 týždňov, potom nasleduje zahraničná stáž (máj, jún, júl).
V každom ročníku študent musí absolvovať „praktickú stáž“ : na konci 3.ročníka v dĺžke trvania 3 mesiace
v zahraničí (5 ECTS); na konci 4.ročníka min. 4 mesiace (13 ECTS) a celý 10.semester je vymedzený pre stáž
v trvaní viac ako 5 mesiacov (30 ECTS). Stáž študenti vykonávajú spravidla vo výrobných podnikoch, príp.
v iných organizáciách alebo na univerzitách. Je takmer pravidlom, že tam po absolvovaní štúdia nastupujú
zamestnanie. ISTIA uvádza štatistiku, podľa ktorej sa do 6 mesiacov zamestná 92% absolventov špecializovaných
v „sektore budov“ a 100% absolventov v „sektore bezpečnosti“.
Na základe partnerských vzťahov v rámci programu ERASMUS + v letnom semestri 2015-16 na VŠBM
v Košiciach absolvoval svoju povinnú odbornú stáž študent 3.ročníka Univerzity Angers, Léo Larsonneur
(spoluautor tohto článku).
V ďalšej časti je uvedené „vyjadrenie“ stážistu, pre ktorého VŠBM pripravila zaujímavý program stáže,
zodpovedajúci jeho odbornému zameraniu a záujmu. Išlo najmä o bezpečnosť budov s ohľadom na ich „tepelnotechnické“ vlastnosti. Na jednej strane je to problematika súvisiaca s požiarnou odolnosťou (požiarnou
bezpečnosťou a zachovaním konštrukčnej integrity počas a po požiari) a na strane druhej problematika
zatepľovania budov (súvisiaca s energetickou bezpečnosťou stavieb).
Nasleduje osobné vyjadrenie stážistu a spoluautora článku (bez prekladu a bez úpravy), v ktorom popisuje priebeh
stáže a svoje dojmy z jej absolvovania. Po ukončení stáže je povinný na svojej univerzite odovzdať podrobnú
správu.
Je m’appelle Léo Larsonneur, j’ai 22 ans. En France, j’ai intégré l’ISTIA (Institut des Sciences et Technique de
l’Ingénieur d’Angers) en septembre 2015. Avant cela, j’avais effectué un Baccalauréat STI (Sciences et
Technologies Industrielles), avec une spécialité dans le domaine électrotechnique, suivi d’un un Brevet de
Technicien Supérieur en Domotique.
Au sein de cette école d’ingénieur, j’ai choisi la spécialité MIS (Maintenance Immobilière et Sécurité). La première
année du cycle d’ingénieur est composée de trois grandes parties : deux semestres de cours et un stage. Mon
premier semestre est composé de vingt semaines (du début du mois de septembre à la fin du mois de janvier). Le
deuxième semestre, lui, est composé de seize semaines (du début du mois de février à la fin du mois de mai).
Chacun de ces semestres est composé de dix et quinze matières reparties en trois grandes unités différentes. Une
unité est composée d’enseignements généraux, une autre est composée de matières typiques du domaine de
l’ingénieur et la dernière unité est composée uniquement de matières techniques liées au bâtiment et à ses
différents aspects. Pour décrocher mon semestre, je dois obtenir la moyenne dans chacune de mes trois unités
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d’étude. La troisième partie de mon année est constituée d’un stage d’une durée de trois mois, du début du mois
de mai au début du mois d’août.
Chaque étudiant effectue un stage de trois mois minimum, obligatoirement à l’étranger, avec une mission précise
au sein d’une entreprise, d’une université ou encore d’une association ou d’un organisme quelconque.
Le stage que j’ai choisi se déroule à Kosice, une ville à l’est de la Slovaquie. Il se déroule du 2 mai au 2 août,
dans une université partenaire de l’ISTIA depuis cette année 2016. Il s’agit de l’Université de Management de la
Sécurité, créée le 7 juin 2006 et dirigée par Dr.hc Prof. Ing. Marián Mesároš. L’université est spécialisée dans la
protection des personnes et des biens, avec une orientation dans un domaine de la sécurité dans l'environnement,
l'économie, les infrastructures de transports, la logistique, les systèmes d'information, de technologies de
l'information et de l'industrie, pôle qui est un élément dominant de ses projets. L’université est également axée sur
le domaine du génie civil, et plus précisément sur la résistance des bâtiments en cas d’incendie et les solutions les
plus efficaces pour stopper un incendie. L’aspect management qu’il peut y avoir dans cette université concerne la
formation d’étudiants pour gérer et diriger une équipe ainsi que pour obtenir un brevet de pompier ou encore de
policier.
Après discussion avec mon maitre de stage, Monsieur Nad, professeur dans le domaine du génie civil, sur les
différents thèmes qu’il avait à me proposer ainsi que les particularités de chacun, celui-ci m’a conseillé de
m’orienter vers un sujet car c’était un très gros projet européen et qu’il correspondait très bien avec les travaux
que pouvait mener l’université habituellement. Le sujet en question concerne un rapport européen datant de
décembre 2005, qui compare la résistance au feu des adjuvants dans le béton produits par différentes sociétés. Je
vais donc étudier les méthodes et outils utilisés pour tester les caractéristiques du béton lors d’un incendie. Je vais
étudier ces résultats et en faire une conclusion.
Dès mon arrivée à Kosice, j’ai été frappé par l’accueil chaleureux des personnes. C’est le thème que j’ai retenu
pour la deuxième partie de mon rapport de stage qui doit être constitué d’un sujet d’étonnement, marquant
concernant la ville ou le pays en général.
C’est donc le sujet que j’ai décidé de prendre : comment les habitants de la ville de Kosice ont-ils réussi à faire
valoir toutes les attraits de leur ville, au point qu’elle ait reçu le titre de Capitale européenne en 2013 ?
Mon thème de rapport de stage est l’étude de la résistance thermique des matériaux.
Ce thème est composé de deux grandes parties : la résistance thermique lors d’un incendie et la résistance
thermique pour l’isolation. Je vais tout d’abord commencer par la partie « résistance thermique lors d’un incendie
». Dans cette étude, de nombreux tests en situation réelle et en laboratoire ont été réalisés. Les tests en situation
réelle sont utiles pour commencer afin d’obtenir un maximum d’informations sur la réaction d’un feu en situation
normale, pour faire une base de données et par la suite pour réaliser de nombreux tests beaucoup plus précis en
laboratoire.
Les tests grandeur nature se sont réalisés dans le tunnel de Bozen en Italie le 17 février. Le but de ces tests est
d’augmenter la sécurité et la fiabilité des tunnels. Dans la situation d’un bâtiment, les tests ont une aussi grande
importance car les risques humains lors de l’effondrement d’un tunnel ou d’un bâtiments sont similaires. Ces
premiers tests ont été suivis par les médias de l’Europe entière. Pour ce test grandeur nature, les cinq types de
bétons différents ont été testés les uns à côté des autres, sur une largeur de trois mètres et allant jusqu’au plafond.
Différents capteurs de températures ont été placés à chaque section et à des profondeurs différentes. En ce qui
concerne les tests en laboratoire, ils ont pour but de tester l’élasticité et la compression ou encore la capacité
d’absorption de l’eau.
Après l’étude complète de ce projet, les conclusions que je peux tirer de ces différents résultats dans une situation
de construction de bâtiments est que la qualité des granulats est très importe car c’est une base de la qualité du
béton. Lors d’une construction de bâtiment, le granulat utilisé pour la formation du béton provient directement du
site du chantier. En effet, importer des granulats en grosse quantité coute beaucoup trop cher. Or, la qualité des
granulats est très variable d’un site à l’autre. C’est pour cette raison que de nombreux tests doivent être réalisés
pour s’assurer de la bonne résistance du bâtiment en général mais surtout de la résistance du béton lors d’un
incendie.
Le deuxième point que j’ai pu voir, qui est très important, est la présence de fibres dans le béton. Les fibres
présentes dans le béton améliorent considérablement sa résistance au feu, tout en ne diminuant pas sa résistance
à la rupture ou à sa compression.
Ma deuxième petite partie dans ce rapport de stage était axé sur le résistance thermique pour de l’isolation. En
effet j’ai pu aller dans l’ entreprise « Isola » pour discuter avec le directeur des différentes techniques d’isolation
qu’il utilisent pour améliorer l’isolation d’un bâtiment existant. Suite à cela, il m’a envoyé sur un chantier pour
que je découvre concrètement les installations. Le chantier en question concernait l’isolation d’un bâtiment entier
type immeuble. La technique d’isolation utilisée pour ce bâtiment était l’isolation par l’extérieur. Cette technique
d’isolation est une technique très répandue pour de la rénovation.
Lors de mon stage, j’ai également passé une semaine au sein de l’Institut de Recherches sur les Incendies du
Ministère de l’Intérieur de la République Slovaque à Bratislava dans le but de compléter mon sujet sur les tests
des différents bétons. En effet, de l’Université de Management de la Sécurité à Kosice ne possède pas de
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laboratoire pour réaliser des tests potentiels en rapport avec mon sujet. Au sein de cet institut, on m’a présenté
différents départements dont en particulier le département qui s’occupe d’importantes enquêtes sur les causes des
incendies dans les différents bâtiments en Slovaquie. On m’a présenté des situations de bâtiments très
intéressantes. J’ai donc également vu le département de tests en laboratoire. J’y ai découvert de nombreuses
machines comme pour celle qui permet de tester la résistance des vêtements de pompiers ou encore celles des tests
du dosage du produit lancé sur les incendies, un dosage parfait entre l’eau et un autre produit utilisé pour étouffer
le feu. Ce produit assure de stopper un incendie sans prendre de risques et le plus rapidement possible. J’ai
également vu des machines de tests évidemment liés à mon domaine d’étude : le bâtiment. Lors de la carbonisation
de matériaux, il s’agit d’analyser leur résistance à une flamme projetée, ou bien d’étudier à quelle température le
matériau commence à produire de la fumée.
Pendant cette semaine, j’étais hébergé dans une caserne de pompiers. J’ai donc eu la présentation de tout le
matériel utilisé par les pompiers mais aussi de leurs camions. En fin de semaine, j’ai également pu regarder une
simulation où une quinzaine de pompiers était présent, sur une base réservée. Le test que j’ai pu observer était la
simulation d’un phénomène flash over.
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MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRSTVA
V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM MIGRÁCIE
Josef REITŠPÍS1 - Jaroslav SLEPECKÝ2

OPTIONS PROJECT MANAGEMENT IN RESPONDING MIGRATION
Abstrakt: Migrácia je vážnym problémom Európskej únie, ale i niektorých štátov mimo nej. Nejednotnosť
názorov na mnohé nezodpovedané otázky bezpečnosti, predovšetkým obavy z terorizmu, trestnej činnosti, dopadu
na sociálne istoty ap. Vnášajú do celkového prostredia neistotu, ktorá vyúsťuje až do vážnych rozporov v únii
a dotýka sa jej samotnej existencie. Politické, často málo odborné vyjadrenia tento stav kvalitatívne neposúvajú
a už tak napätú situáciu racionálne neriešia. Článok rozoberá základné pojmy, ich vzájomné vzťahy s cieľom
vydefinovať predmet skúmania – bezpečnosť. Zaoberá sa možnosťou využitia nástrojov projektového
manažérstva pre systémové riešenie vyúsťujúce do bezpečnosti Schengenského priestoru ako takého vrátane
bezpečnosti jednotlivých krajín.
Kľúčové slová: migrácia, kríza, bezpečnosť, projektové manažérstvo, zásady projektovania, riziká, Schengenský
priestor, Európska únia
Abstract: Migration is a serious problem of the European Union, as well as some countries beyond. Inconsistency
of views on many unresolved safety issues, in particular the fear of terrorism, crime, the impact on social security
and so forth. They bring to the overall environment of uncertainty that culminate in serious disagreement in the
Union and touches her very existence. Often politically little expert opinion of this state and the quality not move
an already tense situation not addressed rationally. Article discusses the basic concepts and their interrelationships
in order we will identify a subject of investigation - security. It deals with the possibility of using the tools of
project management for system security solution resulting in the Schengen area as a whole including the security
of individual countries.
Key words: migration, crisis, safety, project management, design principles, risks Schengen area, the European
Union

Úvod
V súčasnej dobe je veľmi frekventovaný, rozoberaný a diskutovaný pojem migrácia vo všetkých svojich
podobách. Informácie sú však skôr „politického“ alebo „mediálneho“ charakteru. Z tohto pohľadu je tieto možné
označiť ako málo hodnoverné, pretože sledujú skôr záujmy určitých subjektov ako prinášať pragmatické, reálne
a predovšetkým teoreticky a prakticky podložené riešenia. V článku je naznačený postup riešenia s využitím
prvkov projektového manažérstva ako metodiky prístupu k problému migrácie, ktorého výsledkom je bezpečnosť
Európskej únie a jej občanov.
Vlastné rozpracovanie spočíva v objasnení niektorých základných pojmov z tejto oblasti a následné stanovenie
súvislostí a vzťahov medzi nimi s vyústením do možnosti využitia zásad projektového manažmentu pre vlastné
riešenie otázok bezpečnosti (obr. 1).

MIGRÁCIA

KRÍZA
Nastavenie podmienok migrácie

BEZPEČNOSŤ
Obr. 1 Migrácia a bezpečnosť
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1. Základné pojmy
Medzi základné pojmy v tejto problematike môžeme v najširšom merítku zahrnúť
- Migrácia
- Kríza
- Bezpečnosť
Pri pohľadu na súčasný stav migrácie môžeme dôjsť k záveru, že dochádza k narušeniu systému a to práve
z hľadiska bezpečnosti.
1.1. Migrácia
Existencia migrácie je objektívne daná a existuje v rôznych podobách už od nepamäti. Príčiny migrácie v dejinách
ľudstva boli rôzne, ale obecne je možné chápať migráciu ako sťahovanie sa ľudí (popr. skupín, národov ap.) do
inej krajiny ako je krajina pôvodu za účelom zlepšenia životných podmienok pre seba a svoje rodiny. V dnešných
podmienkach často vyhľadávajú krajiny, kde tohto môžu dosiahnuť bez vlastného pričinenia (napr. zneužitím
sociálneho systému cieľovej krajiny). To znamená, že neutekajú pred vlastným ohrozením, ale hľadajú lepšie
podmienky pre život. Tých migrantov, ktorí utekajú z krajiny pôvodu pred určitým, konkrétnym ohrozením
nazývame utečenci.
S pojmom migrácia súvisia úzko pojmy emigrácia a imigrácia (obr. 2).
Emigrácia
- Je stav, keď človek odchádza z nejakého dôvodu zo svojej vlasti do inej krajiny. Vo svojej vlasti je
označovaný ako emigrant.
Imigrácia
- Je stav, keď človek prichádza do inej krajiny po opustení svojej vlasti. V novej krajine je označovaný za
imigranta alebo tiež za prisťahovalca.

Obr. 2 Migrácia, imigrácia a emigrácia
Migrácia do Európy je dlho trvajúci jav. V súčasnosti, s ohľadom na určité špecifiká prebiehajúcej migrácie, je
snahou Európskej únie využiť príležitosť a riešiť problémy spôsobené týmto druhom medzinárodnej mobility a
preto rozvíja spoločný prístup k migrácii. Podobne vytvorila aj spoločný európsky azylový systém na ochranu tých,
ktorí v Európe hľadajú útočisko v dôsledku prenasledovania alebo riziká vážnej ujmy v domovskej krajine
(utečencov). Problémom ostáva „triedenie“ migrantov a stanoviť, ktorí sú skutočnými utečencami (obr. 3).
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Obr. 3 Migranti a utečenci
Z uvedeného vyplýva, že objektom nášho skúmania v tom najobecnejšom, je migrácia utečencov ako imigrantov
v prostredí Európskej únie (európskom prostredí) a jej dopad na bezpečnosť v tomto prostredí.
Súčasný stav migrácie sa však okrem iného (bude rozobrané ďalej ako riziká) vyznačuje predovšetkým kvantitou
a je možné konštatovať, že práve tento jav vyvoláva potrebu novej kvality hľadaných riešení (zákony dialektiky).
Veľmi dôležitou otázkou v týchto procesoch je otázka integrácie imigrantov v prostredí Európskej únie. Na túto
tému bolo napísaných a publikovaných mnoho vedeckých i nevedeckých názorov, venujú sa jej masmédiá, politici
i rôzne iné organizácie a spoločenstvá. Táto otázka je určite zdrojom mnohých rizík, ktoré je potrebné riešiť. Cez
to všetko nie je jasné, čo všetko môže práve integrácia (keď je vôbec možná, popr. je o ňu snaha) prinášať
v budúcnosti. S týmto súvisia otázky možného „využitia“ imigrantov v prospech cieľových krajín, možných rizík
v súvislosti s imigráciou ap.. Čiastočnou odpoveďou na tieto otázky je celý rad teórií (napr. teória duálneho trhu,
teória push a pull a iné). Cieľom článku nie je posudzovanie týchto teórií. Ani jedna z teórií nedáva však odpoveď
na to, či bude zaručená bezpečnosť v cieľových krajinách migrantov. A práve nejasnosti vo vyjadrovaní politikov,
masmédií dávajú široký priestor pre názorovú nejednotnosť, špekulácie až po určitý stupeň anarchie v tejto oblasti.
Z dôvodu existencie migrácie na jednej strane a s nedostatočným riešením jej dopadov na strane druhej môžeme
hovoriť o migračnej kríze.
1.2. Kríza
Kríza je tiež narušenie funkčnej rovnováhy (stability) javu, systému alebo procesu ich vývoja v dôsledku zmien
jeho vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, ktoré ich podstatným spôsobom mení alebo môže zmeniť, pričom
vzniknuté negatívne dôsledky môžu vážne ohroziť ich funkciu, prípadne i existenciu.
Takto vydefinovaný stav je možno z pohľadu súčasnej migrácie potvrdiť a to vrátane tých najzávažnejších
dôsledkov pre spoločenstvo krajín Európskej únie.
Krízy sú prirodzenou súčasťou vývoja vo všetkých oblastiach života. Zároveň však narušujú zaužívaný chod dejov
a procesov, ktorých súčasťou je život spoločnosti a z toho dôvodu si vyžadujú použitie mimoriadnych
prostriedkov na zmiernenie alebo elimináciu ich negatívnych dôsledkov. Väčšinu kríz je možné, na základe
poznania a analýzy príčin, podmienok a pôsobiacich krízových faktorov relatívne presne charakterizovať
a popísať. Čím viac je však kríza determinovaná subjektívnymi faktormi, tým je zložitejšie jej poznanie,
hodnotenie a prijímanie preventívnych opatrení. Výrazne to platí pri krízach odohrávajúcich sa v spoločenskom
prostredí, kde môžeme zaradiť práve problematiku migrácie.
Podľa teórie priebehu krízy je možno hovoriť o krízovej situácii v jej prvej časti, ktorá postupne prerastá do krízy
so všetkými jej následkami. V spoločenských procesoch môže ísť o dlhší časový interval (ide o procesy dlhodobé,
rádovo roky i desaťročia) (obr. 4.).
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Obr. 4 Priebeh krízy
Čo môžeme označiť za hlavné príčiny krízovej situácie súčasnej migrácie? Tu môžeme zaradiť predovšetkým
tieto rozhodujúce faktory:
- Názorové rozpory pri riešení tejto situácie v jednotlivých štátoch Európskej únie
- Snaha o určitú formu „diktátu“ zo strany veľkých hráčov Európskej únie
- Porušovanie zákonných pravidiel v rámci Schengenského priestoru i jednotlivých štátov Európskej únie
- Kvantitatívny charakter javu migrácie a z toho vyplývajúcich problémov ako spracovanie administratívy,
preskúmanie zaradenia utečencov podľa migračných pravidiel, sledovanie pohybu utečencov
- Významná odlišnosť kultúrnych, spoločenských, náboženských, popr. iných „pravidiel“ utečencov od
„pravidiel“ Európskej únie
Zhrnutím uvedeného je fakt, že súčasnú migráciu do priestoru Európy, môžeme označiť za krízovú situáciu, ktorá
sa odohráva v spoločenskom prostredí. Za významný faktor celého procesu označíme zachovanie bezpečnosti
Európskej únie, jej Schengenskej hranice a tiež bezpečnosť jednotlivých štátov nachádzajúcich sa v tomto
bezpečnostnom prostredí.
1.3. Bezpečnosť
Na Slovensku podľa čl. 1 ods. ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.: „stav, v ktorom je zachovávaný mier a
bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu,
základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.“
Najdôležitejšou súčasťou mieru a bezpečnosti vo svete je zachovávanie zásady neporušiteľnosti hraníc nielen
z geografického hľadiska ale i z hľadiska prekračovania takejto hranice. Túto zásadu je nutné dodržiavať v
súčasnosti i v budúcnosti.
Výhody vstupu do schengenského priestoru sú viazané na viaceré tzv. kompenzačné opatrenia, ktorých cieľom je
odstraňovať zneužívanie voľného pohybu pri protizákonnej činnosti.
Ide najmä o tri základné oblasti:
boj s nelegálnou migráciou zo štátov mimo EÚ,
boj s medzinárodným organizovaným zločinom,
zlepšenie možností pri pátraní po osobách a kradnutých predmetoch.
Voľný pohyb osôb zasa umožňuje nelegálnym migrantom takmer bezproblémové prekračovanie vnútorných
schengenských hraníc, čo vedie k obavám tých krajín, ktoré sú cieľom týchto imigrantov.
Otázkou ostáva do akej miery môžu byť porušené tieto pravidlá práve „hromadnou“ migráciou.
2. Projektové manažérstvo
V úvode je potrebné povedať, že riešenie predchádzajúcej problematiky je možné zaradiť medzi bezpečnostné
projekty so špecifickým charakterom. I cez určité špecifiká je však možno postupovať podľa obecných zásad
projektového manažérstva a tieto aplikovaným spôsobom v celom procese využiť. Pôjde predovšetkým
o charakteristické znaky projektového zámeru:
- sleduje konkrétny cieľ
- definuje stratégiu, ktorá vedie k dosiahnutiu daného cieľa v požadovanej kvalite
- určuje nutné zdroje a náklady vrátane očakávaného prínosu z realizácie zámeru
- vymedzuje počiatok , koniec a priestor
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Druhým veľmi závažným faktom je, že jeden zo základných dokumentov bezpečnosti Slovenskej republiky (SR)
„Bezpečnostná stratégia SR“ bol schválený v roku 2005. Súčasťou dokumentu je tiež „Bezpečnostná politika SR“.
Od tejto doby došlo v mnohých oblastiach ku zmene bezpečnostného prostredia a to v niektorých oblastiach
zásadne. Medzi takéto oblasti môžeme zaradiť i problém migrácie. Súčasné riešenia súvisiace s migráciou sú skôr
operatívneho, často neprofesionálneho prístupu. Dokonca sa objavujú názory, že sú „zneužívané“ na záujmy
určitých (napr. politických) skupín (napr. formou populizmu). O to závažnejšie vystupuje do popredia otázka
systémového prístupu k riešeniu. Jednou z možností je využiť princípy projektového manažérstva ako nástroj
riešenia súčasných (alebo i možných budúcich) problémov migrácie.
2.1. Zásady projektového manažérstva
V určitej forme je možné využiť všetky rozhodujúce zásady projektového manažérstva ako sú znázornené na
obr. 5. Samozrejmosťou je fázovanie a tiež etapovanie celého procesu.

Obr. 5 Zásady projektového manažérstva
Vlastné projektové riešenie, tak ako u každého iného ohrozenia bezpečnosti určitého subjektu, spočíva v analýze
a odpovediach na tieto základné otázky:
- Čo je potrebné chrániť?
- Pred čím je potrebná ochrana?
- Ako riešiť konkrétne ochranné opatrenia?
Odpovede na jednotlivé otázky musia byť podrobené podrobnej analýze na základe vstupných podmienok
a súčasného stavu s určitým stupňom prognózy do budúcna.
Obsahovo je možné naznačiť rozsah odpovedí nasledovne:
Čo je potrebné chrániť?
 Schengenský priestor
 Právny štatút
 Ľudské práva
 Kultúrne a náboženské hodnoty
 Ekonomické princípy
 Bezpečnosť občana
 Národné podvedomie
 Ekologické prostredie
 ........
 ........
Pred čím je potrebná ochrana?
- Kriminalita vo všetkých podobách
- Terorizmus
- Náboženská a kultúrna neznášanlivosť
- Strata identity
- Integrácia - neprispôsobivosť
- ........
- ........
Ako riešiť konkrétne ochranné opatrenia?
- Dôsledne rešpektovať princíp zákonitosti
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- Koordinácia aktivít
- Korektná informácia (médiá, politici)
- Dôsledne rešpektovať analýzy z predchádzajúcich otázok
- ........
- ........
Je potrebné si uvedomiť, že ide o tvorivý proces s vysokým stupňom kreativity, o tímovú vysoko koordinovanú
prácu, ktorá sa musí odohrávať na medzinárodnej úrovni a musí byť rozpracovaná do národných politík.
Na obr. 6 je naznačený blokový diagram naplnenia tohto procesu.
PROSTREDIE

MIGRÁCIA

ŠTÁTY EMIGRÁCIE

ŠTÁTY IMIGRÁCIE

INTEGRÁCIA RIZÍK

DEFINOVANIE BEZPEČNOSTNEJ KONCEPCIE

DEFINOVANIE BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY EÚ, ŠTÁTY

TVORBA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU EÚ, ŠTÁTY

RIADENIE A SPRÁVA BS
HODNOTENIE, AUDIT BS

Obr. 6 Blokový diagram tvorby bezpečnostného systému
Záver
V našej spoločnosti sa v súčasnej dobe veľa hovorí o probléme migrácie ako takej. Informácie však nie sú úplné,
je možné povedať, že v niektorých prípadoch sú až zavádzajúce. Politické a mediálne vyjadrenia si často odporujú
a nie sú odbornou diskusiou na danú tému. Sledujú jednostranné záujmy, ktoré sú následne príčinou nejednotnosti
a tiež neschopnosti riešiť problém komplexne.
Článok naznačuje možný odborný prístup k vlastnému riešeniu na základe využitia princípov projektového
manažérstva. Pre úspešné riešenie je však nevyhnutná komplexná analýza a objektívnosť vstupov, vrátane
hľadania príčin vzniku uvedeného stavu.
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ANALÝZA VÝKONOVÝCH POMEROV V OBVODE RC
NAPÁJANÉHO STRIEDAVÝM HARMONICKÝM NAPÄTÍM
Dušan REPČÍK1

PERFORMANCE RATIOS ANALYSIS IN THE RC CIRCUIT POWERED BY
HARMONIC VOLTAGES
Abstrakt: Prietokom elektrického prúdu cez rezistor sa tento na základe Joulovho javu zahrieva. Joulov jav je
dostatočne známy a dôkladne popísaný. Pred 51 rokmi však bol odhalený jav opačný: po splnení istých podmienok
sa rezistor v obvode s kapacitorom po prechode elektrického prúdu môže aj ochladzovať.
Kľúčové slova: Joulov jav, termorezistívne chladenie, Ubnov jav
Abstract: Resistor is heated by flowing current through it – this is called Joul’s effect. Joul’s effect is well-known
and thoroughly described. 51 years ago, there was invented an opposite effect: after satisfying some of the
conditions - resistor in a circuit with capacitor (with flowing current) can cool down.
Keywords: Jooul’s effect, thermoresistive cooling, Ubna’s effect

1

ÚVOD
Prietokom elektrického prúdu cez rezistor sa tento na základe Joulovho javu zahrieva. Joulov jav je
dostatočne známy a dôkladne prepracovaný. Pred 51 rokmi však bol odhalený jav opačný: po splnení istých
podmienok sa rezistor v obvode s kapacitorom po prechode elektrického prúdu môže aj ochladzovať. Tento jav
dlhé roky unikal pozornosti, pretože je málo výrazný a je spoľahlivo zamaskovaný Joulovým javom. Na počesť
objaviteľa, ktorý vypracoval teóriu uvedeného javu a aj ho experimentálne dokázal, bol nazvaný ako Ubnov jav.
Na Ubnov jav sa v praxi v zásade zabudlo. Cieľom článku celkom iste nie je urobiť nejaké prevratné závery, ale
od Ubnovho objavu uplynulo už skoro pol storočia, a to čo sa predtým javilo že v praxi sa bude dať len ťažko
využiť, dnes v súvislosti s novými technológiami a materiálmi môže byť situácia iná [1].
2

ANALÝZA RC ZAPOJENIA
Analyzujme sériové zapojenie rezistora R a kapacitora C, ktoré napájame zo zdroja striedavého
harmonického napätia U (pozn. označovanie komplexných veličín bude realizované tučným písmom), podľa obr.1.
Pre analýzu použijeme symbolický počet s využitím komplexných čísel v zložkovom tvare. Pri analýze nebudeme
riešiť fázorové pomery v obvode, ale zameriame sa na len analýzu výkonu.
I

R

C

U

Obr.1. Schéma zapojenia obvodu
Keď zanedbáme vnútornú impedanciu zdroja napájacieho napätia, výsledný prúd I, pretekajúci obvodom
možno vyjadriť v tvare
U
U
(1)
I

R

1
jC

R  jX c

Po úprave dostaneme vyjadrenie pretekajúceho prúdu I obvodom v zložkovom tvare komplexného čísla:
  2C 2 R

C
I 
j
.U
(2)
2 2 2
2 2 2
1   C R 
1   C R
1
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Vypočítajme, aký výkon bude na rezistore R, keď do známeho vzťahu ,
PR  R.I 2

(3)

dosadíme za prúd I vzťah (2). Potom po úprave dostaneme:
2

  2C 2 R  jC 
PR  
.U 2
2 2 2 
 1   C R 

(4)

Po ďalšej úprave možno vyjadriť výkon PR v zložkovom tvare, t.j. rozdelený na zložku reálnu a zložku
imaginárnu:
2

  2C 2 ( 2 R 2  1)
2 3C 3 R 
PR  R.
j
.U 2
2 2 2 2
2 2 2 2
(
1


C
R
)
(
1


C
R
)



Teda:
PR = Re (PR) + Im (PR)

(5)

(6)

Imaginárna zložka výkonu reprezentuje jalový výkon, ktorého stredná hodnota sa rovná nule. Teda
Im (PR) = 0
(7)
Reálna zložka výkonu je teda vyjadrená výrazom
 2C 2 ( 2C 2 R 2  1) 2
Re( PR )  R.
.U
(1   2 C 2 R 2 ) 2

(8)

Varianty riešenia vzťahu číslo (8) môžu byť dve:
1. Ak je splnené, že pre súčin konštánt platí :
CR >> 1

(9)

čo je v bežnej praxi skoro vždy splnené, potom možno vyjadriť zo vzťahu (8)
v čitateli:
2C2R2  1 = 2C2R2 (približne)

(10)

v menovateli:
(1 + 2C2R2)2 = (2C2R2)2 (približne)

(11)

Po dosadení do vzťahu (8) :
 2C 2 2C 2 R 2 2
Re( PR )  R.
.U
( 2C 2 R 2 ) 2

(12)

Potom rovnica (12) prejde na známy vzťah :
U2
Re( PR ) 
R

(13)

Teda rezistor sa zahrieva v zmysle Joulovho zákona.
2. Ak však zvolíme konštanty obvodu tak, aby platilo
CR << 1

(14)

potom vzťah (8) dá prekvapivý výsledok
v čitateli:
2C2R2  1 = 1 (približne)

(15)

v menovateli:
(1+ 2C2R2)2 = 1 (približne)

(16)
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Potom po zjednodušení:
 2C 2 (1) 2
Re( PR )  R.
.U
1

(17)

Re( PR )  1.R. 2C 2 .U 2

(18)

Teda reálna časť výkonu je záporná!!! To však znamená, že z rezistora sa odoberá výkon a teda
rezistor sa musí ochladzovať. Kapacitor v obvode spôsobil, že obvodom tečie prakticky len jalový prúd.
Analyzujme dôvody, prečo tento jav, t.j. termorezistívne chladenie zostávalo tak dlho nepovšimnuté, aj keď
je jeho podstata veľmi jednoduchá.
Predovšetkým veľkým problémom bolo dosiahnuť, aby vzťah (14) reálne platil. Dá sa toho dosiahnuť, keď
predovšetkým:
odpor rezistora R je veľmi malý
kapacita kondenzátora C je veľmi malá
frekvencia napájacieho harmonického napätia je nízka
Cez kondenzátor o malej kapacite však tečie pri nízkej frekvencii len malý prúd a preto ochladzovanie na
rezistore o malej hodnote odporu sa dá len veľmi ťažko pozorovať. I.D.Ubna pri experimentálnom dôkaze
termorezistívneho javu použil na meranie citlivé kalorimetre.
V prípade, že by sme chceli Ubnov jav prakticky využiť, treba vychádzať z reálne dostupnej elektrickej
energie sieťového napájacieho napätia, ktoré je 230 V a s frekvenciu 50 Hz.
Ak zvolíme: R = 1 k, C = 0,1 F, f = 50 Hz,
a dosadíme do vzťahu (14), potom dostaneme hodnotu:
CR = 2 . 50 . 0,1 . 10-6 . 1 . 103 = 0,0314

(19)

čo je asi krajná hranica pre splnenie nerovnosti (14).
Ak požadujeme vývin chladu na rezistore s výkonom Re(PR) = 1kW, potom podľa vzťahu (18) pre potrebné
napájacie napätie platí:
Re( PR )
U
(20)
R 2C 2
Po dosadení uvažovaných hodnôt obvodových prvkov a veličín do vzťahu (20), vypočítaná hodnota napätia
bude približne 30 kV.
Veľkým problémom bolo v minulosti výroba kondenzátora, ktorý by zniesol takéto požadované vysoké
napätie. Jednou z možností je zapojiť kondenzátory do série a potom na jednotlivé kondenzátory sa napájacie
napätie rovnomerne rozloží. Teda pre náš prípad, ak zvolíme dva kondenzátory s hodnotou 0,2 F zapojené do
série, potom na každom z nich bude napätie približne len polovičné. Podobne môžeme pokračovať so štyrmi
kondenzátormi s hodnotou 0,4 F a opäť na každom z nich bude napätie úmerne menšie, čo je v praxi už
prijateľné. Istým problémom však pri sériovom spojení kondenzátorov bude stratový uhol dielektrika , ktorý síce
bude veľmi malý a pri nízkej frekvencii napájacieho napätia nevýrazný (0,1 - 3 stupne), predsa však s ním treba
počítať, pretože sa bude so zvyšovaním napätia zväčšovať. Ďalšou možnosťou je použitie frekvenčného meniča
v zdroji napájacieho napätia.
Na základe vzťahu (18) boli zostavené



graf závislosti napätia U na rezistore R (pri konštantom výkone), Obr. 2,
graf závislosti napätia U na výkone P (pri konštantom odpore), Obr. 3.
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Zavislost U na R (P=1kW, 2kW)
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Obr. 2 Závislosť napätia U na rezistore R (pri konštantnom výkone)
Zavislost U na P (R=0,5k; 1k)
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Obr. 3 Závislosť napätia U na výkone P (pri konštantnom odpore)
Z grafických závislostí je zrejmé, že je potrebné vybrať optimálny pomer hodnôt odporu, kondenzátoru,
napájacieho napätia a požadovaného výkonu.
3

ZÁVER
Pri výučbe predmetu „Elektrotechnika“ je skúmaný problém málokedy vysvetľovaný, lebo drvivá väčšina
vyučujúcich o ňom ani nevie. V literatúre sa o tomto probléme nedá nikde dočítať - pre prax je využitie Ubnovho
javu zatiaľ veľmi okrajovou záležitosťou, ale pre rozvíjanie matematických a elektrotechnických vedomostí
študentov je veľmi vhodným príkladom. Pri analýze uvedeného obvodu pomocou symbolického počtu s použítím
komplexných čísel v exponencionálnom tvare sa možno dopracovať k ešte názornejším výsledkom.
LITERATÚRA
[1] UBNA, I. D.: A new galvanoelectric phenomenon – the thermoresistive cooling. Proc-Recess. Phys. 21, No.4,
pp. 313.
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O POTREBE HODNOTENIA BEZPEČNOSTNÉHO
PROSTREDIA
Peter ROZEMBERG1

THE NECESSITY OF AN ASSESSMENT OF THE SECURITY ENVIRONMENT
Abstract: This article deals with the current problems connected with the assessment of the security environment.
The first part of this article is focused on tricky questions, which are presented within scientific analytical methods
currently used for the analysis of the security environment. The second part of this article provides a brief overview
of the necessity of an assessment of the security environment.
Keywords: assessment of the security environment, science, art, security environment, prognosis, tricky
questions, future.
Najlepší spôsob ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť ju.2
ÚVOD
Väčšina odborníkov ako aj laickej verejnosti uznáva, že najväčšou hodnotou v živote každého človeka,
národa, štátu, či medzinárodnej (národnej) organizácie je bezpečnosť. Všeobecne panuje zhoda, že pokiaľ je
spochybnená, či dokonca ohrozená bezpečnosť, strácajú na význame všetky ostatné hodnoty vrátane bohatstva,
životnej úrovne, ako aj všetky ďalšie do tej doby dosiahnuté úspechy. Preto sa v rámci odboru medzinárodné
vzťahy stále dynamickejšie vyvíja (pod)odbor bezpečnostných štúdií, ktorý sa z najrôznejších uhlov pohľadu
zaoberá všetkými stránkami, činiteľmi a kritériami pojmu bezpečnosť. Veľmi dôležitou oblasťou, ktorá je
v popredí záujmu nielen politikov, ale aj širokej verejnosti sú výsledky hodnotenia (analýzy) bezpečnostného
prostredia.
Hodnotenie bezpečnostného prostredia
Hodnotenie (odhad, predpoklad) je písomné alebo ústne vyhodnotenie (v zmysle prognózy či odborného
odhadu) dostupných informácií vzťahujúcich sa k danému bezpečnostnému prostrediu (globálnemu,
regionálnemu, atď.), alebo podmienkam s ohľadom na stanovenie možných (pravdepodobných, predpokladaných)
variant vývoja v poradí pravdepodobnosti ich prijatia.
Hodnotenie (analýza) bezpečnostného prostredia je totiž kľúčový prvok v činnosti bezpečnostného
manažmentu, umožňujúci kompetentným orgánom (pracovníkom) začať vlastný proces projektovania
bezpečnostného systému. Cieľom je zaistiť vierohodné, aktuálne a relevantné informácie o situácii a stave
v bezpečnostnom prostredí, potrebné pre identifikovanie bezpečnostných rizík. Obsahom procesu hodnotenia
bezpečnostného prostredia je systematický, cieľavedomý, cyklický a kontinuálny proces získavania,
zhromažďovania a spracúvania informácií o demografických, sociálno-ekonomických, sociálno-psychologických,
policajno-bezpečnostných a iných zvláštnostiach prostredia, ktoré môžu byť zdrojom pre vznik a eskaláciu
bezpečnostných rizík a ohrození vo vzťahu k chránenému objektu.3
Bezpečnostné prostredie je možné definovať ako časť spoločenského prostredia, v ktorom sú podmienky
existencie a vývoja sociálneho subjektov, ich činnosti, vzťahy a záujmy determinované v prvom rade
bezpečnosťou. Bezpečnostné prostredie sa charakterizuje prostredníctvom vyčlenenia určitého územia,
geopoliticky relatívne uceleného, ktoré je spravidla podmienené aj ďalšími sociálno-ekonomickými, vojenskostrategickými a kultúrnohistorickými činiteľmi.
Z hľadiska geografického a geopolitického rozsahu je definované:
 globálne (celosvetové),
 európske,
 stredoeurópske,
 vnútroštátne bezpečnostné prostredie.

1
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3 Zdroj: SECURITYREVUE.COM. Dostupné online na: http://www.securityrevue.com/tbm/part1_a.html#analyza-bezpecnostnehoprostredia
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Z hľadiska bezpečnostného manažmentu sa definuje:
 vonkajšie bezpečnostné prostredie
 vnútorné bezpečnostné prostredie 4
Bezpečnostné prostredie je možné definovať aj širšie a vziať do úvahy nielen sociálne, ale aj prírodné
prostredie. Tak ako to postihuje definícia bezpečnostného prostredia od Ladislava Hofreitera, ktorý uvádza:
„bezpečnostné prostredie (Security Environment) je časť sociálneho a prírodného prostredia, v ktorom sú
podmienky existencie a vývoja sociálnych objektov, ich činnosti, vzťahy a záujmy determinované v prvom rade
bezpečnosťou. Vyjadruje predovšetkým priestorovú dimenziu bezpečnosti spojenú s pôsobením subjektov
v určitom čase a podmienkach. Predstavuje najširší pojem, ktorý vyjadruje bezpečnostnú situáciu v určitom
priestore v určitom čase, pričom táto bezpečnostná situácia je výsledkom aktivít relevantných bezpečnostných
aktérov (bezpečnostných orgánov, inštitúcií, štátov, koalícií štátov a pod.)“.5
Bezpečnostné prostredie teda nie je prázdny priestor, ale určitá kvalita, ktorá nielenže limituje možnosti
spoločenského rozvoja, ale svojim kritickým stavom odráža a signalizuje kritický stav samotnej spoločnosti. Ako
ďalej uvádza L. Hofreiter: „základnou tendenciou vývoja súčasného bezpečnostného prostredia je prehlbovanie
nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosti jeho vývoja vo svete ako dôsledok rastúceho počtu zlyhávajúcich
štátov a negatívneho vplyvu niektorých neštátnych činiteľov. Reakciou na túto tendenciu je rastúca snaha
medzinárodného spoločenstva hľadať spoločne, efektívne a najmä preventívne prostriedky, ako týmto prejavom
čeliť“.6
Ale máme skutočne vedu, ktorá sa zaoberá týmito závažnými otázkami a dokázala by čeliť
nepredvídateľným aspektom vývoja vo svete? Napríklad takým javom, ako bola nedávna svetová finančná kríza,
ktorá začala v septembri 2008 krachom investičnej banky Lehman Brothers. Vidina prosperujúcej Európy bola
náhle preč. Ako uvádza George Friedman: „Znamenalo to porušenie základnej spoločenskej zmluvy Európskej
únie (EÚ). Po prvé – silne to spochybnilo sľub prosperity, očakávanie, že byť súčasťou Európy znamená určitú
mieru istoty v tejto oblasti. Po druhé – vytratil sa akýkoľvek náznak zdieľania spoločného osudu...Implicitne aj
explicitne vyjadrený sľub EÚ sa vytrácal na molekulárnej úrovni, od jednej domácnosti k druhej.“ 7 Predstavme
si teraz vysokoškolsky vzdelaného štyridsiatnika, živiteľa rodiny, ktorý vlastní dom a autá. Rodina chodí na
dovolenky a užíva si život príslušníkov vyššej strednej triedy. Odrazu, vďaka kríze, príde živiteľ rodiny
o zamestnanie, nie je schopný splácať hypotéku, ani pôžičku na autá, rodina sa musí presťahovať do malého bytu
a snaží sa vyžiť zo stenčených úspor. Ak má deti, môže zabudnúť na plány, že im poskytne dobré vzdelanie a tým
aj budúcnosť. Všetci cítia, a nejasne si uvedomujú, že tento problém neodznie rýchlo. Všetci sa pýtajú prečo sa
také niečo stalo? Tento muž si možno zatiaľ ani neuvedomil, že z tohto dôvodu prežije zvyšok svojho života
v biede do ktorej upadol nie celkom vlastnou vinou. Lebo keď sa štyridsať až päťdesiatročný muž – kvalifikovaný
odborník, ktorého vyhodili zo stabilného pracovného miesta odrazu ocitne zoči-voči kríze, ktorú neočakával ani
nespôsobil a ktorá hlboko zasiahla jeho sebavedomie, začne sa pýtať kto vlastne je. Ako pokračuje G. Friedman:
„Keď príslušník strednej triedy klesne medzi chudobných nezamestnaných a keď si nevie svoj pád vysvetliť, ba
ešte horšie, ak to vyzerá, že nemá šancu sa z neho pozviechať, to je začiatok politickej krízy.“8 Potreba človeka
dozvedieť sa, čo sa mu to vlastne stalo, a navyše vo svete, ktorý je sám o sebe nepochopiteľný, spôsobuje, že si
sám vymýšľa rozličné vysvetlenia alebo uverí ľuďom, ktorí tvrdia, že poznajú nielen odpovede na jeho otázky, ale
aj liek na vzniknutú situáciu. Oficiálne stanovisko Európskej centrálnej banky totiž nebolo ani zrozumiteľné, ani
presvedčivé. V dvadsiatich, alebo tridsiatich rokoch 20. storočia stačilo povedať, že krízu majú na svedomí
chamtiví kapitalisti, alebo že ju spôsobili Židia. Tentoraz sa však občania EÚ nedočkali nielen jasného, ale ani
mylného vysvetlenia, prečo ku kríze vôbec došlo. Vo svete, ktorý sa stal nezrozumiteľným, ľudia siahnu po tom,
čo im je zrozumiteľné, aj keď je to nezmysel. Aby sa niečo také nestávalo, je potrebné mať vedecké nástroje, ktoré
by analyzovali vojensko-politickú a ekonomickú situáciu vo svete. Máme teda v súčasnosti vednú disciplínu, ktorá
by komplexne, cieľavedome a zámerne analyzovala tieto javy? A je vôbec možné tieto nepredvídateľné javy
analyzovať? Pretože požiadavky na správne vypracované analýzy bezpečnostného prostredia budú len narastať.
Vo všeobecnosti sa má zato, že správne vypracované hodnotenie (analýza) bezpečnostného prostredia
dokáže hodnoverne predikovať budúci vývoj v danom bezpečnostnom prostredí a jeho dopad na nami chránené
hodnoty. Avšak ako vyššie poukazuje L. Hofreiter, základnou tendenciou vývoja súčasného bezpečnostného
prostredia je prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosť jeho vývoja vo svete.... Deje sa tak
aj napriek tomu, že metódy analýzy bezpečnostného prostredia sú v súčasnosti kvalitne prepracované a naďalej sa
sústavne zdokonaľujú. Pomerne často dochádza k nepresným výsledkom, ktoré neumožňujú politikom, ktorí
disponujú rozhodovacou právomocou, prijať správne rozhodnutie. A to aj napriek tomu, že analytici používajú
stále dokonalejšie vedecky podložené metódy analýzy a dlhodobo sa zaoberajú daným bezpečnostným prostredím
4

Ibid. Dostupné online na: http://www.securityrevue.com/tbm/part1_b.html#bezpecnostne-prostredie
HOFREITER, L.: Securitológia, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2006, s. 57.
6 Ibid., s. 58.
7 FRIEDMAN, G.: Ohniská napätia. Na prahu krízy v Európe, IKAR, 2015, s. 183.
8 Ibid., s. 184.
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(napríklad migrácia z regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky do Európy). Preto sa v tomto článku pokúsime
aspoň čiastočne zodpovedať na otázku, či sú súčasné vedecké metódy postačujúce na vytvorenie hodnoverného
hodnotenia bezpečnostnej situácie a poukázať na problémy spojené s používaním niektorých súčasných metód
v tejto oblasti. V druhej časti tohto článku sa budeme zaoberať zdôvodnením potreby permanentného hodnotenia
bezpečnostného prostredia.
I. SÚČASNÉ VEDECKÉ NÁSTROJE (METÓDY) HODNOTENIA BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA
A PROBLÉMY SPOJENÉ S ICH POUŽÍVANÍM
Predpovedať je ťažké, hlavne keď ide o budúcnosť.9
Pre potreby tohto článku budeme vychádzať z filozofie dialektického materializmu. Filozofiu ako matku
všetkých vied budeme v tomto článku definovať ako kritickú rozumovú vedu o podmienkach možnosti empirickej
skutočnosti ako celku.10 Túto definíciu sme zvolili preto, lebo sa spolieha výlučne na schopnosti ľudského rozumu
a neberie v úvahu náboženské, alebo iné presvedčenie (predsudky, zaujatosť, predpojatosť, dogmy, ilúzie, atď.).
Vedu v tomto článku budeme definovať ako ucelený systém overených poznatkov o konkrétnej realite, ktoré sú
usporiadané do logického systému a ktoré boli získané pomocou vedeckých metód. Chápe sa ako dynamicky sa
rozvíjajúci systém.11
Jednou z najstarších a najčastejších vedeckých metód je pozorovanie. Pozorovanie je definované ako
výberové vnímanie.12 Avšak ako uvádza Nassim Nicholas Taleb, každé poznanie, ku ktorému sme dospeli
pozorovaním v sebe skrýva pasti (záludnosti).13 Tieto pasti vysvetľuje na príklade moriaka, ktorého denne kŕmime.
Ako Taleb ďalej uvádza. „Každé jednotlivé kŕmenie upevňuje jeho presvedčenie, že základným životným
pravidlom je pravidelná strava podávaná priateľským príslušníkom „Homo sapiens“, ktorý ako by povedal politik,
robí len to, čo je v jeho najlepšom záujme. Jedného stredajšieho dopoludnia, krátko pred Dňom vďakyvzdania,
však moriaka postretne niečo nečakaného, čo ho prinúti toto presvedčenie revidovať.“14 Dostávame sa tu
k problému poznania - konkrétne k otázke, ako môžeme poznať budúcnosť, keď sme doteraz poznali len minulosť?
Alebo obecnejšie. Ako môžeme z konečného množstva toho čo poznáme, spočítať vlastnosti nekonečného
množstva toho, čo nepoznáme?15 Vráťme sa však k nášmu moriakovi: čo ten môže na základe včerajších
skúseností vedieť o tom, čo mu pripravuje zajtrajšok? Možno pomerne veľa, ale rozhodne o trošku menej než si
myslí, a práve toto „trochu“ môže znamenať diametrálny rozdiel.16 Problém moriaka je tak možné zovšeobecniť
na všetky situácie, v ktorých môže byť ruka hostiteľa zároveň tou, ktorá hosťovi nakoniec zakrúti krkom. Čo z toho
vyplýva? Učil sa pomocou pozorovania, tak ako je odporúčané nám všetkým na školách (je to jedna z vedeckých
metód). Jeho istota s pribúdajúcim počtom kŕmení rástla a cítil sa stále bezpečnejšie, pričom sa v skutočnosti blížil
deň jeho popravy. Moriakov pocit bezpečia dosahuje vrchol vo chvíli, kedy je riziko najvyššie.17 Problém je
však ešte obecnejší: dotýka sa samotnej podstaty empirických poznatkov. Poznanie, ktoré fungovalo v minulosti
jedného dňa nečakane prestane fungovať, a to čo sme sa predtým naučili sa ukáže v lepšom prípade ako
irelevantné a chybné a v horšom prípade ako nebezpečne zavádzajúce.18 Stačí si len pripomenúť, akým
prekvapením bola pre obyvateľov Európy I. svetová vojna. Po napoleonských vojnách zavládol dlhý mier,
a pozorovatelia vtedy nepochybne hodnotili, že vážne a ničivé konflikty sú už minulosťou. A hľa! Prvá svetová
vojna sa stala (do tej doby) najhorším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. 19
Za kráľovskú vednú disciplínu sa považuje matematika. Mnoho vedcov, prognostikov a analytikov priam
vyzýva na to, aby sa pri hodnotení bezpečnostného prostredia a prognózovaní budúcnosti používali exaktné
matematické postupy. Avšak významný francúzsky matematik Henri Poincaré poukázal na skutočnosť, že „čím
viac sa náš projekt analýzy (prognózy) týka stále vzdialenejšej budúcnosti, budeme potrebovať stále presnejšie
informácie o dynamike procesu, ktorý modelujeme, pretože naša miera chybovosti rapídne stúpa. Háčik je však
v tom, že k absolútnej presnosti sa nedá priblížiť, lebo znehodnocovanie našej predpovede skokovo narastá –
v poslednej fáze prognózy by sme potrebovali poznať minulosť nekonečne presne.“ 20 Poincaré to demonštroval na
prípade známom ako „problém troch telies“. „Pokiaľ by slnečnú sústavu tvorili len dve planéty, ktorých dráhy by
nič ďalšieho neovplyvňovalo, bez väčších obtiaží by sme vedeli predpovedať ich správanie sa na neobmedzene
dlho dopredu. Ak však k nim pridáme ešte tretie teleso (napr. malú kométu), tá spočiatku nebude mať na ich dráhu

9

TALEB, N.N.: Černá labuť, Praha – Litomyšl, Paseka, 2011, s. 152.
ANZENBACHER, A,: Úvod do filozofie, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1990, s. 35.
Zdroj: referaty.sk. Dostupné online na: http://referaty.aktuality.sk/charakteristika-vedeckeho-vyskumu/referat-1071
12 Dostupné na: http://www.jozefpiacek.info/psfd/documents/76C9B52DC0766A5059CB2C9827BE59312CD2CC2C.html
13 TALEB, N.N.: Černá labuť, Praha – Litomyšl, Paseka, 2011, s.59.
14 Ibid., s.59.
15 Ibid., s.59.
16 Ibid., s.59.
17 Ibid., s.59.
18 Ibid., s.60.
19 Ibid., s.60.
20 Ibid., s.193.
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takmer žiadny vplyv. Ale postupom času sa jej vplyv mnohonásobne zosilní. Čo i len nepatrný rozdiel v umiestnení
tohto telesa bude skôr alebo neskôr určovať správanie obidvoch planét.“21
Rapídne narastajúcu zložitosť, ktorá si vyžaduje čím ďalej tým presnejšie vstupné predpoklady si môžeme
názorne ilustrovať na predpovedaní pohybu gulečníkových gulí, tak ako ho vypočítal matematik Michael Berry:
„Pokiaľ poznáte základné kľudové parametre gule, dokážete si spočítať odpor stola a zahráte úder matematicky
presne, je celkom jednoduché predpovedať, čo sa bude diať pri prvom odraze. Druhý odraz je už obtiažnejší, ale
stále možný: potrebujete len dôkladnejšie poznať východiskový stav a byť presnejší. Pri deviatom odraze však už
nastáva problém: je nutné vziať do úvahy gravitačnú silu, akou na guľu pôsobí osoba stojaca u stolu (Berryho
kalkulácie počítajú s menej než 57 kilogramami jej váhy). Ak chcete vypočítať odraz číslo 56, musíte vziať do
úvahy každú jednotlivú elementárnu časticu vesmíru. Vo vašich kalkuláciách tak bude figurovať aj elektrón na
samom okraji vesmíru vzdialený od nás desať miliárd svetelných rokov, pretože i ten má hmatateľný vplyv. K tomu
pridajme ďalšiu komplikáciu: bude nutné tiež zahrnúť aj predikcie, kde sa všetky tieto premenné budú nachádzať
v budúcnosti. Predpoveď pohybu gulečníkovej gule po stole si tak vyžaduje znalosť dynamiky celého vesmíru, do
posledného atómu.“22 A to je len jedna gulečníková guľa. V systéme, kde sa nachádza viac ako jedna samostatná
guľa a kde je jedna trajektória závislá na druhej, je schopnosť predpovedať budúcnosť nielen znížená, ale aj
zásadne obmedzená. Poincaré tvrdí, že „v takýchto prípadoch dokážeme pracovať iba s kvalitatívnymi otázkami –
o niektorých vlastnostiach systému je možné diskutovať, avšak nedajú sa spočítať. Premýšľať môžeme s vedeckou
presnosťou a logikou, ale bez čísiel.“23 Predpovede a prognostika sú však ďaleko komplikovanejšie záležitosti,
než sú si ľudia ochotní pripustiť. Povšimnime si, že v našom prípade s gulečníkovými guľami predpokladáme, že
svet je jednoduchý a prehľadný. Neberie do úvahy sociálne javy spojené s prejavom slobodnej vôle človeka. Veď
gulečníkové gule nemajú vlastnú hlavu!
V porovnaní s vyššie uvedeným príkladom je náš svet oveľa komplikovanejší. Skúsme si tieto obtiaže
ilustrovať na legende, ktorá hovorí, že vynálezca šachovnice si za svoju prácu nárokoval od kráľa odmenu
v podobe jedného zrnka ryže za prvé hracie pole, dvoch za druhé hracie pole, štyroch za tretie hracie pole, ôsmych
za štvrté hracie pole, šestnásť za piate a tak ďalej; množstvo ryže sa zakaždým zdvojnásobí, celkom šesťdesiatštyri
krát. V domnienke, že vynálezca si žiada iba almužnu, kráľ sľúbil, že jeho požiadavku splní. Čoskoro však zistil,
že ho vynálezca prekabátil. Výsledné množstvo ryže prekonalo všetky očakávania. Také množstvo ryže nikto
nepredpovedal.
Na problémy spojené s myslením človeka sa snaží poukázať najmä filozofia. Pre potreby tohto článku si
zoberieme na pomoc „filozofa vedy“ Karla Raimunda Poppera, ktorý sa okrem svojho známeho princípu
falzifikácie, zaoberal aj problematikou prognózovania. Jeho myšlienky sa týkali obmedzenia, ktorému sme pri
predpovedaní historických udalostí vystavení. Popperov ústredný argument znie: „ak chcete predpovedať
historické udalosti, musíte tiež predpovedať technologické inovácie - a tie sú už zo samotnej podstaty
nepredpovedateľné.“24 Tu je treba dovysvetliť. Ako uvádza Taleb, je potrebné si uvedomiť, že poznanie vykazuje
nasledujúcu vlastnosť: „ak očakávate, že zajtra budete s istotou vedieť, že vás partner podvádza, viete to vlastne
už dnes. A už dnes môžete konať dajme tomu tak, že zoberiete nožnice a postriháte mu všetky jeho obľúbené
kravaty. Nepoviete si: toto zistím až zajtra, dnes je to inak, a tak to budem ignorovať a pôjdem s ním ešte na
večeru.... Ide o zákon opakovaných očakávaní, ktorého znenie znie: Ak očakávam, že budem v budúcnosti niečo
očakávať, vlastne to očakávam už dnes.“25 Uveďme príklad kolesa. „Ak niekedy dávno v minulosti
paleontologický mysliteľ a hlavný plánovač nejakého kmeňa chcel pre svojho náčelníka zostaviť vyčerpávajúcu
prognózu o budúcom vývoji vo svete, bolo nevyhnutne nutné, aby jeho prognóza zohľadňovala aj vynález kolesa,
pretože inak by sa ocitol úplne mimo realitu. Avšak ak dokázal vynález kolesa predpovedať, tak vedel aj to, ako to
koleso bude vyzerať a teda dokázal by ho aj zostrojiť.“26 Popper však nebol prvý, kto si vzal limity ľudského
poznania na mušku. Jednoducho len poukázal na to, že ak chceme predpovedať budúci vývoj, musíme poznať
i technológie, ktoré sa v budúcnosti objavia. To by nám však umožnilo, aby sme tieto technológie začali vyvíjať
už teraz. Inými slovami, nevieme, čo budeme vedieť až v budúcnosti. Takouto schopnosťou človek nedisponuje,
a preto je podľa Poppera budúcnosť nepredpovedateľná. Len výlučne vedeckými metódami analytici
v súčasnosti nedokážu správne predvídať budúcnosť. Problém vedy nie je nový, ale je staršieho dátumu. Ako
uvádza prof. Štefan Volner, „už začiatkom 20. storočia sa postupne začal rozpadať klasický vedecký obraz sveta.
Vedecký obraz sveta, tak ako ho podávala novoveká veda sa postupne začal stávať bezradným pred problémami,
do ktorých sa začala dostávať veda na začiatku 20. storočia v súvislosti s analýzou mikrosveta a vznikom teórie
relativity. Rodí sa post novoveká veda. Vedecké objavy akoby poukazovali na „nelogickosť“ vedeckej výpovede.
Výpovede súčasnej vedy sú javovo v rozpore s „normálnym“ uvažovaním, popretím nášho skúsenostného pohľadu
na svet. Mizne jediný zorný uhol a jediná možná vedecká výpoveď daná racionalitou a prostriedkami novovekej

21

Ibid., s.193.
Ibid., s.195.
23 Ibid., s.195.
24 Ibid., s.188.
25 Ibid., s.188.
26 Ibid., s.188.
22

86

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2016

vedy. Absolutistický pohľad na objekt skúmania strieda relativizmus. Proti „práve tomu“ (jedinému) pohľadu na
objekt skúmania je postavený „nie práve ten“ pohľad na svet. To, čo platí v jednej súvislosti, neplatí v inej, napriek
tomu, že ide o ten istý objekt skúmania.“27 Autor týchto riadkov, ktorý sa zaoberá predovšetkým geopolitikou,
ďalej pokračuje a dopĺňa, že „racionalita post novovekej vedy je založená na relativizme a pravdepodobnosti, čo
sa v geopolitike prejavuje napr. v akceptovaní idey posibilizmu, ako i v našej snahe o „implementovanie“
a aplikáciu napríklad zákonov termodynamiky, teórie chaosu, atď. do novej geopolitiky. Geopolitika začína
pracovať s inými predpokladmi, ktoré spočívajú v uznaní rôznych faktorov, jednak nepredpokladaných a jednak
nepoznaných. Oba druhy faktorov sú však možné. Výpoveď vedy tak nemá „lineárny charakter“, ale je množinou
pravdepodobných a relativistických výpovedí....Súčasná veda je skôr výpoveďou o „chaotickosti“ sveta. Striktnú
výpoveď vedy klasickej epochy nahrádza výpoveď pravdepodobnostne chápaná ako os predvídania.“28 Preto sa
v súčasnosti pre predikovanie budúcnosti najmä v geopolitike používa tzv. idea posibilizmu. Kategorické tvrdenia
vedy založenej na karteziánskej metodológii a klasickej induktívnej teórii strácajú v podmienkach moderného
skúmania svoju absolútnu platnosť, lebo „výpoveď“ o budúcnosti nemožno podávať s nárokom na pravdivosť.
Vždy si môžeme predstaviť, že sa stane i opak a nikdy nemáme záruku, že budúca skúsenosť nám nepredstaví ako
reálne to, čo je dnes len predstavou.29 Ako vo svojom Úvode do filozofie G. Bachelarda postuluje František
Ochrana: “Rodí sa tak nová vedecká pravda, pravda relatívnejších výpovedí, výpoveď založená na aplikovanom
racionalizme. Jej výsledkom je vznik nového obrazu vedy, v ktorom sa skutočnosť zobrazuje v dynamických
modeloch. Tomu by mala zodpovedať i prax geopolitiky a jej nekarteziánska metodológia zohľadňujúca úlohu
vývoja ako trajektórie a jej reflexia v teórii ako osi predvídania. V tom sa snažíme vidieť posun v novej geopolitike,
jej metodológii, obsahu a funkciách.“30 Budúcnosť je tak potenciálna skutočnosť. Budúcnosť je tým, čo sa
môže stať, geneticky vyvinúť z prítomnosti, ak budú naplnené určité podmienky. K budúcnosti vedú určité
potenciálne trajektórie (T) a možné výsledné stavy, o ktorých však môžeme povedať len pravdepodobnú výpoveď,
ktorá je zároveň relatívnou.31 Pozri obrázok 1.

Obrázok 1 Nekrateziánska racionalita v
geopolitike.
Ďalšou dôležitou súčasťou, ktorú by analytici pri tvorbe hodnotení (prognóz) vývoja bezpečnostného prostredia
mali v rámci geopolitiky vziať do úvahy je termodynamika, konkrétne jej druhá veta. V hromadných
oznamovacích prostriedkoch často počujeme, alebo čítame ako si novinári, alebo odborníci na medzinárodné
vzťahy vypomáhajú „termodynamickými“ výrazmi: horúce vzťahy, teplé vzťahy, studené vzťahy, studená vojna,
energia, sila, silové pozadie, geopolitický tlak, medzinárodné napätie, zdroje, chaos, kritický stav atď.32 Ako ďalej
uvádza Š. Volner, je to predovšetkým preto, že „je tu istá opodstatnená analógia medzi reakciou napríklad plynu
a správaním sa geopolitických aktérov, samozrejme pri prísnom rešpektovaní rozdielov medzi prírodným,
fyzickým, biologickým, chemickým a spoločenským.“33 Podľa druhej vety termodynamiky dochádza vo vesmíre
k nevyhnutným stratám energie. Podľa Volnera, „ak pokladáme toto tvrdenie za pravdivé, potom môže nasledovať
logický záver, že aj svet, prírodný a spoločenský systém, geopolitický priestor, geopolitický aktér, geopolitické
pôsobenie, uplatňovanie sily a moci aktéra sa v skutočnosti vyčerpáva, že sa blíži k „tepelnej“ smrti, že niet
okamihu ktorý by bol presne rovnaký ako ten predchádzajúci. Chod vesmíru, vývoj ľudstva nemožno obrátiť, aby
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VOLNER, Š.: Geopolitika, Klasická, Nová, EÚ – geopolitický aktér 21. storočia, IRIS, 2012, s. 210.
Ibid., s. 210.
29 Ibid., s. 222.
30 Ibid., s. 222.
31 Ibid., s. 211.
32 Ibid., s. 243.
33 Ibid., s. 244.
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sme „nahradili“ alebo zastavili entropiu34 (diverzifikácia, stav neusporiadania, stav nepravdepodobnosti, zánik).
Udalosti – najmä v otvorených systémoch, akými sú aj politické systémy, geopolitický aktér, geopolitický priestor,
geopolitické ohnisko – sa dlhodobo nemôžu opakovať. Znamená to smerovanie, ktoré Eddington neskôr nazval
„šípkou času“. V skutočnosti celý vesmír, vrátane našej prírody starne. Starne geopolitický priestor, starne
kontinent a geopolitický aktér, starne aj štát. A pokiaľ je to tak, potom je čas jednosmernou ulicou. Už nie je vratný,
ale nevratný. Šípka času jasne ukazuje, že budúcnosť nie je daná. Geopolitický priestor získava časový rozmer,
ktorý treba inakšie a sústavne vnímať a skúmať.“35 Nové poznatky vo vede znamenajú aj posun v chápaní
geopolitického pôsobenia aktérov. Ako ďalej pokračuje Š. Volner: „Ak by sme pre geopolitiku mali nájsť funkčne
adekvátny výraz, kategóriu, potom by to mohla byť.....“geopolitická energia“....Význam termodynamického
prístupu vidíme v tom, že nám umožňuje uvedomiť si, že vývoj geopolitiky, geopolitického pôsobenia aktérov,
použitie ich moci a sily je nevyhnutne spojené so stratou geopolitickej energie. Nevratná strata tejto energie vedie
ku „geopolitickej entropii,“ resp. k zmenám a zániku jednotlivých javov, podsystémov, alebo častíc
v geopolitickom systéme.“36 Tento problém prvotne rozpracovali Prigogin a Stengersová, ktorí vykresľujú súčasné
spoločenské zmeny ako: „zmätok, nestálosť, rôznorodosť, nerovnováha, nelineárne vzťahy a časovosť.“ Podľa
nich rastúca entropia v geopolitických systémoch sa už „nechápe len ako strata, nerovnováha, ale aj ako dej, ktorý
vedie k novej rovnováhe, k novému usporiadaniu geopolitického systému.“37 Podľa oboch vyššie uvedených
autorov „ide o javy a procesy, ktoré klasická veda už ani neriešila a ani nemôže riešiť. Ide o pojmy ktoré nepatria
do metodológie, teoretického systému klasickej vedy. Sú to pojmy novej vedy, novej geopolitiky, odrážajúce novú
realitu, realitu konca 20. storočia a začiatku 21. storočia, nové vnímanie a videnie sveta - reality. V klasických
predstavách boli základné prírodné aj spoločenské deje považované za deterministické a vratné. Dnes zisťujeme
všade okolo nás vplyv nevratných dejov a fluktuácií. Význam náhodilosti a nevratnosti všade a stále rastie.“ 38
Podľa oboch autorov nastal čas na novú vedeckú paradigmu. Slovo paradigma pochádza od amerického vedca
Thomasa Samuela Kuhna, ktorý vo svojej práci Štruktúra vedeckých revolúcií (1970) prvýkrát použil tento
pojem.39 Paradigmu definoval ako „úroveň vedeckých poznatkov, ktoré sa v súčasnosti považujú za absolútne
pravdivé. Je to nejaký prijatý model alebo schéma“40. Súčasne tým, ako jeden z prvých vedcov poukázal na
skutočnosť, že súčasná veda prežíva krízu, ktorej črtou je zmena paradigmy. „Dochádza k zmene paradigmy
súčasnej vedy, ako reflexie sveta.“41 Vznik novej paradigmy je výsledkom deštruktívno-konštruktívneho procesu.
V jeho rámci základnými zdrojmi vzniku novej paradigmy sú: objav a vznik novej teórie. 42 Pozri obrázok 2.

Obrázok 2 Miesto a úloha vedeckej paradigmy vo
vývoji normálnej vedy.
Ako v tejto súvislosti dodáva Volner: „Dynamika, zložitosť a zvýšené turbulencie v politických procesoch
súčasného sveta nás však vedú ešte k ďalšiemu záveru, že aj v oblasti geopolitiky možno a treba hovoriť o javoch
a procesoch „nového usporiadania“, vzniku nového poriadku ako východiska z chaosu. Objavuje sa fenomén
„motýlieho krídla“, domino efektu, atď., kde zdanlivo úplne náhodný jav, impulz, podnet, spúšťa celý následný
proces odvetných politických, geopolitických, vojenských, ekonomických atď. reakcií. Preto niektoré vedecké
výpovede geopolitiky strácajú platnosť univerzality. Tomu (žiaľ ešte často) zodpovedá realita dnešných dní, ale aj
ilúzie politikov v súvislosti s hodnotením mnohých geopolitických javov a procesov súčasnej geopolitickej situácie
sveta (Afganistan, Irak, Izrael, Palestína, Balkán, Čečensko, boj proti terorizmu atď.).43 A v súvislosti
34
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37 Ibid., s. 226.
38 Ibid., s. 227.
39 Ibid., s. 281.
40 Ibid., s. 284.
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s paradigmou pokračuje: „Pomocou tejto paradigmy, nového geopolitického modelu môžeme vysvetliť napríklad
aj zrútenie bipolárneho systému, bipolárnej vojensko-politickej rovnováhy medzi USA (alebo NATO) a ZSSR
(alebo Varšavskou zmluvou).....Umožňuje nám uvedomiť si, že aj v geopolitických javoch, geopolitických
priestoroch, u geopolitických aktérov atď. dochádza k „energetickej strate“, o ktorej sa vo vedeckej literatúre
a v geopolitike skoro vôbec nehovorí. Umožňuje nám uvedomiť si, že aj geopolitické pôsobenie aktérov,
uplatňovanie moci a sily je spojené so stratami. A čo je ešte dôležitejšie, núti nás zamyslieť sa nad skutočnosťou,
že tu existuje reálna možnosť vyčerpania zdrojov z okolia. Táto možnosť zároveň znamená i možnosť vzniku krízy
globálnych problémov ľudstva, ekologickej zimy, vzniku možnosti zániku ľudstva, ako aj možnosť vzniku nových
geopolitických štruktúr....Nová geopolitika už nemôže ignorovať a tváriť sa, že všetko v spoločnosti i v prírode je
vopred určené, že všetko je determinované, že spoločenské a politické procesy sú automaticky ovplyvňované
poznanými prírodnými a geografickými zákonmi, že človek „panuje“ a teda má „kontrolu“ nad geopolitickými
procesmi a javmi. Opak je skôr pravda.“ 44 Navyše v súčasnosti existuje množstvo javov, ktoré posilňujú
diskontinuitný vývoj sveta, akési šoky, ktoré sa nazývajú „divoké karty“. Medzi ne patria napríklad: práve
prebiehajúca masívna migrácia z rozvojového sveta do Európy, starnutie populácie, pandémie, rast chudoby,
ekologické katastrofy, boj o vodu a znižujúce sa zásoby ropy a zemného plynu, krach finančných inštitúcií,
terorizmus, nárast lokálnych etnických konfliktov, atď. Ako ďalej uvádza Š. Volner, „v týchto stavoch, v ktorých
je možná nestálosť (nestabilita), alebo kde je už narušená rovnováha, musíme určiť prah, vzdialenosť od
rovnováhy, v ktorej môžu fluktuácie viesť k novému správaniu. Vzďaľovanie sa od stavu rovnováhy vedie
k možnému prekročeniu hranice stability. Geopolitický systém sa dostáva do bodu, ktorý sa nazýva „bifurkačný
(vetviaci) bod“....V tomto bode nie je možné dopredu určiť z podmienok vnútorného stavu budúci stav systému.
Predtým, ako sa systém ďalej vyvíja, „ovplyvňuje ho náhoda, ale ako náhle si z mnohých vývojových možností
vyberie svoju ďalšiu cestu, prebieha vývoj deterministicky až po dosiahnutie ďalšieho bifurkačného bodu.
V takomto bode sa predchádzajúci systém, štruktúra, alebo jej jedna vetva vzhľadom na fluktuácie destabilizuje.
Dochádza k entropii štruktúry geopolitického systému. Začína proces samousporiadavania, ktorý je pri „silno
nerovnovážnych“ podmienkach sprevádzaný súhrou nevyhnutností a náhody, fluktuácií a deterministických
zákonov.....Model, či paradigma „fluktuáciami k usporiadaniu“ zavádzajú nestabilný svet, v ktorom malé príčiny
môžu mať veľké následky.“45 A tie sa nedajú súčasnými vedeckými metódami nateraz patrične (uspokojujúco,
dostatočne) prognózovať.
Sme svedkami mnohých takých javov, ktorých pochopenie a riešenie je zatiaľ v nedohľadne. Tempo
a rozporuplnosť sveta sú rýchlejšie ako vedecký rozvoj. Veda často zachytáva javy minulosti a nie súčasnosti. Ako
dodáva Volner: „O predstihu vedy a jej anticipačnej funkcie nie je možné hovoriť vždy. Riešenia praktických
problémov pritom musia byť k dispozícii už dnes, aby sme vedeli ako a či vôbec pôjdeme správnym smerom.
Veda musí oveľa ráznejšie vstúpiť do interakcie s realitou, byť nástrojom nového videnia a riešenia. Bez
nových teórií, nových paradigiem a revolučných zmien vo vedeckom poznaní to ani nebude možné.“46 A preto
v súčasnosti rapídne narastá potreba správneho hodnotenia bezpečnostného prostredia a potreba vedeckej
disciplíny (napr. Sekuritológie), ktorá by sa touto problematikou zaoberala.
Novým prístupom k poznávaniu geopolitických javov a procesov, nachádzajúcich sa v tzv.
samoorganizujúcom a kritickom stave (bude vysvetlené nižšie) je myšlienka Stuarta Kaufmana, ktorý hovorí, že
„doba života druhov sleduje mocninový zákon.“47 Tento zákon následne vysvetlil na pokuse s hromadou piesku,
ktorý uskutočnil P. Bak: „ Pozvoľna sypeme na stôl piesok. Kopa bude narastať, uhol svahu bude strmší, až sa
začnú náhle spúšťať pieskové lavíny. Ak sypeme ďalej, uvidíme, že sa objavuje mnoho drobných lavín, ale čím
väčšie lavíny, tým ich bude menej. Tomu sa hovorí „mocninový zákon.“ 48 Svoju kopu piesku nazvali
sebaorganizujúcim a kritickým stavom. Kritickým preto, že vznikajú lavíny všetkých veľkostných kategórií,
samoorganizácia zas preto, že sa systém dopracuje do kritického stavu sám. Ako dopĺňa Volner: „Tento
jednoduchý príklad je v oveľa zložitejšej podobe viditeľný aj v spoločenských javoch. Podobne je to v ekonomike,
v politike, v geopolitike, atď. Ak sa zväčšuje množstvo a úroveň vzájomného geopolitického pôsobenia, ak sa
hromadia nevyriešené problémy a z nich vyplývajúce konfliktné vzťahy, dosahujú úroveň a stav, keď sa začínajú
častejšie objavovať „geopolitické lavíny“ (konflikty). Podľa mocninového zákona veľkosť týchto konfliktov bude
narastať do veľkých lavín - ozbrojených konfliktov a vojen, hoci ich bude menej a v dlhšom časovom meradle ako
malé konflikty. Celá sieť geopolitických vzťahov je pritom sebaorganizujúci kritický stav, lebo konflikty
nadobúdajú najrôznejšie úrovne a podoby (od ekonomických, politických, vojenských, náboženských,
ideologických, informačných národnostných, štátnych, neštátnych, prihraničných, lokálnych, regionálnych,
kontinentálnych až po globálne) a pretože sa celý geopolitický systém dopracováva do kritického stavu sám.“ 49
Preto vznikajú dve základné otázky: Či geopolitickí aktéri skutočne sledujú tento mocninový zákon? Ak sa
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stotožníme a uznáme, že takýto zákon funguje (pripomína pád Východného bloku, vývoj konfliktov na Blízkom
východe, Balkáne, v Strednej Ázii atď.) potom vzniká druhá otázka: Je vôbec možné geopolitické konflikty riešiť?
Je možné vybudovať taký geopolitický systém, ktorý by sa sám nedostal do kritického stavu? Vzniká praktická
otázka: Je vôbec možné zbaviť ľudstvo nerovnováhy, kríz a konfliktov? 50
Bezpečnostné prostredie (geopolitické prostredie) má navyše tú vlastnosť, že sa neopakuje. Preto sú
klasický determinizmus a klasická veda (normálna veda) hľadajúca objektívne zákony, málo aplikovateľné. Ako
bolo vyššie spomenuté, čas je jednosmernou ulicou. Neopakuje sa. A to aj napriek skutočnosti, že
v demokratických krajinách dochádza k opakovaným politickým udalostiam (napríklad demokratické parlamentné
voľby, schvaľovanie štátneho rozpočtu). Opakujú sa, avšak konkrétne voľby, politické opatrenia (rozpočty) sa už
nikdy nezopakujú v pôvodnej podobe, nakoľko sú nevratné. Nikdy nebudú navlas totožné. Podľa Kaufmana
biosféra (rovnako ako i spoločenské a geopolitické systémy) si otvára cestu (jednosmerne smeruje) do tzv.
„najbližšieho budúceho“.51 Kaufman definuje najbližšie budúce ako „počet priľahlých mikrostavov, do ktorých
smerujú toky z aktuálneho mikrostavu. Najbližšie budúce je to, čo vieme uskutočniť v jednom kroku, cykle.“ 52
Kaufman tvrdí, že príroda poskytuje viac „chaotického“, „neočakávaného“, „náhodného“, „asymetrického“, oveľa
viac možností, väčší priestor najbližšieho budúceho. Pri dokazovaní tejto skutočnosti použil Kaufman tzv.
Andersenov príklad: Tyč kolmo stojaca na hladkom povrchu môže padnúť ktorýmkoľvek smerom. Kým systém
nepadne, je systém symetrický. Akonáhle padne na povrch, symetria systému sa naruší. Z pôvodného systémového
stavu však nedokážeme odvodiť, ako bude systém nakoniec porušený.53 Táto skutočnosť má z hľadiska poznania a
prognózovania veľký význam. Ako pripomína Volner: „Súčasný systém je totiž vnútorne virtuálne rozdelený na
toľko objemov (objektov), koľko bude rozmerov najbližšieho budúceho budúcna. Od istého bodu, keď počet
rozmerov najbližšieho budúceho zemského systému dostatočne vzrastie, stáva sa objem vo vnútri aktuálneho
systému veľmi malým. Napríklad pred 1000 rokmi bol pre národy, ríše ich životný, spoločenský priestor
„dostatočne veľký“. Od 18. storočia až do dnešných dní sa štáty „nevedia“ vtesnať do týchto rozmerov, sú im už
primalé. Dnes je však pre niektoré štáty už celý priestor zemského povrchu malý. V budúcnosti už nevystačí ani
zemský kozmický a ani mesačný kozmický priestor, ktorý už ľudstvo začalo merať, poznávať ale aj doň prenikať,
s cieľom obsadiť ho, vybudovať takú štruktúru, systém, že keď sa aj toto najbližšie budúce stane súčasťou
novousporiadaného systému, bude už pracovať na ďalšom poznaní a prenikaní do (nového) ďalšieho budúceho –
slnečného kozmického priestoru.“54 V geopolitických procesoch je potom možné aplikovať Kaufmanov záver:
„Nakoľko sa dimenzionalita najbližšieho budúceho v evolúcii biosféry rozpínala, možno z toho vyvodiť
nasledujúcu vetu, ktorá by sa rada stala zákonom: Naša i ktorákoľvek iná biosféra všeobecne rozpína
dimenzionalitu svojho najbližšieho budúceho tak rýchlo, ako to len ide....Dnes je najbližšie budúce rôznych
systémov a javov také rozsiahle, že systém, ktorý sa do tohto najbližšieho budúceho rúti, produkuje len nepatrný
zlomok z toho, čoho je skutočne schopný so súčasnými technológiami dosiahnuť. Nachádzame sa na trajektórii,
na ktorej dimenzionalita najbližšieho budúceho vo všeobecnosti neustále narastá, a nášmu vesmíru v tomto
neergodickom (neopakujúcom sa) toku ani nenapadne, aby sa opakoval.“55 Pripomína to vyššie spomenutú
metódu pozorovania s názvom kŕmenie moriaka, kde s doteraz obmedzeného počtu poznaného nedokážeme
predvídať neobmedzené množstvo možností nachádzajúcich sa v budúcnosti.
V žiadnom prípade nie je cieľom tohto článku spochybňovať vedecké metódy používané v súčasnosti na
analýzu bezpečnostného prostredia. Ale len poukázať na problémy, ktoré sú s používaním vedeckých metód
používaných pri hodnotení bezpečnostného prostredia a tvorbe prognóz aktuálne spojené. Ďalším problémom je
nesprávne vyhodnocovanie výsledkov získaných pomocou použitia vedeckých metód. Problémom môže byť už
spomínaná zaujatosť, predpojatosť, predsudky, atď. Ide napríklad aj o nevhodné použitie škálovania. Na
odľahčenie uvedieme jeden možný príklad. Keď použijeme vedeckú metódu nazývanú experiment, mali by sme
sa dopracovať pri správnom použití tejto metódy k správnemu výsledku. Asi najväčším experimentom v ľudskom
živote je uzatvorenie manželstva. Aj keď štatistiky na Slovensku uvádzajú, že rozvodovosť dosahuje 41% do päť
rokov od uzavretia manželstva,56 všetci novomanželia sú v deň sobáša na 100% presvedčení, že im sa to stať
nemôže. Preto pri používaní vedeckých metód je potrebné zohľadniť širšie skúsenosti. Navyše, nie každá vedecká
metóda sa dá použiť na skúmanie akéhokoľvek javu. To čo sa dá skúmať jednou vedeckou metódou neplatí pre
inú. Pri prognózovaní v oblasti psychológie by sme mali použiť inú prognostickú metódu, než pri prognózovaní
vo vedeckom výskume zameranom na analýzu bezpečnostného prostredia. Už vyššie spomenutý Nassim N. Taleb
uvádza, „že pri prognózovaní dĺžky života dnes narodených žien ide o neškálovateľnú premennú: čím dlhšie
žijeme, tým menej je pravdepodobné, že budeme žiť aj naďalej. Podľa údajov poisťovní má pred sebou žena, ktorá
sa dnes narodí v niektorom z vyspelých štátov, 79 rokov života. Ak sa dožije tohto veku a je v zodpovedajúcom
50
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zdravotnom stave, má podľa štatistiky nádej žiť ešte ďalších 10 rokov. V deväťdesiatich rokoch pred sebou bude
mať ešte 4,7 roku, potom čo oslávi stovku 2,5 roku a vo veku 119 rokov, pokiaľ sa jej nejakým zázrakom podarí
žiť tak dlho, jej zostáva ešte 9 mesiacov.“57 Avšak podľa Taleba je to s ľudskými projektmi a podnikaním úplne
inak. Taleb pokračuje: „U škálovateľných premenných tak pozorujeme úplne opačný efekt. Dajme tomu, že určitý
projekt má byť dokončený do 79 dní; numerická hodnota je teda rovnaká ako v prípade nádeje dožitia dnes
narodených žien. Ak nie je v 79 deň projekt doteraz hotový, je možné očakávať, že bude vyžadovať ďalších 25 dní.
Pokiaľ však nie je hotový ani na 90. deň, mal by sa tiahnuť ďalších 58 dní. V stý deň môžeme počítať s 89 dňami
navyše. V 119. deň so 149 dňami. A ak projekt nie je hotový ani po 600 dňoch, bude vyžadovať ešte ďalších 1590.
Ako je zjavné, čím dlhšie čakáme, tým dlhšie budeme pravdepodobne čakať aj naďalej.“ 58 Taleb túto skutočnosť
vysvetľuje na probléme libanonských utečencov, čakajúcich na návrat do vlasti a trvaní vojen. Ako uvádza:
„Každý deň strávený čakaním vás posúva nie bližšie, ale ďalej od triumfálneho príjazdu domov...Ak vojny trvajú
v priemere šesť mesiacov a tá vaša sa tiahne už dva roky, počítajte s ďalšími pár rokmi potiaží naviac. Konflikt
Arabov a Izraela už trvá 60 rokov a stále pokračuje; keď začal, ľudia ho považovali za problém, ktorý bude
čoskoro vyriešený (vždy majte na pamäti, že v modernom svete trvajú vojny dlhšie a stoja viac životov ako sa
očakáva)....Táto zákerná, ale neobyčajne dôležitá vlastnosť škálovateľných náhodilostí je nezvykle antiintuitívna.“59
K omylom môže analytik dôjsť aj pri nesprávnej analýze zaužívaných vzťahov medzi indivíduom, štátom,
inštitúciami, politikou, zodpovednosťou, násilím a morálkou. Touto problematikou sa zaoberá nový smer
v skúmaní bezpečnostnej vedy pod názvom dekonštrukcia. Autorka L. Hansenová, ktorá vychádza pri svojej práci
z diel R.B.J Walkera a R.K. Ashleyho, kritizuje vnímanie medzinárodných a bezpečnostných vzťahov ako repliku
národnej politickej obce. Ako L. Hansenová uvádza: „Tento pohľad dáva na rovnakú úroveň pôvod násilia,
anarchie, ale aj pokroku, poriadku v štáte tak ako v medzinárodnom priestore musia vždy stáť na vrchole právo,
poriadok, mierové riešenie, zodpovednosť, morálka. Anarchia, násilie, konflikty sú však hierarchicky vymedzené
kategórie, ktoré sa skúmajú ako dôsledky a nie ako príčiny. Rozdiel je len vo východiskách, ako k jednotlivým
skúmaniam pristupujú rôzne vedecké teórie. Prevrátenie tejto hierarchie znamená, že analytik môže oprávnene
dôjsť k presvedčeniu, že humanitárna intervencia je zastierací manéver mocenských ambícií štátov alebo že
integračné zoskupenia môžu smerovať nie k posilneniu ekonomickej stability štátov, ale k zvýrazneniu pozície
nadnárodných monopolov, preto ich výskum musí byť prvoplánový a od neho sa majú odvíjať dôsledky pre štát
a medzinárodné spoločenstvo.“60
Ako v obľúbenej sobotňajšej relácii Slovenského rozhlasu pod názvom Štúdio svet uvádza redaktor
Martin Rajec: „Politickí lídri platia skupinám analytikov, ktorí majú k dispozícii najtajnejšie informácie
o protivníkovi a super výkonné počítače. Múdre hlavy sa na základe racionálnych postupov snažia predpovedať
udalosti, ktoré sa ešte nestali. Ich závery sú však pričasto prekvapivo nepresné.“ 61 Ako hovorí americký
psychológ Philip E. Tetlock, ktorý skúma rozhodovacie procesy expertov: „Na vrchole studenej vojny prebiehala
zúrivá diskusia expertov USA ako postupovať v prípade ZSSR. Existoval liberálny a konzervatívny tábor. Každý
formuloval odpovede ako Sovieti zareagujú a čo sa stane. Keď prišiel k moci Gorbačov, všetko bolo ináč.
Zaujímavé je, že ani jeden tábor expertov nemal pravdu, ale neskôr prišli s racionálnym vysvetlením, že prečo sa
ich predpovede nesplnili. Lekcia je, že ľudia si berú z histórie ponaučenia aké im vyhovujú.“62 Naposledy sklamali
experti CIA a Pentagonu pri ruskej invázii na Krym, ktorú v USA nikto neočakával. Senátor John McCain tajné
služby kritikou nešetril: „...faktom je, že naše tajné služby toto neočakávali. To je masívne zlyhanie, lebo sme včas
nedokázali odhaliť zámer Vladimíra Putina.“63 Náčelník amerických generálnych štábov Martin Dempsey sa
v Kongrese ani nesnažil predstierať, že armáda USA bola na ruské kroky dopredu pripravená: „Ruská armáda
nám pripomenula, že dnešný svet je nevypočítateľný, komplexný a nebezpečný. Nemôžeme si byť istí, že poznáme
budúce bezpečnostné výzvy. Svet nás naďalej bude nepríjemne prekvapovať.“64 Ako dodáva Rajec: „svet je síce
nevypočítateľný, ale napriek tomu je o predpovede analytikov veľký záujem a USA na ne míňajú nemálo peňazí.“65
Veď len 16 spravodajských služieb USA dostáva na svoju činnosť podľa medializovaných informácií 52,6 miliárd
amerických dolárov ročne (údaj je z roku 2013).66 Pričom v roku 2013 zamestnávali spolu 107 035 osôb. Tieto
údaje denník Washington Post získal od Edwarda Snowdena, bývalého pracovníka americkej Národnej
bezpečnostnej agentúry (NSA). Okrem týchto peňazí USA vynakladajú nemalé finančné prostriedky na boj proti
terorizmu. Novinári John Mueller a Mark G. Stewart v časopise Medzinárodná bezpečnosť uviedli, že náklady na
57
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domácu bezpečnosť (neberúc do úvahy prostriedky vynaložené napríklad na vojnu v Iraku či Afganistane) sa od
11. septembra 2001 zvýšili o viac ako 1 bilión dolárov, hoci riziko úmrtia pri teroristickom útoku spáchanom na
americkej pôde je iba 1 k 3,5 miliónu. Na základe konzervatívnych odhadov a podľa klasickej metodiky
hodnotenia rizika prichádzajú k záveru, že na to, aby sa vynaložené vstupy dali považovať za efektívne
„spravodajské služby by museli odhaliť, prekaziť, či zmariť minimálne 333 veľmi rozsiahlych útokov každý rok.“67
Keď si k šestnástim spravodajským službám USA pripočítame spravodajské služby spriatelených
členských krajín NATO a EÚ, ktorých rozpočty môžeme iba odhadovať, dáva nám to celkom jasnú predstavu, že
približne 70 spravodajských služieb krajín tzv. Západu (28 členských krajín NATO krát dva – každá členská
krajina má zvyčajne civilnú aj vojenskú spravodajskú službu) napriek obrovskému rozpočtu nedokáže použitím
výlučne vedeckých (racionálnych) metód adekvátne zužitkovať vynaložené prostriedky. Preto tu vyvstáva
naliehavá potreba hodnotiť bezpečnostné prostredie tak, aby zodpovedalo objektívnej realite a zároveň výdavky
na obranu nedosahovali závratných súm, ktoré sú aj tak väčšinou neefektívne vynaložené.
II. POTREBA HODNOTENIA BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA
Budúcnosť už nie je to čo bývala.68
Bezpečnostná stratégia SR z roku 2005 uvádza: „Základnou tendenciou vývoja bezpečnostného
prostredia je prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosti jeho vývoja vo svete ako dôsledok
rastúceho počtu zlyhávajúcich štátov a negatívneho vplyvu niektorých neštátnych činiteľov. Reakciou na túto
tendenciu je rastúca snaha medzinárodného spoločenstva hľadať spoločne, efektívne a najmä preventívne
prostriedky, ako týmto prejavom čeliť. Ďalšími tendenciami, ktoré ovplyvňujú vývoj bezpečnostného prostredia,
sú narastajúca globalizácia, zvyšovanie počtu vnútroštátnych konfliktov, prehlbujúca sa bezpečnostná, politická
aj ekonomická integrácia štátov, nekontrolované šírenie informačných a vojenských technológií, nerovnomernosť
vývoja regiónov, nevyvážený demografický vývoj a migračné pohyby, nárast neznášanlivosti a nacionalizmu, rast
závislosti od životne dôležitých zdrojov a ich obmedzenosť a zhoršovanie životného prostredia. Zmenou
bezpečnostného prostredia SR sa menia bezpečnostné hrozby a výzvy, na ktoré musí SR reagovať. Bezpečnosť
SR a jej občanov je neoddeliteľne spätá s bezpečnosťou jej spojencov a je vystavená obdobným hrozbám a
výzvam, akým čelia ostatné štáty v euroatlantickom priestore.“69
Napriek problémom, spomenutých v prvej časti tohto článku, ktoré sú spojené s hodnotením a analýzou
bezpečnostného prostredia, musia príslušné štátne orgány včas reagovať na aktuálne bezpečnostné hrozby
a bezpečnostné riziká. A práve z tohto dôvodu bude narastať dopyt po dôveryhodnom a aktuálnom hodnotení
bezpečnostného prostredia v budúcnosti. Potrebu hodnotenia bezpečnostného prostredia z pohľadu Slovenskej
republiky zdôrazňuje Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (2005), ktorá menuje nasledujúce hrozby:
 rastúce ambície nových globálnych a regionálnych hráčov. Ašpirácie niektorých z týchto
aktérov (štátov) sa spájajú s výrazným nárastom ich vojenských kapacít, vrátane zbraní
hromadného ničenia
 bezpečnostné hrozby, ktoré sa ovíjajú od slabých a tzv. zlyhávajúcich štátov
 dopad svetovej ekonomickej krízy, ktorá môže zmeniť postavenie jednotlivých svetových
aktérov, vrátane možného oslabenia EÚ a USA
 terorizmus
 šírenie zbraní hromadného ničenia
 kybernetické útoky voči krajinám tzv. Západu
 nestabilita a regionálne konflikty v euroatlantickom priestore a jeho okolí
 negatívne aspekty medzinárodnej migrácie
 energetická bezpečnosť – prerušenie dodávok strategických surovín alebo energií
 ohrozenie funkčnosti kritickej infraštruktúry
 organizovaný zločin, korupcia, nárast chudoby
 pohromy prírodného, alebo antropogénneho pôvodu, alebo iné mimoriadne udalosti
 aktivity cudzích spravodajských služieb
 globalizáciu a v dôsledku jej rozvoja aj rýchle šírenie nákazlivých chorôb.
 zvyšujúci sa vplyv neštátnych činiteľov
 ekonomická nerovnováha
 radikálny nacionalizmus a neznášanlivosť podporovaný často politickým populizmom
 potravinová bezpečnosť
 ekologické zmeny
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nevyvážené demografické zmeny70

A práve z vyššie uvedených hrozieb vyplýva potreba adekvátne hodnotiť bezpečnostné prostredie. Cieľom
je včas reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby a riziká vznikajúce doma alebo v zahraničí a zabezpečiť
obranyschopnosť Slovenskej republiky a jej spojencov v rámci NATO a EÚ.
Pričom táto práca sa nedá robiť ad hoc, jednorazovo, alebo nárazovo. Ide o premyslenú, organizovanú,
sústavnú, cieľavedomú a nepretržitú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa nasledujúce požiadavky na informácie týkajúce
sa bezpečnostného prostredia:
 Včasnosť. Potrebná informácia týkajúca sa určitého aspektu hodnotenia bezpečnostného prostredia
musí byť k dispozícii vtedy, keď je potrebná. Lebo iba v tomto prípade umožňuje jej najlepšie
využitie (napr. vyhneme sa prekvapeniu).
 Vierohodnosť. Ide o objektívnosť a presnosť informácie. Musí byť oslobodená od akýchkoľvek
obmedzení a skreslení. Aj keď sú informácie týkajúce sa bezpečnostného prostredia faktorom
determinujúcim politiku, politika nesmie tieto informácie determinovať.
 Využiteľnosť. Užívateľ musí byť schopný informáciu o bezpečnostnom prostredí použiť
okamžite.
 Komplexnosť. Informácia musí odpovedať na požiadavky užívateľa čo najhlbšie, ale musí
obsahovať aj to, čo stále zostáva neznáme.
Jednou z metód, ktorá pomáha pri vyhodnocovaní bezpečnostného prostredia na strategickej úrovni je aj
metóda známa pod skratkou BEST MAPS.71 Ide o skratku zloženú s prvých písmen anglických slov:
 Biographic Intelligence
- životopisy
 Economic Intelligence
- ekonomika
 Sociological Intelligence
- štúdium spoločnosti
 Transportation and telecommunications
- doprava a spoje
 Military – Geographical Intelligence
- vojenská geografia
 Armed Forces Intelligence
- ozbrojené sily
 Political Intelligence
- politika
 Scientific and Technical Intelligence
- veda a technika
Vo všeobecnosti sa pri hodnotení situácie bezpečnostného prostredia používa päť indikátorov.
 Neznáma situácia – situácia v ktorej nie je dostatok spravodajských informácií, ktoré umožňujú
analytikovi správne vyhodnotiť aktivity v tomto prostredí.
 Normálna situácia – úroveň aktivít v bezpečnostnom prostredí je v rámci definovaných noriem.
 Situácia vybočujúca z normálu – vývoj prekračuje úroveň normálnej situácie.
 Vážna situácia – situácia veľmi vzdialená normálnej situácii. Čas na varovanie môže byť
obmedzený.
 Extrémna situácia – situácia, ktorá ďaleko prekračuje normálnu situáciu s rozsiahlym negatívnym
dopadom na bezpečnosť a stabilitu hodnoteného bezpečnostného prostredia. Takmer nie je čas na
varovanie.
Faktom však zostáva, že aj napriek dodržaniu týchto požiadaviek, analytik bezpečnostného prostredia vždy
pracuje s neúplnými informáciami. Vedecké metódy analýzy síce podstatne uľahčujú analytikovi hodnotenie tým,
že mu poskytujú overené pravidlá pre optimálny postup v procese analýzy. Avšak, ako sme videli v prvej časti
článku, súčasné vedecké metódy v sebe skrývajú určité záludnosti a navyše súčasná veda hľadá novú vedeckú
paradigmu o ktorú by sa mohla oprieť. No v tomto procese hrá významnú úlohu najmä skúsenosť analytika
samotného, čo žiadna vedecká metóda nemôže nahradiť. Tu sa už dostávame k tzv. kritickej teórii bezpečnosti,
ktorá hovorí, že svet a medzinárodné vzťahy sa nemôžu analyzovať len vedeckými prostriedkami (aké sa
používajú v spoločenských vedách), lebo samotná povaha vedy spochybňuje ich existenciu.72 Predpokladom
úspešného bezpečnostného analytika je predovšetkým jeho analytické myslenie a podrobná znalosť daného
bezpečnostného prostredia. A predovšetkým kritický spôsob myslenia a tvorivý prístup k analyzovanej
problematike. Avšak kde sa to môže mladý človek naučiť?
Už aj z tejto malej úvahy je jasné, že vzniká potreba vytvoriť bezpečnostnú vedu, ako ucelenú vednú
disciplínu, ktorá sa bude zaoberať pojmom bezpečnosť ako vedeckou kategóriou a metódami hodnotenia
bezpečnostného prostredia na všetkých jeho úrovniach. Cieľom by malo byť zosumarizovať všetky relevantné
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poznatky, ktoré by analytikom pomohli vytvoriť také hodnotenie bezpečnostnej situácie ktoré bude včasné,
vierohodné, využiteľné a komplexné, s cieľom minimalizovať riziko zlyhania pri hodnotení.
Bezpečnostná veda sa už sformovala. Táto veda skúma problematiku bezpečnosti v rôznych rovinách
a sektoroch vojenskej aj nevojenskej povahy. Deje ta tak už od skončenia studenej vojny, kedy došlo k zmene
teoreticko-empirického výskumu v oblasti bezpečnosti. Pretože vtedy bolo treba nanovo definovať východiská,
metódy a ciele výskumu, vyjasniť problematiku vojenskej a nevojenskej bezpečnosti, určiť limity nového
konceptu či možnosti jeho rozširovania či prehlbovania. Ako uvádzajú Ušiak a Lasicová: „ ústredným problémom
pri štúdiu bezpečnosti v období po skončení studenej vojny je nemožnosť dosiahnuť dohodu o tom, čo znamená
bezpečnosť.“73 Čaká nás ešte veľa práce, ale vzhľadom na akútnu potrebu vytvárania hodnoverných hodnotení
vývoja bezpečnostného prostredia, je možné predpokladať, že bezpečnostná veda sa raz stane plnohodnotnou
vednou disciplínou, a nie len pod-odborom medzinárodných vzťahov.
ZÁVER
Zaistenie bezpečnosti občanov je základnou funkciou štátu. Aby mohla byť zaistená bezpečnosť občanov,
musia byť identifikované hrozby, naplánované krízové scenáre a chránená kritická infraštruktúra. V ideálnom
prípade je hrozbám predchádzané. Jednou z možností, ako možným bezpečnostným hrozbám predchádzať je
správne vyhodnocovať bezpečnostné prostredie a stanoviť si priority hodnotenia. Zvýšená potreba hodnotenia
bezpečnostného prostredia bola zaznamenaná už po zmene bipolárneho systému a rozpade ZSSR v roku 1991.
Túto potrebu zosilnili teroristické útoky na USA v roku 2001, kedy všetky štáty pocítili svoju bezbrannosť. A táto
situácia sa nesmie viac zopakovať. Aby sa tak nestalo, všetky štáty sveta vydávajú na zaistenie svojej bezpečnosti
značné prostriedky. Z tohto dôvodu je možné optimisticky konštatovať, že bezpečnostná veda pravdepodobne
zažije v budúcnosti výrazný rozvoj a to aj z dôvodu rapídne narastajúcej potreby adekvátneho hodnotenia
bezpečnostného prostredia. V súčasnosti dokáže analytik bezpečnostného prostredia použitím analytických metód
(napr. BEST MAPS) správne analyzovať tých bezpečnostných aktérov, ktorí sú čitateľní. To znamená, najmä
štátnych aktérov. Avšak problematickým sa stávajú neštátni a asymetrickí aktéri (napr. Islamský štát, či rôzne iné
džihádistické skupiny), ktorí sa usilujú získať pozíciu štátneho aktéra a pôsobiť globálne. Nepoznáme ich presný
cieľ, zámery, spôsobilosti. A preto bude v budúcnosti stúpať potreba správne hodnotiť najmä tento segment
bezpečnostného prostredia. Ako aj potreba mať všestranné pripravených bezpečnostných analytikov, schopných
takéto hodnotenia včas vytvárať.
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RIZIKÁ KATASTROF V KONTEXTE SÚČASNEJ DOBY
Jaroslav SLEPECKÝ1 - Josef REITŠPÍS2

DISASTER RISK IN THE CONTEXT OF THE CURRENT PERIOD
Abstrakt: Súčasná doba nám prináša veľa problémov, s ktorými sa pasujú ako odborníci, tak i bežní občania.
Príroda nám vracia našu „starostlivosť“ a stavia ľudstvo pred zložité otázky ochrany majetku, narastajúceho
globálneho terorizmu, sociálnych nepokojov, rizík spôsobených finančnými krízami a pod. Príspevok sa zaoberá
problematikou ekonomických rizík spojených s katastrofami modernej doby.
Kľúčové slová: bezpečnosť, ekonomická bezpečnosť, riziko, mimoriadne události, katastrofy.
Abstract: The present time brings us a lot of problems that are smuggled experts as well as ordinary citizens.
Nature returns us to our "care" and the human condition in front of the complex issues of property, increasing
global terrorism, social unrest, the risks caused by the financial crisis and so on. The paper deals with the issue of
economic risks associated with disasters of the current period.Keywords.
Key words: security, economic security, risk, emergencies, disasters.

Úvod
Katastrofy sa stávajú súčasťou nášho života. Vnímame ich prostredníctvom televíznych obrazoviek, tlače a
v niektorých prípadoch i prostredníctvom osobnej skúsenosti. V posledných rokoch narastajú ekonomické
dôsledky katastrof. Napr. v roku 2015 prišlo o život v dôsledku katastrof viac ako 21 000 ľudí a len zaisťovňa
Swiss Re eviduje poistené škody v celkovej výške 63,35 mld. Eur.
S rizikami sa treba naučiť žiť a každý štát je povinný potenciálne rizika katastrof odborne „spravovať“, vytvárať
finančné zázemie a technické podmienky na elimináciu ich dôsledkov.
1. Definovanie pojmu katastrofa
Počet a závažnosť katastrof rôzneho typu sa v priebehu rokov neustále zvyšuje, vrátane nárastu ľudských obetí
ako aj materiálnych škôd.Vzostupný trend je v týchto prípadoch štatisticky dokázaný. Preto je možné sledovať
narastajúce úsilie štátov, štátnych a medzinárodných inštitúcií prejsť od riešenia dôsledkov k identifikácii, analýze
a následnej snahe o zintenzívnenie prevencie a eliminácii dôsledkov.
Termín „katastrofa“ pochádza z gréčtiny a označuje hromadné nešťastie, pohromu. Jan Tůma vysvetľuje
katastrofu prostredníctvom „definície“ svetových poisťovní ako: „hromadné neštěstí, které je příčinou smrti více
než dvaceti lidí, negativně ovlivní více než sto lidí nebo škody jsou větší jako deset miliónů dolarů“ (Tůma,2002).
V Slovenskej republike je katastrofa uvedená v Zákone „O civilnej ochrane“, kde v §3 odst. 3 písmeno „c“ je
katastrofa definovaná ako „mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej
kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie“.
Česká krízová legislatíva nedefinuje termín „katastrofa“. Zákon č. 240/2000 Sb. „o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon)“ rozlišuje v § 2 jen mimoriadnu udalosť a krízovú situáciu.
K rozvoju poznania v rámci ekonomiky katastrof napomáhajú najmä poisťovne a zaisťovne, pretože pre tieto
subjekty sú ekonomické analýzy katastrof neodmysliteľnou súčasťou ich pôsobenia na poistnom trhu. Dve
najväčšie zaisťovne na svete sú švajčiarska zaisťovňa Swiss Re a nemecká zaisťovňa Münich Re.
Zaisťovňa Munich Re Group definuje veľkú prírodnú katastrofu v prípadoch, „ kedy postihnutý región nie je
schopný riešiť situáciu bez štátnej alebo medzinárodnej pomoci, tisíce ľudí je zabitých a stovky až tisíce zostanú
bez domova “3
Zaisťovňa Swiss Re definuje katastrofu ako „ udalosť ,pri ktorej príde o život minimálne dvadsať ľudí, prípadne
celkové škody predstavujú minimálne 72 miliónov dolárov, alebo škody na majetku presahujú 36 miliónov
dolárov.“ (Kluge,2003)4.

1

doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. MBA,Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti.
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prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti. Košťová 1, 040 10
Košice. E-mail: josef.reitspis@vsbm.sk
3 TOPICSgeo. Annual Review Munich Re Group 2003
4 Kluge,T.: Katastrofy stáli poisťovne 17 miliárd dolárov. Hospodárske noviny z 18.12.2003, s.13
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2. Rozdelenie katastrof
Aby bolo možné riešiť problematiku katastrof, je dôležité ich kategorizovať a poznať ich štruktúru. Zjednodušene
povedané, čo je a čo už nie je možné zaradiť do kategórie „katastrofa“. Na túto otázku existuje viac rôznych
pohľadov. Katastrofy je možné členiť do 9 základných kategórií ( Slepecký, Ristvej,2008):










Prírodné katastrofy.
Veľké požiare.
Letecké katastrofy.
Katastrofy v lodnej doprave.
Katastrofy v cestnej, železničnej doprave.
Katastrofy v banskom priemysle.
Katastrofy v stavebnom priemysle.
Terorizmus.
Katastrofy iného druhu.

Od roku 2000 do roku 2015 bolo evidovaných celkom v priemere 304 – 397 katastrof, ktoré zodpovedajú
predchádzajúcim definíciám. Výnimkou je rok 2015, kedy prvýkrát bola zaradená kategória „ sociálne nepokoje“.
Poisťovne v globálnom meradle riešili finančné náhrady v dôsledku škôd spôsobených zúfalou situáciou ľudí
v niektorých čiastkach sveta (Obr. 2.1).

Katastrofy v roku 2015
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Obr.2.1 Rozdelenie katastrof z pohľadu početnosti v roku 2015
Zdroj dát: Swiss Re

Zaujímavou informáciou sú i finančné náhrady platené poisťovňami a následne zaisťovňami spôsobené
katastrofami. Ako príklad je uvedená výška poistených škôd zaisťovne Swiss Re (Obr. 2.2).
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Obr.2.2 Výška poistených škôd v rokoch 2000 – 2015
Zdroj údajov: Swiss Re
Z prezentovaných údajov je zrejmé, že najväčšie škody spôsobujú prírodné katastrofy. Je pravdepodobné, že i
v budúcnosti budú spôsobovať prírodné katastrofy pre ľudstvo najväčšie problémy.

2.1 Dôsledky prírodných katastrof na ekonomiku krajiny
Prírodné katastrofy postihujú celý svet, niektoré oblasti viac a niektoré menej. V prípade vyspelých štátov sa riziko
ekonomických škôd rozkladá na viacej subjektov – štát, poisťovne, zaisťovne. Chudobnejšie štáty zvládajú
dôsledky ďaleko horšie a sú odkázané na vonkajšiu pomoc.
Každoročne sa karibskou oblasťou a južnými oblasťami Spojených štátov preženie niekoľko ničivých tornád.
Tieto tornáda majú za následok nielen rozsiahle škody na majetku obyvateľov zasiahnutého územia, ale aj na
infraštruktúru, ťažobný či spracovateľský priemysel. Týka sa to najmä ropných plošín v Mexickom zálive,
ťažobných spoločností v Texase, Novom Mexiku a Arizone. Postihnuté bývajú často aj štáty Florida, Louisiana,
Mississippi, Alabama a Severná a Južná Karolína. V tejto oblasti je sústredené veľké množstvo spracovateľských
spoločností ropného priemyslu a mnohé distribučné a logistické spoločnosti. Odkedy hurikány Katrina a Rita
udreli na pobrežie Mexického zálivu, finančný svet s obavami sleduje každú tropickú tlakovú níž, ktorá sa formuje
pri pobreží Afriky medzi 1. júnom a 30 novembrom. Hurikány sú obzvlášť nebezpečné katastrofy z viacerých
dôvodov. Po prvé postihujú najhustejšie obývané oblasti a dovolenkové rezorty amerického juhovýchodu, ktoré je
veľmi ťažké evakuovať. Ďalším faktom je, že práve v týchto štátoch sa nachádzajú najväčšie spoločnosti
zaoberajúce sa výrobou a dodávkami energie pre polovicu USA. Táto oblasť hospodárstva je obzvlášť citlivá na
akékoľvek neočakávané výkyvy a vláda musí takúto situáciu riešiť promptne a citlivo, aby nedošlo k obmedzeniu
dodávok energie aj mimo postihnuté územie. Posledným závažným faktorom je výskyt ťažobných plošín
a ropných veží v Mexickom zálive, Texase a priľahlých štátoch. Hurikán v týchto oblastiach môže okrem veľkých
ekonomických škôd spôsobiť aj ekologickú katastrofu.
Príkladom môže byť hurikán Katrina, ktorý 28.8. 2005 zničil mesto New Orleans a spôsobil škody na majetku za
46,3 mld. USD5. Zemetrasenie, ktoré zasiahlo karibský ostrov Haiti 12.januára 2010 si vyžiadalo cez 230 tisíc
obetí.
11. marca 2011 zasiahlo Japonsko mohutné zemetrasenie s následnou vlnou cunami, pri ktorom zahynulo 19 184
ľudí a poistené škody dosiahli 35 mld. dolárov6. Následne po zemetrasení došlo k výbuchom a k požiaru v jadrovej
elektrárni Fukušima I. Japonská vláda odhadla materiálne škody na 309 miliárd dolárov a s následkami katastrofy
sa vyrovnáva doteraz (2016 ).
Rok 2015 priniesol viac katastrofických udalostí, z ktorých najväčšie boli v JV Ázii, kde poistenie nie je bežná
súčasť vlastníctva majetku. V oblastiach, kde boli veľké obeti na životoch, sa museli postihnutí obyvatelia
vysporiadať s majetkovými stratami sami, len s pomocou štátu a humanitárnych organizácií.

5
6

Richardson,W.H.: Natural Disaster Analysis after hurricane Katrina. Edward Edgar, USA 2008. ISBN 978 1-84720 357 1
Sigma 2/2012, Swiss Re
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Záver
História je plná pomerne presných údajov o katastrofách rôzneho druhu a rozsahu. Mnohé z nich boli po odbornej
stránke filmovo zdokumentované. Naše planéta nie je v dobrej kondícii, pretože snaha o zvyšujúcu sa životnú
úroveň obyvateľstva vyspelých štátov, vrátane Indii a Číny, je vo väčšine prípadov nadriadená pred zabezpečením
bezpečnosti obyvateľstva.
Rôzne štáty sa snažia predchádzať rizikom veľkých škôd a obetí na životoch rôznymi spôsobmi. Podstatná je
prevencia a okamžité riešenie dôsledkov z použitím všetkých dostupných síl a prostriedkov. V Slovenské
republice se má zřídit „Národní úrad pre krízové situácie a integráciu“.
Literatúra
[1] SLEPECKÝ, J. - RISTVEJ, J.: Economics of Disasters, In: zborník z konferencie The International
Emergency Management Conference and Exhibition – Reaching Beyond Catastrophe – The Return Journey,
13.-16. marec 2007, Adelaide - Austrália
[2] SLEPECKÝ, J. – RISTVEJ, J.: Disaster Management and Economics of Disasters, In: zborník z konferencie
The international Conference on Geohazards, Natural Disasters And Methods of Confronting with them,
27.-29. september 2005, Tabriz University, Tabriz – Irán
[3] SLEPECKÝ, J. – RISTVEJ, J.: Ekonomické dôsledky katastrof. Monografie. 135 s. EDIS Žilina 2008
[3] Tůma,J.: Katastrofy techniky děsící 20.století. ACADEMIA Praha 2002
[4] TOPICSgeo. Annual Review Münich Re Group 2011
[5] Sigma No1/2015, Swiss Re
[6] Zákon č.444/2006 Z.z. o civilnej ochrane

Recenzenti:
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA - VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc. - VŠBM v Košiciach, Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti

98

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2016

PARADOXY BEZPEČNOSTI ČĽR
Jozef ŽIGRAY1 - Pavel NEČAS2

PRC´ SECURITY PARADOXES
Abstrakt: Po prvýkrát v modernej histórii sa popri Európe a Severnej Amerike stáva centrom globálneho vývoja
a moci región Ázie. Určujúcim aktérom je Čína, ktorej pozícia regionálnej mocnosti sa veľmi rýchlo rozširuje do
štatútu vynárajúcej sa globálnej mocnosti. S týmto trendom úzko súvisí otázka bezpečnosti, ako významného
sprievodného javu tranzície moci vo svetovom politickom systéme a podmienka pokračovania nástupu Číny ako
komplexnej superveľmoci a predpokladaného vyzývateľa USA v ich pozícii súčasného hegemóna
medzinárodných vzťahov. Vývoj bezpečnostného prostredia Číny má viaceré črty sprevádzajúce nástup
superveľmocí minulosti. Najmä však vykazuje charakteristiky, špecifiká až paradoxy, ktoré prinášajú nielen v
prípade Číny, ale i ostatných regionálnych i globálnych aktérov dilemy v rozhodovaní o ich bezpečnosti.
Bezpečnosť nastupujúcej Ázie bude mať zásadný dopad na globálnu bezpečnosť a teda aj na bezpečnosť Európy.
Aby bol podiel EÚ na formovaní bezpečnosti Ázie účinný, musí byť jednotný v pochopení prístupov Číny ku
komplexnej bezpečnosti i v realizácii vlastnej efektívnej a koherentnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Kľúčové slová: Čína, koncepcia bezpečnosti, bezpečnostná stratégia, ázijská bezpečnostná dilema.
Abstract: For the first time in modern history, in addition to Europe and North America, the center of global
development and power became the Asian region. China is a decisive player whose position of regional power is
rapidly spreading to the status of emerging global power. With this trend is closely related the issue of security as
an important feature accompanying a transition of power in the global political system and precondition to the
continued formation of China as a comprehensive superpower and the expected challenger of the USA in their
current position of hegemony in international relations. The development of China's security environment has
several features that accompany the onset of the superpowers of the past. But in particular it shows the
characteristics, specifications and paradoxes that bring not only China but also other regional and global actors in
decision-making dilemmas about their security. Security of emerging Asia will have a major impact on global
security and hence the security of Europe. If the EU wants to be effectively involved in formation of Asian security,
first it must be united in understanding of Chinese approaches to the comprehensive security, and then in carrying
out its own effective and coherent foreign and security policy.
Keywords: China, concept of security, security strategy, Asian security dilemma.

1. ÚVOD
Rast sily a angažovania sa Číny vo všetkých dôležitých regionálnych a globálnych záležitostiach sa zákonite
prejavuje aj v jej celkovom vplyve na svetový politický systém. Zvyšujúca sa prítomnosť záujmov Číny je čoraz
citeľnejšia nielen v jej bezprostrednej periférii, celej Ázii, ale aj vo vzájomných vzťahoch s USA a štátmi EÚ.
Komplexný rast moci Číny je sprevádzaný obavami susedných štátov o ich bezpečnosť. Vývoj Číny pozorne
sledujú aj ostatné štáty a medzinárodné organizácie vrátane EÚ. USA reagujú na smerovanie zahraničnej a
bezpečnostnej politiky dôslednejšie a zároveň špecificky, nakoľko Čína je pre USA predpokladaným
bezprostredným vyzývateľom v ich súčasnej pozícii hegemóna. Čína si jasne uvedomuje, že bezpečnosť je
zásadnou podmienkou jej ďalšieho rozvoja. Zároveň sa ale sama necíti byť dostatočne bezpečnou a citlivo reaguje
na ohrozenia jej vlastných životných záujmov. Preto Čína aktuálne podniká dôležité kroky smerujúce jednak k
oslabovaniu obáv iných štátov z rastu jej sily, ako aj k posilňovaniu jej vlastnej bezpečnosti. Bezpečnostná politika
Číny je predmetom výskumu čínskych i zahraničných odborníkov. Zodpovedajúcu pozornosť jej venujú aj
najvyšší čínski predstavitelia. Nástup 5. generácie politických lídrov na čele s Xi Jinping (2012) predstavuje
významný impulz, ktorý sa prejavil tiež v prehodnocovaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky Číny vo vzťahu
k jej novým výzvam a ambíciám. Súčasná a predpokladaná pozícia Číny si zasluhuje pokus o pochopenie jej
uvažovania a správania sa v medzinárodných vzťahoch s dôrazom na oblasť bezpečnosti. Práca má za cieľ
poukázať na predpokladané vývojové trendy v oblasti bezpečnosti Číny a ich možné regionálne a globálne dopady
v kontexte historického vývoja i aktuálnych krokov súčasného čínskeho vedenia. Práca je členená do kapitol a
podkapitol týkajúcich sa východísk bezpečnosti Číny, charakteru jej súčasnej a budúcej bezpečnostnej stratégie,
aktuálnej ázijskej bezpečnostnej dilemy a paradoxov čínskej bezpečnosti aj vo vzťahu k Európe.
1

Ing. Jozef Žigray, interný doktorand, Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika, jozef.zigray@umb.sk.
2
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, Katedra
kybernetickej bezpečnosti, e-mail: pavel.necas@vsbm.sk

99

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

1 / 2016

2. PARADOXY BEZPEČNOSTI ČĽR
2.1. Východiská bezpečnosti ČĽR
Vývoj Číny v posledných troch desaťročiach potvrdzuje jej smerovanie do pozície nastupujúcej komplexnej
globálnej veľmoci s významným vplyvom na štruktúru a fungovanie svetového politického systému, vrátane
zásadných problémov bezpečnosti. Súčasná Čína dnes vskutku drží v rukách všetky tromfy nastupujúcej veľmoci.
Je nespornou ekonomickou, demografickou a jadrovou mocnosťou, má prístup k najdôležitejším prírodným
zdrojom a vysokým tempom rozvíja svoju celkovú moc a vojenské kapacity. Ako stály člen BR OSN Čína v
súčasnosti zvyšuje možnosti jej politických tlakov.3 Nástup novej veľmoci logicky zvyšuje pozornosť aktérov
medzinárodných vzťahov, hodnotiacich jej súčasné a budúce ciele, ako aj potenciál, spôsoby a nástroje ich
presadzovania. Trend vývoja nabáda aj samotnú Čínu hľadať vhodné riešenia korešpondujúce s meniacou sa
situáciou s cieľom realizovať túto systémovú zmenu a predpokladanú tranzíciu moci vo svetovom politickom
systéme spôsobom, ktorý by neohrozil jej súčasnú ani budúcu pozíciu, doterajšie hospodárske výsledky, realizáciu
prebiehajúcich a plánovaných nutných ekonomických, politických a sociálnych reforiem a v konečnom dôsledku
i vedúce postavenie vládnucej garnitúry KS Číny v čínskej spoločnosti. Táto predpokladaná globálna tranzícia
moci je unikátnou aj v tom, že prechádza po prvýkrát v histórii na ázijskú veľmoc. Pojem "veľmoc" je aj v prípade
Číny nutné dôsledne spájať s pojmom "bezpečnosť". Za veľmoc je možné považovať štát, ktorý si svoju
bezpečnosť môže zaistiť bez pomoci iných štátov. Z hľadiska konkrétnej podoby svetového politického systému
odstránenie veľmoci, či objavenie sa veľmoci predstavuje systémovú zmenu.4 Bezpečnosť je nielen jedným z
atribútov veľmoci, ale tiež nevyhnutnou a komplexnou podmienkou jej samotnej existencie. Vo svojej dlhodobej
histórii i perspektíve ďalšieho vývoja Čína chápe jej bezpečnosť vo veľmi úzkom prepojení so zahraničnou a
vnútornou politikou štátu, kde prvoradými cieľmi sú stabilita, upevňovanie spoločenského zriadenia, všestranný
rozvoj spoločnosti a dosiahnutie úrovne svetovej mocnosti. Tento štatút je podmienený a podporovaný ideou
"obrodenia čínskeho národa", široko akceptovanou čínskou spoločnosťou i jej intelektuálnymi elitami. "Ak sa
Čína nestane svetovou mocnosťou, obrodenie čínskeho národa nebude kompletné. Iba ak sa Čína svetovou
mocnosťou stane, môžeme povedať že obrodenie čínskeho národa bolo dosiahnuté."5
2.2 Päť princípov mierového spolužitia
Okrem aktuálneho svetového poriadku ovplyvňuje súčasnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku ČĽR tzv. "päť
princípov mierového spolužitia" (The Five Principles of Peaceful Coexistence), ktoré Čína v roku 1954
akceptovala a deklarovala v súvislosti s rozpadom koloniálneho sveta najmä pre ich morálnu silu a strategickú
flexibilitu.6
Sú nimi:
1. vzájomné rešpektovanie územnej nedotknuteľnosti a suverenity
2. vzájomné neútočenie
3. vzájomné nevmiešavanie sa do vnútorných záležitostí
4. vzájomne výhodná spolupráca a rovnosť
5. mierové spolužitie.
2.3 Veľká stratégia
Uvedené princípy zdôrazňujú vzájomný rešpekt, spoluprácu a demonštrujú priateľské úmysly. Tento prístup Číny
vychádza zo (zatiaľ oficiálne komplexne neprezentovanej) tzv. "veľkej stratégie" (The Grand Strategy), ktorej
základným aktuálnym cieľom je zamedziť v prebiehajúcom období všestranného intenzívneho rozvoja ČĽR
vytvoreniu protičínskych koalícií narušujúcich jej súčasnú stabilitu a dynamický vývoj. Základné princípy veľkej
stratégie boli prijaté na 12. zjazde KS Číny (1982) a potvrdené v tzv. "Bielej knihe o mierovom rozvoji Číny".7
Veľká stratégia Číny je prítomná aj vo všetkých zásadných činnostiach jej zahraničnej politiky a diplomacie. Jej
význam potvrdzuje aj nasledovné hodnotenie, pričom je zároveň nutné zdôrazniť, že určujúcou podmienkou jej
3

MAGALI, R. 2001. Puissance Chine La stratégie d'affirmation internationale chinoise. Fiche de l’IRSEM – Mars 2010. Dostupné na
internete:http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis24LSt8_MAhUC8RQ
KHcepDDoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defense.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F153085%2F1551271%2Ffile%2FFiche
_n1_Puissance_Chine.pdf&usg=AFQjCNHfvhuEfnNxNkSGxolK4cMxdu6s_Q&bvm=bv.121421273,d.d24.
4 KREJČÍ, O. 2010. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2010. s. 152. ISBN 978-80-86929-60-6.
5 YE, Zicheng. 2011. Inside China's Grand Strategy: The Perspective from the People's Republic. University Press of Kentucky, 2011. 301 s.
Dostupné na internete:
https://books.google.sk/books?id=1H4XDHRqLGIC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=Ye+Zicheng:+%E2%80%9CIf+China+does+not+become
+a+world+power,&source=bl&ots=SDqtsHWWh8&sig=cKzMOB0yNnYbyXx3YpPob09xcE&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjlgNzN4oXMAhWFbZoKHe6sCDYQ6AEIIjAB#v=onepage&q=Ye%20Zi
cheng%3A%20%E2%80%9CIf%20China%20does%20not%20become%20a%20world%20power%2C&f=false.
6 ANKIT, Panda. 2014. Reflecting on China's Five Principles, Sixty years later, what are China’s “five principles” worth? The Diplomat,
2014. Dostupné na internete: http://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/.
7 State Council Information Office of the People’s Republic of China. 2011. China’s Peaceful Development. Dostupné na internete:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ gqbps/2011/201109/t1000029.htm. alebo,
http://www.gov.cn/english/official/2011-09/06/content_1941354.htm.
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úspešnej realizácie je trvalý ekonomický rast. Pochopenie čínskych diplomatických snáh je podstatným elementom
interpretácie čínskeho prístupu k jej národnej bezpečnostnej stratégii, zatiaľ čo pochopenie čínskeho prístupu
národnej bezpečnosti vo vzťahu k Taiwanu zostáva najdôležitejším elementom interpretácie čínskej veľkej
stratégie. Veľkú stratégiu Číny pravdepodobne najviac ovplyvňuje potreba konzistentnej vysokej úrovne
ekonomického rastu.8 Čína často charakterizuje ciele jej zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti rôznymi
termínmi princípov a sloganov.9 Deň 11. september 2001 ponúkol Číne významnú strategickú príležitosť, ktorú
jej lídri veľmi dobre pochopili, vyhodnotili a úspešne využili. Následky udalostí z 11.9.2001 poskytli Číne
možnosť verejne podporiť americké ťaženie proti terorizmu a zároveň pracovať na prenikaní jej moci do priestoru
zanechaného americkou administratívou koncentrovanou na globálnu vojnu terorizmu.10 XVI. zjazd KS Číny
(2002) formálne charakterizoval súčasné obdobie ako "obdobie strategickej príležitosti" (The Period of Strategic
Opportunity), ktoré by malo trvať minimálne do roku 2021.11 Vychádza z predpokladu, že tomto priaznivom
období sa Čína maximálne sústredí na jej domáci rozvoj, zatiaľ čo USA sú viazané ich vojnou proti terorizmu.
Akonáhle sa USA prestanú zaoberať terorizmom, obrátia pozornosť na "čínsku hrozbu". Počas tohto obdobia sa
veľká stratégia ČĽR sústreďuje najmä na udržanie stabilného a bezpečného medzinárodného prostredia,
umožňujúceho podstatne a komplexne zvýšiť moc Číny na úroveň veľmoci. Následne sa politické vedenie ČĽR v
horizonte roku 204912 sústredí na vybudovanie modernej a všestranne rozvinutej spoločnosti.13
2.4 Faktory bezpečnosti
Pre pochopenie správania sa Číny v oblasti bezpečnosti je dôležité zdôrazniť význam radu faktorov, ktoré ju
historicky dlhodobo podmieňujú.14 Sú nimi : 1. Geografická rozloha štátu s bezprostredným dotykom jeho hraníc
s krízovými regiónmi predstavujúcimi potenciálne hrozby v Severovýchodnej Ázii (Kórejský polostrov),
Juhovýchodnej Ázii (Juhočínske a Východočínske more) a Strednej /Centrálnej Ázii15 (stredoázijské republiky
bývalého ZSSR, Afganistan, Západný Pakistan). 2. Značná dĺžka, členitosť a z toho plynúca zraniteľnosť štátnych
hraníc. Čína priamo susedí so štrnástimi štátmi, z toho na území piatich z nich sa nachádzajú, resp. v prípade
zvýšeného napätia sa vysoko pravdepodobne môžu nachádzať jadrové zbrane (Rusko, India, Pakistan, KĽDR,
Kórejská republika). 3. Otvorené územné spory Číny s viacerými štátmi buď priamo na jej hraniciach (India),
alebo na mori (Japonsko, Taiwan, Vietnam, Filipíny, Brunej a Malajzia). 4. Návrat k tradičnej ambícii Číny
ovplyvňovať situáciu v regióne a novšie aj globálne. Táto ambícia je podporovaná rastúcim záujmom Číny a
potenciálom jeho realizácie. 5. Špecifický a navonok homogénny politický systém poznamenaný intenzívnym
vnútropolitickým bojom straníckych ideových a regionálnych frakcií a ich elít produkujúci kult najvyššieho lídra,
komplikované riadiace štruktúry a rozhodovacie procesy, ktoré nie sú vždy dostatočne efektívne v prijímaní riešení
vnútorných i vonkajších sporných situácií. 6. Unikátny, zatiaľ pozoruhodne úspešný a z vonkajšieho pohľadu
pomerne krehký ekonomický model štátu, prinášajúci dramatický rast HDP (cca trojnásobný za ostatných dvadsať
rokov) a vytvárajúci predpoklady dosiahnutia pozície najsilnejšej ekonomiky sveta. 7. Opätovné potvrdzovanie (z
pohľadu Číny len dočasne strateného) sebaobrazu významnej mocnosti, umocnené kontinuálnym zvyšovaním
vojenských rozpočtov prispievajúcich k celkovému rastu vojenskej sily, zvyšovaniu kapacít ozbrojených síl a ich
prechodu od regionálnej ku globálnej strategickej orientácii. 8. Trvalý dopyt Číny po bezpečnom prístupe k
surovinám, energiám, najmodernejším technológiám a rozširujúcim sa trhom s cieľom udržať trvalý rozvoj štátu,
ako jednu zo základných podmienok stability čínskej spoločnosti. 9. Prebiehajúce prehodnocovanie tradičných
postulátov a prístupov. Kým strategické uvažovanie Číny v otázkach bezpečnosti, obrany a vojny je dodnes

8

BOLT, P. J. a GRAY, A. K. 2007. China´s national security strategy. United States Air Force Academy, 2007. Dostupné na internete:
http://www.usafa.edu/df/inss/Research%20Papers/2007/CHINAS%20NATIONAL%20SECURITY%20STRATEGY.pdf
9 BERGSTEN C. F., GILL B., LARDY N. R., MITCHELL, D. 2007. China: The Balance Sheet: What the World Needs to Know Now about
the Emerging Superpower. CSIS. Institute for International Ecomonomics, 2007. Dostupné na internete:
http://www.comw.org/cmp/fulltext/0604bergsten.pdf.
10 POLLACK, J. D. 2002. Chinese Security in the Post-11 September World: Implications for Asia and the Pacific. In Asia-Pacific Review 9.
No. 2, 2002. s. 12-30.
11 Rok 2021 je symbolický a znamenajúci sté výročie založenia KS Číny.
12 Rok 2049 je tiež chápaný symbolicky, znamená sté výročie vzniku ČĽR.
13 CHU, Shulong. 2003. China’s Diplomatic Strategy in the Period of Building a Well-off Society in an All-around Way. World Economics
and Politics. no. 8. 2003. s. 8–13. Dostupné na internete:
https://books.google.sk/books?id=BqkAgpmI91UC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=Chu+Shulong,+China%E2%80%99s+Diplomatic+Strategy
+in+the+Period+of+Building+a+Well-off+Society+in+an+Allaround+Way&source=bl&ots=XYEtLlrkGS&sig=B0S4jrzVNhKW1roOJGV1qLUVbWg&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjOoLO8svnMAh
WEvxQKHVRaDxYQ6AEIGjAA#v=onepage&q=Chu%20Shulong%2C%20China%E2%80%99s%20Diplomatic%20Strategy%20in%20th
e%20Period%20of%20Building%20a%20Well-off%20Society%20in%20an%20All-around%20Way&f=false.
SHI, Yinhong. 2004. The Strategic Opportunity of China’s Peaceful Rise and Several Fundamental Conditions. International Survey no. 3.
2004. s. 22–23.
14 SWAINE, M. D., TELLIS, A. J. Interpreting China's Grand Strategy. Past, Present, and Future. RAND Corporation, 2000. Dostupné na
internete: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html.
15 Presné geografické vymedzenie Strednej Ázie, označovanej aj ako Centrálna Ázia, neexistuje. Rôzne zdroje vymedzujú územie podľa
rôznych kritérií a podmienok, napr. podľa politických, geografických, klimatických apod.
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ovplyvnené dielom Sun Tzu16, otázna zostáva súčasná miera uplatňovania stratégie zahraničnej politiky v
minulosti široko aplikovanej aj v oblasti bezpečnosti, označovaná ako "Deng Xiaoping’s 24 character strategy".
Jej myšlienky (pozoruj pokojne, ochraňuj našu pozíciu, rieš veci uvážene, skrývaj naše kapacity a vyčkávaj na náš
čas, buď dobrý v udržiavaní nízkych kapacít a nikdy neusiluj o líderstvo)17 sa totiž už plne nezhodujú so súčasnými
ambíciami Číny. 10. Dynamické zmeny vonkajšieho bezpečnostného prostredia prinášajúce nové bezpečnostné
výzvy a hrozby, zvyšujúce zaangažovanosť a zodpovednosť Číny podieľať sa na ich riešení. Vychádzajúc z
uvedených faktorov môžeme registrovať ich konkrétne prejavy v súčasnej bezpečnostnej politike Číny: 1. Čína
má historickú predispozíciu regionálnej "ríše stredu", ktorú (v ambícii postupne nahradiť USA ako súčasného
garanta a poskytovateľa svetovej bezpečnosti) pravdepodobne rozvinie v jej globálnu geopolitickú pozíciu. 2. Čína
sa vracia na (pred storočím stratené) pozície regionálnej a zároveň speje k pozícii medzinárodne rešpektovanej
svetovej mocnosti, vedúcej plne nezávislú zahraničnú a bezpečnostnú politiku oprostenú od záväzkov voči
ostatným hlavným svetovým mocnostiam a alianciám. 3. Čína stále rozhodnejšie obhajuje svoje záujmy na
hraniciach a periférii s dôrazom na otázku Taiwanu, hraničné spory s Indiou a sporné územia a vody v Juhočínskom
(najmä Spratlyho ostrovy, Paracelské ostrovy) a Východočínskom mori (ostrovy Senkaku/Diaoyou). 4. Prístup k
surovinám a energiám, slobodný obchod a budovanie moderných ozbrojených síl sa stávajú nevyhnutnými
sprievodnými javmi presadzovania záujmov Číny. 5. Postupné dosahovanie vytýčených cieľov (v spojení s
ambíciou vybudovania všestranne rozvinutej modernej čínskej spoločnosti) zároveň potvrdzuje legitimitu
ideológie a vedúcej úlohy KS Číny a prijatého ekonomického modelu s čínskymi charakteristikami, čo vedie k
ďalšiemu rastu národného sebavedomia. 6. Čína podporuje a realizuje kroky vedúce k prebudovaniu súčasného
svetového poriadku a zaujatiu zodpovedajúcej pozície v jeho rámci, čo je v konečnom dôsledku výzvou pre budúcu
pozíciu a strategické záujmy USA. 7. Eventuálny neúspech alebo výrazné spomalenie Čínou očakávaných trendov
vývoja by významne ohrozilo medzinárodnú pozíciu Číny a zároveň predstavovalo vážnu hrozbu jej vnútornej
bezpečnosti stability v podobe sociálnych, politických i národnostných konfliktov.
2.5 Základné ciele bezpečnosti
Dvomi základnými, historicky dlhodobo kontinuálne a vzájomne úzko prepojenými cieľmi bezpečnostnej politiky
Číny sú zachovanie vhodného vnútorného bezpečnostného prostredia a budovanie priaznivého vonkajšieho
bezpečnostného prostredia na periférii. Vnútorná bezpečnosť (najmä stabilita a poriadok) je pre Čínu určujúcou a
prioritnou vo vzťahu k vonkajšej bezpečnosti (orientovanej najmä na vytváranie priaznivého medzinárodného
vplyvu a odradzovanie od vonkajších hrozieb).
2.6 Koncepcie
Na splnenie trvalých základných cieľov i cieľov deklarovaných v horizontoch 2021 a 2049 významne vplývajú
nielen uvedené faktory, ale aj ďalšie vonkajšie i vnútorné činitele a javy sprevádzajúce nástup Číny ako veľmoci.
V snahe dostať ich pod kontrolu Čína nedávno prijala, resp. aktualizovala tieto zásadné koncepcie týkajúce sa jej
bezpečnosti:
-"koncepcia zásadných životných záujmov" (The Concept of Core National Interests)
-"koncepcia novej bezpečnosti" (The New Security Concept)
-"koncepcia nového typu vzťahov veľmocí" (The Concept of New Type of Major/Great Power Relations).
2.6.1 Koncepcia zásadných životných záujmov
"Koncepcia zásadných životných záujmov" bola po prvýkrát oficiálne sformulovaná v roku 2011 v "Bielej knihe o
mierovom rozvoji Číny" do nasledovných bodov:
1) štátna suverenita
2) národná bezpečnosť
3) teritoriálna integrita
4) opätovné národné zjednotenie
5) politický systém založený na ústave a celkovej sociálnej stabilite
6) základné záruky pre zabezpečenie nepretržitého ekonomického a sociálneho rozvoja.18

16

Bližšie napr.: SUN, Tzu. Art of War. In Allandale Online Publishing, Leicester, England, 2000. Dostupné na internete:
https://www.ualberta.ca/~enoch/Readings/The_Art_Of_War.pdf.
17 Bližšie napr.: BENYETO, J.M., XINNING, Song, CHUN, Ding. 2013. China and the European Union: Future Directions. In CEU
Edicones, 2013. Dostupné na internete:
https://books.google.sk/books?id=PebbY1sl2CQC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=deng+xiaoping+24+character+strategy&source=bl&ots=Rh3
YkoYcI1&sig=ni5FwECwauzP4oLOi8xrzJi6lk&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjM9vDXl5PNAhVDvBQKHS_mAc84FBDoAQghMAE#v=onepage&q=deng%20xiaoping%2024%2
0character%20strategy&f=false.
18 State Council Information Office of the People’s Republic of China. 2011. The 2011 Chinese White Paper “China’s Peaceful Development.”
6 September 2011. Dostupné na internete: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ gqbps/2011/201109/t1000029.htm.
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Predtým (2009) ich naznačil štátny radca ČĽR Dai Bingguo počas rokovaní "Strategického a
ekonomického dialógu USA a Číny".19
2.6.2 Koncepcia novej bezpečnosti
Koncepcia novej bezpečnosti (KNB) má zásadný význam na súčasnú a budúcu bezpečnosť Číny a vyžaduje si
preto náležitú pozornosť. Od polovice 90. rokov 20. storočia čínske politické vedenie, vláda, vojaci, akademická
komunita i podnikatelia chápu globalizáciu ako jednu zo základných čŕt svetového vývoja, ktorej sa musí Čína
vhodne prispôsobiť. Jedným z fundamentálnych dopadov globalizácie na bezpečnosť Číny, alebo inak povedané
aj odpoveďou Číny na globalizáciu, je zmena chápania koncepcie bezpečnosti.20 Prakticky od vzniku ČĽR bolo
jej chápanie bezpečnosti zúžené na národnú bezpečnosť a teritoriálnu integritu. Bezpečnostná stratégia bola preto
zameraná na využitie vojenských a diplomatických prostriedkov v prospech suverenity a záujmov ochrany územia.
Po studenej vojne, definujúcou črtou čínskych akademických rozpráv o medzinárodnej bezpečnosti je
"komplexnosť" a čínski strategickí plánovači v diskusiách o dlhodobej bezpečnostnej stratégii začínajú používať
termín "komplexná moc štátu".21 S modernou koncepciou "komplexnej bezpečnosti" prišli čínski akademici už v
70. rokoch 20. storočia. V 90. rokoch bola koncepcia akceptovaná aj vládou ČĽR a stala sa vedúcou ideou
súčasného chápania bezpečnosti napriek tomu, že bola koncepciou o prostriedkoch bezpečnosti a nie o jej cieľoch
a obsahu.22 To naplnila až "koncepcia novej bezpečnosti" - KNB (oficiálne uvedená v roku 1997), ktorá vyjadruje
očakávania Číny vo vzťahu k regionálnej a globálnej bezpečnosti a zároveň predstavuje nový proaktívny prístup
Číny k otázkam medzinárodnej bezpečnosti. Táto rozšírená definícia sa po prvýkrát objavila v denníku PLA Daily
(12/1997). KNB definovala päť typov bezpečnosti, konkrétne: vojenskopolitický režim, ekonomickú,
sociálnoenvironmentálnu, vedeckú a technologickú bezpečnosť.23 KNB rozpracovávaná čínskymi vodcami od
konca studenej vojny vychádza z premisy, že medzinárodné vzťahy by nemali byť "hrou s nulovým súčtom", ale
"výsledkom vzájomne výhodnej spolupráce", pričom bezpečnosť štátu by mala byť dosiahnutá prostredníctvom
zaistenia bezpečnosti aj iným štátom, pri vyhnutí sa bezpečnostnej dileme.24 KNB je možné chápať aj ako odraz
ašpirácií Číny na nový medzinárodný poriadok po skončení studenej vojny, pričom sa odkazuje najmä na:
-pripojenie sa k dokumentu "päť princípov mierovej spolupráce"
-vzájomne výhodnú ekonomickú spoluprácu medzi štátmi
-napĺňanie opatrení vzájomnej dôvery medzi štátmi
-vytváranie medzištátnych bilaterálnych "strategických partnerstiev", ktoré nie sú namierené voči žiadnej tretej
krajine.
KNB týmto ponúka alternatívnu víziu svetového poriadku, osobitne vo vzťahu k aliančne chápanej štruktúre
bezpečnosti USA vo Východnej Ázii.25 Alternatívnosť čínskej KNB spočíva v uprednostňovaní budovania
opatrení dôvery a strategických partnerstiev na úkor štruktúry vojenských aliancií preferovaných USA. KNB je
tiež reakciou Číny na súčasné globálne podmienky, ponúkajúcou obsahovo komplexnú bezpečnostnú stratégiu 21.
storočia potenciálneho multipolárneho sveta. KNB je nová len svojím názvom, nakoľko bola konceptualizovaná
prostredníctvom vplyvu čínskej strategickej kultúry, dynamického medzinárodného prostredia a konštantného
strategického prehodnocovania zo strany KS Číny pre dosiahnutie jej bezpečnostných cieľov a ochranu čínskych
záujmov. KNB je jednoducho len novým označením dlhodobého strategického plánu realizácie "veľkej stratégie"
s čínskymi charakteristikami.26 KNB je čínskou iniciatívou prechodu od samostatne dosiahnuteľnej bezpečnosti
ku vzájomnej spoločnej bezpečnosti.27 KNB tiež znamená, že Čína vyhodnotila nutnosť opustiť dlhodobo
prezentovanú mentalitu obete a (ako sebaistejší štát a zodpovedná globálna mocnosť) je pripravená zohrávať úlohu
lídra.28 Administratíva prezidenta Xi (v reakcii na aktuálny vývoj a s dôrazom na bezpečnosť bezprostrednej
19

DOSSI, S. 2012. Beyond the ’Cognitive Iron Curtain’. China’s White Paper on Peaceful Development. The International Spectator: Italian
Journal of International Affairs Volume 47, Issue 2, 2012. Dostupné na internete: https://www.ciaonet.org/attachments/21057/uploads.
20 CHU, Shulong. 2003. Globalization and Security: A Chinese View. In Institute of Strategic Studies Tsinghua University Beijing, China,
2003. Dostupné na internete: http://www.nids.go.jp/english/event/symposium/pdf/2003/sympo_e2003_04.pdf.
21 HU, Weixing. 1995. China’s Security Agenda after the Cold War. In Pacific Review, 8 (1): 117‐135, 1995. Dostupné na internete:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09512749508719128.
22 HU Shulong. 2003. Globalization and Security: A Chinese View. In Institute of Strategic Studies Tsinghua University Beijing, China,
2003. Dostupné na internete: http://www.nids.go.jp/english/event/symposium/pdf/2003/sympo_e2003_04.pdf.
23 LI, Qinggong a WEI, Wei. 1997. The World need a new security concept. Jiefangjun Bao. 24 December 2002. In Ong, Russell, 2002. The
Chinese Concept of Security.” China's Security Interests in the Post‐ Cold War Era, 2002. Surrey (UK): Curzon Press. s. 18.
24 NI, Shixiong. 2016. China’s New Concept of Security. China-US focus. 2016. Dostupné na internete: http://www.chinausfocus.com/peacesecurity/chinas-new-concept-of-security/.
25 BERGSTEN, C. F., GILL, B., LARDY, N. R., MITCHELL, D. 2006. China: The Balance Sheet: What the World Needs to Know Now
about the Emerging Superpower. CSIS. Institute for International Ecomonomics, 2006. Dostupné na internete: www.chinabalancesheet.org.
www.publicaffairsbooks.com.
26 BLANNIN, P. 2011. The New Security Concept. China’s 21st Century Security Strategy for a Multi-polar World. In Academia EDU,
2011. Dostupné na internete:
https://www.academia.edu/3358195/The_New_Security_Concept_China_s_21st_Century_Security_Strategy_for_a_Multi-polar_World.
27 ANIL, Kumar. 2002. China’s Position Paper on the New Security Concept. Institute of Peace and Conflict Studies. In China Report, 39
(128), 2002. s. 1‐5. Dostupné na internete: http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t27742.htm.
28 LAMPTON, D. M. 2008. Introduction. The Three Faces of Chinese Power. In US University of California Press, 2004. ISBN:
9780520254428. s.4.
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ázijskej periférie Číny) KNB ďalej rozvinula a v máji 2014, na Konferencii o interakcii a opatreniach na budovanie
dôvery v Ázii (CICA) ju predstavila ako "Asian New Security Concept". Jadrom aktualizovanej KNB je z pohľadu
Číny idea: rozvoj je najdôležitejšia forma bezpečnosti.29 Zásadnými atribútmi bezpečnosti z pohľadu súčasnej
Číny sú: spoločná bezpečnosť, komplexná bezpečnosť, kooperatívna bezpečnosť a udržateľná bezpečnosť.30
Aktuálnu čínsku KNB je možné myšlienkovo zhrnúť do piatich základných postojov:
1. bezpečnosť by mala byť univerzálna a zahrňovať všetky štáty
2. bezpečnosť by mala pokrývať všetky oblasti
3. bezpečnosť je dosiahnuteľná len vzájomnou dôverou a spoluprácou
4. bezpečnosť spočíva vo vzájomnom prospechu a udržateľnom spoločnom rozvoji
5. bezpečnosť môže byť založená len na rovnosti a vzájomnom rešpekte.
V júni 2014, pri príležitosti 60. výročia prijatia dokumentu "päť princípov mierového spolužitia", ich prezident Xi
rozvinul o nasledovné princípy: dodržiavanie zvrchovanej rovnosti, spoločná bezpečnosť, spoločný rozvoj,
vzájomne výhodná spolupráca, prispôsobovanie sa a vzájomné učenie sa, férovosť a spravodlivosť. Sú to zásady,
ktoré (podľa hodnotení ich autora) obstáli v rôznych medzinárodných krízach i skúške času.31 Niektorí zahraniční
autori sa k súčasnej čínskej KNB vyjadrujú pomerne kriticky. Napr. autori Joseph Nye a Robert Keohane hodnotia,
že realizácia politiky akou je KNB môže byť vysvetlená napr. zvýšením komunikácie, sťahovaním obyvateľstva
cez medzinárodné hranice, zahraničnými investíciami, to je signifikantnými zmenami v postojoch a správaní sa
štátov akým je aj Čína a to bez toho, aby si to samotný štát vôbec uvedomil.32 KNB od roku 1997 v praxi zatiaľ
zaznamenala len čiastočné úspechy najmä v Strednej Ázii a v rámci Šanghajskej organizácie spolupráce. V oblasti
sociálnej a ekonomickej bezpečnosti sú pre ňu výzvou vnútorné faktory. Ekonomická bezpečnosť Číny je priamo
prepojená na politický bezpečnostný režim. V zahraničnej politike ohrozuje základné hodnoty KNB (ktorými sú
vzájomná dôvera a spoločná bezpečnosť) najmä asertivita Číny vo Východočínskom a Juhočínskom mori.33
Čína naopak hodnotí dosiahnuté výsledky a perspektívu KNB optimisticky. Aj podľa PLA Daily Čína očakáva,
že "koncepcia novej bezpečnosti" sa (rovnako ako predtým "päť princípov mierového spolužitia") postupne stane
univerzálnou normou medzinárodných vzťahov.34 Toto je pre Čínu veľmi dôležité keďže jej dlhodobým cieľom
je vyhrať vojnu ideí, to je urobiť z podozrievavých susedov priateľov a to nie zásadnou zmenou jej správania sa,
ale ich presvedčením pochopiť vlastnú bezpečnosť takým spôsobom, ktorý Čína akceptuje. Čínski analytici to
hodnotia ako "stret ázijských bezpečnostných koncepcií USA a Číny" a vývoj hodnotia ako priaznivý. Americké a
čínske ázijské bezpečnostné koncepcie sa budú aj naďalej dostávať do kolízií. Ktorá z nich povedie k prospechu
národov Ázie a bude väčším prínosom pre regionálny rozvoj a prosperitu, rozhodne história.35
2.6.3 Koncepcia nového typu vzťahov veľmocí
Je zrejmé, že Čína sa vo fáze jej nástupu potenciálne dostáva do stretu s USA a ostatnými regionálnymi
mocnosťami (najmä Japonskom a Indiou). Preto od stretnutia prezidentov USA (Obama) a Číny (Xi) v roku 2010,
Čína najmä vo vzťahoch s USA výraznejšie presadzuje ideu vzájomného rešpektu voči ich zásadným životným
záujmom a hlavným obavám v rámci tzv. "koncepcie nového typu vzťahov veľmocí". Koncepcia nového typu
vzťahov veľmocí má tiež za cieľ následne vytvoriť podmienky pre sformovanie alternatívneho svetového
poriadku, založeného na nových normách výhodných pre rast a legitimitu moci Číny.

2.7. Kalkulatívna bezpečnostná stratégia ČĽR
Čína pokračuje v tradícii oficiálne neprezentovať jej národnú bezpečnostnú stratégiu. Týka sa to aj aktuálnej
bezpečnostnej stratégie, ktorej detaily nie sú dostupné. V januári 2015 prijalo Politbyro ÚV KS Číny tézy novej
národnej bezpečnostnej stratégie, ktorej vypracovanie považuje Čína za urgentné, pričom jej realizácia zostáva

29

COHEN, D. 2014. A Clash of Security Concepts: China’s Effort to Redefine Security. In China Brief Volume: 14 Issue: 11, 2014.
Dostupné na internete:
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?cHash=86683f8705325a5f31654080b698b0c5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42465#
.VzsJzDFJkid.
30 XI, Jinping. 2014. New Asian Security Concept For New Progress in Security Cooperation. MZV ČĽR, 2014. Dostupné na internete:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951.shtml.
31 NI, Shixiong. 2016. China’s New Concept of Security. In Cina US Focus, 2016. Dostupné na internete:
http://www.chinausfocus.com/peace-security/chinas-new-concept-of-security/#sthash.HAtzDXBb.dpuf.
32 ONG, R. 2007. China’s Security Interests in the 21st Century. The drive to global power status., 2007. London. Routledge. 2007. s.113124. Print ISBN: 9780415392150.
33 ANIL, Kumar. 2002. China’s Position Paper on the New Security Concept. Institute of Peace and Conflict Studies. In China Report, 39
(128), 2002. s. 1‐5. Dostupné na internete: http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t27742.htm.
34 COHEN, D. 2014. A Clash of Security Concepts: China’s Effort to Redefine Security. In China Brief Volume: 14 Issue: 11, 2014.
Dostupné na internete:
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?cHash=86683f8705325a5f31654080b698b0c5&tx_ttnews%5Btt
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35 COHEN, D. 2014. A clash of security concepts´: China´s effort to redefine security. In China brief, 2014. Dostupné na iternete:
http://www.jamestown.org/uploads/media/China_Brief_Vol_14_Issue_11_.pdf.
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absolútne v kompetencii príslušných straníckych orgánov a štruktúr.36 Bezpečnostnú stratégiu Číny (okrem už
vyššie uvedených faktorov) formujú aj zmeny vyvolané postupným otváraním sa Číny kontaktom s
industrializovanými, ekonomicky a vojensky silnými štátmi a opatrný odklon od jej tradičného poriadku
založeného na konfucionizme smerom k variantom štátnocentristického nacionalizmu, resp. komunizmu. Ešte v
relatívne nedávnej minulosti bolo výsledkom týchto zmien správanie sa Číny v oblasti bezpečnosti uplatňovaním
tzv. "hybridnej" to je "silnej/slabej bezpečnostnej stratégie", predstavujúcej kombináciu snáh "silného štátu" o
kontrolu jeho periférie s prejavmi uplatňovania prístupov "slabého štátu" využívajúceho relatívne málo
sofistikovanú teritoriálnu obranu, opierajúcu sa o vnútorné mocenské štruktúry a extenzívne využitie diplomacie
a manévru.37 Viac ako tridsať rokov trvajúci rast komplexnej moci Číny sa logicky odrazil v jej súčasných
pohľadoch na bezpečnosť a postupne vytváral aj predpoklady pre zmeny v prístupoch k jej bezpečnostnej stratégii.
Od cca 80. rokov 20. storočia nahrádza bezpečnostnú "hybridnú stratégiu" Číny nová, tzv. "kalkulatívna
stratégia". Pod termínom "kalkulatívna" nechápeme nejakú "inštrumentálnu racionalitu", ale schopnosť
systémovo a logicky podriadiť použité prostriedky vytýčeným cieľom, čo je ostatne vlastné všetkým aktérom
medzinárodnej politiky, bez ohľadu na ich silu a vplyv. Správnejšie je preto chápať kalkulatívnu stratégiu Číny
ako pragmatický prístup zdôrazňujúci primárnu úlohu jej vnútornej stability, plynulého ekonomického rastu,
pozitívnych medzinárodných vzťahov, budovania moderných ozbrojených síl pri vyhnutí sa priamemu použitiu
sily a hľadanie asymetrických ziskov vo vonkajšom prostredí a medzinárodných vzťahoch.38 Intenzívne
uplatňovanie kalkulatívnej stratégie je aktuálne úzko spojené s dosiahnutím významných medzníkov, ktoré stoja
pred Čínou v horizonte rokov 2021 a 2049. Do ich dosiahnutia sa bude bezpečnosť Číny odvíjať od súčasného
svetového poriadku presadzovanom štátmi Západu. Preto do doby, kedy sa Čína stane komplexnou mocnosťou
globálneho významu bude veľmi pravdepodobne uplatňovať aj jej kalkulatívnu stratégiu. Vďaka výsledkom
reformného programu realizovaného od roku 1978 Čína už pociťuje účinky dosahovania úrovne "komplexnej moci
národa".39 Dosiahnutá úroveň moci Číny nie je ani konečná ani dostatočná pre riešenie zásadných otázok jej
ďalšieho rozvoja a bezpečnosti. Pre rozvíjanie ekonomického a sociálneho úspechu je Čína nútená realizovať
ďalšie významné štrukturálne a procedurálne reformy, ktoré vyhlásila 5. generácia lídrov a ktoré pozitívne
ovplyvnia aj ďalší rast jej moci. Tak ako nie je konečná úroveň kapacít a limity orientácie Číny na jej perifériu,
nie sú konečné ani limity kapacít a strategickej orientácie štátov pozdĺž jej periférie. Príkladom zmien v kapacitách
a orientácii štátov na periférii Číny sú ich reakcie na začlenenie do jej územia oblastí, ktoré boli ešte v nedávnej
minulosti súčasťou jej periférie (Vnútorné Mongolsko, Tibet, Mandžusko, Sin-ťiang/Xinjiang).40 Čína stojí v
súčasnosti pred obdobnou výzvou napodobniť tento proces aj vo vzťahu k jej rozširujúcemu sa vplyvu na jej
vonkajšej periférii.
2.7.1 Faktory formovania kalkulatívnej stratégie
Pri formovaní "kalkulatívnej stratégie" Číny zohrávajú dôležitú úlohu nasledujúce faktory:
- benefity a nové výzvy ekonomických a technologických reforiem prinášajúce vnútorné ekonomické, politické
a sociálne zmeny, nároky na suroviny, moderné technológie a trhy
- prebiehajúce zmeny v kapacitách a orientácii mocností na jej periférii
- exponenciálny rast kapacít a vplyvu významných priemyselných mocností (niektoré z nich - napr. Rusko,
Japonsko, India, Južná Kórea - sú dokonca súčasťou jej periférie)
- nárast rôznorodosti a intenzity domácich sociálnych, politických a bezpečnostných výziev
- rast inštitucionalizácie, štrukturálne zmeny v orgánoch politického riadenia, pragmatické a moderné formy a
metódy vládnutia a súvisiace legislatívne opatrenia
- postupné znižovanie úrovne vonkajších hrozieb a priameho ohrozenia teritoriálnej integrity
- výrazné uplatňovanie efektívnejších vojenských programov modernizácie ozbrojených síl
- cyklické zmeny v intenzite a prístupoch k nevyriešeným teritoriálnym sporom
- nutné reakcie na objavujúce sa hrozby a výzvy na blízkej a vzdialenej periférii.
Čína sa dnes nachádza vo zvláštnej situácii, kedy jej moc neustále rastie, ale zároveň nie je dostatočná pre účinnú
kontrolu jej periférie. Vo viacerých oblastiach sa preto Čína ešte stále prejavuje viac ako konzument než ako
poskytovateľ bezpečnosti. Preto sa v jej správaní vcelku logicky striedavo prejavujú prvky spolupráce a asertivity,
čo zároveň potvrdzuje kalkulatívnosť jej stratégie.41 Logika kalkulatívnej stratégie je jednou z obmedzených
maximalizácií, ktorými sa Čína usiluje zvýšiť jej moc v rôznych oblastiach (pokiaľ možno neprovokujúcim
36
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37 SWAINE, M. D., TELLIS, A. J. 2000. Interpreting China's Grand Strategy. Past, Present, and Future. RAND Corporation, 2000. Dostupné
na internete: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html.
38 SWAINE, M. D.,. TELLIS, A. J. 2000. Interpreting China's Grand Strategy. Past, Present, and Future. RAND Corporation, 2000.
Dostupné na internete: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html.
39 LI, Tian Ran. 1990. On the Question of Comprehensive National Strength. Journal of International Studies, Vol. 2, 1990.
40 Vnútorné Mongolsko, Tibet, a Sin-ťiang majú v súčasnosti štatúty autonómnych oblastí.
41 SWAINE, M. D., TELLIS, A. J. 2000. Interpreting China's Grand Strategy. Past, Present, and Future. RAND Corporation, 2000. Dostupné
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spôsobom), aby zabránila takým regionálnym, alebo globálnym reakciám, ktoré by usilovali o spomalenie rastu
tejto mocnosti poctenej hľadaním rovnováhy42, resp. vytvorením rovnováhy mocností.43 Úspešná realizácia
kalkulatívnej stratégie ponúka Číne (či už sú ňou zamýšľané, alebo nie) dva významné benefity. Na jednej strane
oslabuje citlivosť ekonomických a politických partnerov Číny na jej problémy v prospech relatívnych ziskov
poskytovaných Čínou, čím zároveň posilňuje medzinárodnú spoluprácu a tým aj samotný vzostup Číny.44 Na
druhej strane, zdôrazňovanie túžby po spolupráci umožňuje Číne nepretržite udržiavať dostatočný a
vybalansovaný odstup od vonkajších hrozieb a tým podporovať cieľ permanentného zvyšovania celkovej moci
štátu. Čína si nemôže dovoliť byť agresívna, lebo pre svoj vývoj dlhodobo potrebuje stabilné mierové prostredie.45
2.7.2 Hlavné črty kalkulatívnej stratégie
Kalkulatívnu stratégiu Číny sumárne charakterizujú jej tri hlavné črty:
1. všeobecne vysoko pragmatický a odideologizovaný politický prístup vyznačujúci sa trhovou ekonomikou a
udržiavaním priateľských medzinárodných politických vzťahov so všetkými štátmi s dôrazom na významné
mocnosti
2. celková zdržanlivosť v použití sily voči periférii i vzdialenejším mocnostiam v kombinácii s úsilím o
kontinuálne zvyšovanie vojenského rozpočtu a určeného na modernizáciu a zvyšovanie efektívnosti ozbrojených
síl
3. expandujúce zaangažovanie sa v regionálnej a svetovej politike na rôznych fórach so zámerom získavať týmito
interaktivitami asymetrické zisky, kedykoľvek je to možné.
Táto črta, tiež označovaná ako "mini/maxi" kód správania sa, je založená na maximalizácii bezpečnosti a iných
benefitoch cestou nezáväzných postupov a stratégií pri minimalizácii nákladov na získanie kapacít, štatútu, alebo
vplyvu.46
2.7.3 Súčasné prejavy kalkulatívnej stratégie
Prejavy kalkulatívnej stratégie sú v súčasnej bezpečnostnej politike Číny zrejmé. Napriek pozoruhodnému rastu
však vojenská sila Číny voči USA i Rusku zostáva zatiaľ nedostatočná, čo Čína kompenzuje a balansuje tzv.
"politikou získavania a prevencie". Získavaním Čína sleduje budovanie priateľských nekonfliktných vzťahov s
hlavnými svetovými mocnosťami, zatiaľ čo prevenciou sleduje elimináciu krokov iných mocností, usilujúcich sa
oslabiť jej súčasnú expanziu. Prejavy kalkulatívnej stratégie Číny vo vzťahu k jej vojenským kapacitám je možné
charakterizovať ako úsilie znížiť jej zraniteľnosť súbežne so zvyšovaním úrovne ozbrojených síl a
zabezpečovaním diplomatického a politického vplyvu. 47 Prejavy kalkulatívnej stratégie Číny vo vzťahu k
teritoriálnym sporom je možné obecne charakterizovať ako záujem o dobré susedské vzťahy, ktorý je často
nadradený dokonca aj územným požiadavkám48, spojeným najmä s tzv. "storočím ponižovania, kedy Čína v
minulosti stratila kontrolu nad časťou jej územia v prospech cudzích mocností, datované cca od 1836 do 1949.49
Tam kde Čína nevidí priestor pre riešenie teritoriálnych sporov, prejavuje dostatok trpezlivosti a netlačí na
okamžité riešenia (India, Japonsko, štáty ASEAN) a prípadné ústupky kompenzuje hľadaním profitu v inej oblasti
(napr. v prístupe k vojenským technológiám ZSSR/Ruska, spoločnom boji proti separatizmu na jej západnej
hranici, resp. prístupe k surovinám, energiám a bezpečným trasám ich prepravy). Cieľom uvedeného správania sa
Číny je vyhnúť sa takému vývoju, ktorého neželateľné smerovanie by nebolo možné kontrolovať. Súčasťou
politiky Číny pri uplatňovaní tejto stratégie je aj jej stále viac zrejmejšie odhodlanie nedopustiť za každú cenu
ďalšiu stratu jej územia. Tam, kde zmena zatiaľ nie je možná, uprednostňuje status quo (napr. Taiwan). Prejavy
kalkulatívnej stratégie vo vzťahu k medzinárodným režimom vyúsťujú do tzv. "inštrumentálneho postoja", keď
Čína nepociťuje ani skutočný záväzok ani skutočnú antipatiu voči existujúcim medzinárodným normám a
organizáciám. Čína týmto stále aktívnejšie presadzuje a rôznymi formami uplatňuje jej kalkulatívnu stratégiu tiež
v rokovaniach o ekonomickej a obchodnej spolupráci, transfere technológií, kontrole zbrojenia, odzbrojovaní,
ochrane životného prostredia a pod. Prístup Číny je pragmatickou kalkuláciou zameranou na hodnotenie možných
ziskov a strát vyplývajúcich z jej účasti, resp. neúčasti v medzinárodných vzťahoch, čím nie je ničím výnimočným.
Čína sa aktívne angažuje najmä v tých medzinárodných režimoch a organizáciách, ktoré jej pomáhajú zlepšiť jej
42
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medzinárodné postavenie, prestíž a celkovú silu, resp. tam, kde by jej neúčasť tieto benefity ohrozovala. Príkladom
je účasť Číny na Regionálnom fóre a Postministerskej konferencii ASEAN, kde jej počiatočná absencia hrozila
prijatím takých záverov, ktoré by neboli v súlade s jej záujmami, následkom čoho Čína svoju účasť prehodnotila.50
Čína vyslovene nepodporuje tie medzinárodné režimy a organizácie, ktoré podľa jej hodnotení ohrozujú
jej záujmy, teritoriálnu integritu, politický režim a vnútornú stabilitu. Inštrumentálny postoj Číny je zrejmý aj v
jej zapájaní sa do režimov bez ohľadu na jednostranné momentálne straty, ale prinášajúcich profit v dlhodobej
perspektívne, v spojení s postupnými zmenami postojov. 51
2.7.4 Zisky kalkulatívnej stratégie
Doterajšia realizácia kalkulatívnej stratégie priniesla Číne významné bezpečnostné zisky, konkrétne:
1. trvalý ekonomický rast posilňujúci jej životnú úroveň, vnútornú bezpečnosť a poriadok
2. rast medzinárodného regionálneho i globálneho vplyvu a prestíže najmä na jej periférii
3. expanziu ekonomickej prítomnosti a rast politického zaangažovania sa v Ázii a vo svete
4. vygenerovanie obrovských finančných rezerv v cudzích menách umožňujúcich prístup k sofistikovaným
zbraňovým systémom a kritickým technológiám cudzích štátov a tým zároveň kompenzáciu zaostávania v
niektorých vojenských kapacitách a schopnostiach
5. dosiahnutie celkovo priaznivého vonkajšieho prostredia pre udržanie dynamického ekonomického rastu
vzostupne postaveného na domácich zdrojoch
6. splnenie zásadných cieľov zahraničnej politiky vo všetkých dôležitých oblastiach, napriek viacerým
pretrvávajúcim teritoriálnym problémom.52
Kapacity, ktoré Čína nadobudla za posledných tridsať rokov sú výsledkom úspešnej realizácie jej kalkulatívnej
bezpečnostnej stratégie. Už sa postupe premietajú do jej strategickej ekonomickej i vojenskej výhody najmä voči
významným mocnostiam nachádzajúcim sa v jej periférii. Zároveň vyvolávajú cyklické zhoršenia regionálneho
bezpečnostného prostredia, najmä v teritoriálnych sporoch v oblasti Východočínskeho a Juhočínskeho mora i
otázke Taiwanu.
2.7.5 Hrozby úspešného pokračovania kalkulatívnej stratégie
Je otázne, akým spôsobom sa Čína vysporiada s meniacou sa situáciou bez ujmy na jej vlastnej bezpečnosti.
Ostatné štáty (najmä na jej periférii) od úspechu kalkulatívnej bezpečnostnej stratégie Číny očakávajú aj rastúci
podiel jej zodpovednosti, dôveryhodnosti, technologického prínosu, ochrany prístupov k surovinám a trhom, ako
aj transparentnejšie a miernejšie zvyšovanie jej vojenských výdajov. Okrem upevňovania dobrých vzťahov s
Čínou hľadajú iné cesty riešenia ich vlastnej bezpečnosti, ktorými sú posilňovanie ich vzájomných vzťahov na
multilaterálnej úrovni (ASEAN), snahy o užšie bilaterálne vzťahy vedúce k alianciám a hľadanie garancií v
spolupráci s USA (najlepšie formou zmlúv o spoločnej obrane). Z pohľadu hrozieb týkajúcich sa vonkajšieho
prostredia zostávajú významnými otázka budúcnosti Taiwanu a cyklicky gradujúce teritoriálne spory. Najmä
nevyriešené teritoriálne spory v Juhočínskom mori sú Čínou otvárané v rôznej intenzite a formách. Aj v dobe
zdanlivého status quo sú realizované opatrenia smerujúce k bezprostrednému posilňovaniu pozícií (námorné
ochranné pásma, bezletové zóny, budovanie infraštruktúry v bezprostrednej blízkosti, alebo priamo v sporných
oblastiach), ako aj k budovaniu potenciálu pre realizáciu budúcich efektívnejších krokov (ochranárske opatrenia,
intenzívna námorná kontrola). Rast záujmu zainteresovaných štátov o riešenie teritoriálnych sporov v
Juhočínskom mori tiež korešponduje s rastom ich potrieb v oblastiach energetiky, ťažby a prepravy surovín,
tovarov a rybolovu. Eventuálne konfrontačné kroky Číny, v rozpore so záujmami ostatných štátov sporov, by
mohli vážne ohroziť budúce uplatňovanie jej kalkulatívnej stratégie. Vo vzťahoch k USA je zrejmé, že rast
globálnych politických, ekonomických a obchodných záujmov vyvoláva aj v samotnej Číne nutnosť ich ochrany
a kontroly, čo úmerne zvyšuje jej zraniteľnosť. Rast energetickej závislosti zvyšuje nutnosť ochrany energetických
zdrojov a prepravných ciest, ktoré sa často prekrývajú so záujmami USA a môžu tak ich vzájomnú spoluprácu
buď podporovať, alebo naopak oslabovať. Ciele bezpečnostnej politiky oboch štátov v regióne Východnej Ázie a
Západného Tichomoria nie sú identické ani koherentné a Čína stále vidí v USA veľmi vážnu hrozbu jej záujmov.
Pre pokračovanie kalkulatívnej stratégie sú vzťahy Číny a USA zásadné, nakoľko ich neúspech by v budúcnosti
mohol citeľne oslabiť jej doterajšie pozitíva. Vo vzťahu k vnútornému prostrediu Číny je nutné zdôrazniť dva
faktory, ktoré by mohli ohroziť pokračovanie kalkulatívnej stratégie. Prvým je silná koncentrácia čínskej
ekonomiky na východnom a južnom pobreží bez dostatočných garancií bezpečných prístupov k jej zdrojom,
spojená s problematickou obranou významných ekonomických centier proti eventuálnemu útoku z priestorov
mimo jej tradičného perimetra obrany. K eliminácii týchto hrozieb je Čína nútená vykonávať rad súvisiacich
ekonomických i vojenských opatrení. Druhým faktorom je samotná vnútorná situácia v štáte. Rast životnej úrovne
50
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a postupná liberalizácia zatiaľ nevyriešili pretrvávajúce problémy Číny (korupcia, nezamestnanosť, rozdiely medzi
aglomeráciami a vidiekom, jednotlivými provinciami a oblasťami krajiny). Uvedené javy hrozia vyvolaním
vážnych sociálnych kríz a narušením doterajšieho kontinuálneho všestranného rozvoja krajiny. Aj samotní čínski
odborníci v oblasti bezpečnosti jasne deklarujú, že len pokračujúci ekonomický úspech môže Číne zaručiť:
-úspešnú realizáciu sociálnych cieľov, vnútorný poriadok a pokoj spojený s oživením spomienok na historicky
silnú Čínu,
-obnovu geopolitického centralizmu a stáročnej pozície Číny pred nástupom modernej doby
-požadovaný vstup Číny do hlavných štruktúr regulujúcich globálny poriadok a vládnutie
-získavanie kritických technológií civilného, vojenského i dvojakého použitia potrebné pre udržanie bezpečnosti
Číny v meniacom sa regionálnom poriadku.53
2.7.6 Trvanie kalkulatívnej stratégie
Je zrejmé že, vzhľadom na rozširujúce sa záujmy Číny bude mať uplatňovanie kalkulatívnej stratégie tiež svoj
koniec. Iný vývoj by bol atypický a prekvapivý. Zaznamenaná história potvrdzuje normu, že rastúce záujmy sú
funkciou rastúcej moci a to z troch dôvodov. Po prvé, rastúca moc vedie k rastúcim medzinárodným záujmom a
záväzkom. Po druhé, ako rastúce mocnosti získavajú na relatívnej sile, sú viac náchylné pokúšať sa zlepšiť si ich
pozíciu v medzinárodnom systéme. Po tretie, rastúca moc neúprosne vedie k rastúcim ambíciám.54,55 Je predpoklad
pokračovania kalkulatívnej stratégie Číny v nasledujúcich rokoch až desaťročiach. Určiť presnú dobu jej trvania
nie je možné, nakoľko tá nezávisí len od samotného rastu sily Číny, ale aj od vývoja jej vonkajšieho prostredia.
Relevantné podmienky pre jej ukončenie, ako aj spôsob akým budú naplnené, sú predmetom výskumu. Tieto
podmienky (na rozdiel od určenia horizontu ich dosiahnutia) je možné aj predbežne určiť. Existuje predpoklad, že
uplatňovanie kalkulatívnej stratégie bude trvať minimálne do doby, pokým Čína plne nedosiahne jej tzv.
"komplexnú úroveň moci". Tá bude závisieť od dosiahnutia:
1. pozície prvej svetovej ekonomickej mocnosti v absolútnom i relatívnom vyjadrení HDP
2. dostatočnej úrovne kapacít, spôsobilostí a operačnej použiteľnosti jej ozbrojených síl
3. priaznivého rozvoja jej vnútornej politiky, vrátane povahy režimu a inštitúcií.
Kým dosiahnutie pozície svetovej ekonomickej mocnosti v absolútnom vyjadrení je v horizonte roku 2021 reálne,
v relatívnom vyjadrení (per capita) je reálne smerom k horizontu 2049. Ozbrojené sily ČĽR budú ešte cca 20 rokov
zaostávať za ozbrojenými silami USA v hlavných kritériách hodnotenia úrovne ich kapacít a operačnej
použiteľnosti. Tiež je zložité predikovať úroveň rozvoja vnútornej politiky vo vzťahu ku komplexnej úrovni moci
Číny. V prípade, že kalkulatívna fáza veľkej stratégie Číny pretrvá do roku 2020, bude tým v platnosti relatívne
dlho - cca 40 rokov. To by korešpondovalo s úvahami o trvaní cyklov v medzinárodných vzťahoch medzi tzv.
"makrorozhodnutiami" o líderstve v globálnom systéme, ktoré by sa (pri uplatňovaní súčasných odhadov o
ekonomickom raste v kombinácii s cyklami zmeny hegemóna) mohli očakávať po roku 2030.56
2.8 Nová bezpečnostná stratégia ČĽR
Ak pripustíme, že kalkulatívna stratégia bude v platnosti len určitú dobu, vyvstáva otázka jej nahradenia.
Vychádzame z predpokladu, že podmienky ktoré doteraz limitujú Čínu v jej kalkulatívnej bezpečnostnej stratégii
(relatívna slabosť a silná závislosť od vonkajšieho prostredia) prestanú byť dostatočne relevantné. Rovnako je
reálne, že rast Číny v nasledujúcom desaťročí bude kontinuálny a založený na samoudržateľnom rozvoji, najmä
vďaka úspešnému prechodu od zahraničných k domácim trhom. Je predpoklad, že koeficient rastu Číny bude vyšší
než u jej hlavných konkurentov. Pri splnení týchto zásadných predpokladov bude Čína stále menej pripútaná k jej
kalkulatívnej stratégii. Seriózne analýzy charakteru budúcej bezpečnostnej stratégie začali prakticky súbežne s
úvahami o predpokladanom konci platnosti kalkulatívnej stratégie. Vyprofilovali sa v 90. rokoch 20. a v prvej
dekáde 21. storočia. Ich hlavné závery zostali relevantné aj v súčasnosti, zmenili sa však viaceré podporné
argumenty reagujúce na aktuálny vývoj. Možné sú minimálne tri alternatívny charakteristiky budúcej
bezpečnostnej stratégie ČĽR: 1. chaotická Čína, 2. kooperujúca Čína, 3. asertívna Čína.57
2.8.1 Chaotická Čína
Táto alternatíva vývoja Číny je od 90. rokov 20. storočia postavená na chmúrnych predikciách jej trvalo
udržateľného dynamického ekonomického rozvoja, ktoré predpovedali Číne chaos, či dokonca kolaps v horizonte
53
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prvej dekády 21. storočia.58 Štúdie tohto typu upozorňovali na vážne problémy sociálneho vývoja štátu (napr.
nerovnomerný vývoj provincií, všadeprítomná korupcia), vedúce cez postupnú stratu legitimity vládnucej KS Číny
dokonca až k občianskej vojne.59 Pesimizmus iných autorov dlhodobo vzbudzuje demografický vývoj Číny.
Realizácia politiky jedného dieťaťa v rokoch 1979-2015 o.i. spôsobila starnutie obyvateľstva (v roku 2015 - 15%,
v roku 2030 - 25% obyvateľstva nad 60 rokov), spôsobujúce pokles populácie v produktívnom veku a negatívny
pomer žien voči mužom 100:114.60 Program rozvoja vidieka je sprevádzaný sťahovaním jeho obyvateľstva do
mestských aglomerácií a pozastavením trvalého rastu produkcie čínskeho poľnohospodárstva. Vyššie uvedené
predpovede celkového negatívneho vývoja Číny, vrátane iných (napr. vymknutie sa ČĽOA kontrole KS Číny,
národnostné nepokoje v autonómnych oblastiach Tibet a Xinjiang) sa nepotvrdili i keď mnohé z problémov
pretrvali, či sa dokonca prehĺbili. Rovnako vývoj Číny v druhej dekáde 21. storočia potvrdzuje, že 5. generácia
lídrov sa dokáže vysporiadať s nástrahami vývoja krajiny bez vážnej hrozby upadnutia do chaosu, resp. kolapsu.
Napriek nenaplneniu pesimistických prognóz, tieto nie je možné úplne zavrhnúť a vylúčiť vzhľadom na zložitosť
komplexného pochopenia vývoja Číny vrátane relevantných hrozieb. Z uvedeného je zrejmé, že oveľa
pravdepodobnejšou predikciou vývoja bezpečnostnej politiky Číny po skončení platnosti kalkulatívnej stratégie je
kooperujúca Čína, asertívna Čína, niečo medzi, resp. kombinácia oboch.
2.8.2 Kooperujúca Čína
Kooperujúca Čína by bola ideálnym riešením pre samotnú Čínu i svetový politický systém. Prvotným
predpokladom dosiahnutia tohto stavu je úspech reforiem ekonomického a sociálneho rozvoja štátu a dosiahnutie
všetkých atribútov a kapacít charakterizujúcich svetovú veľmoc. Čína si tieto podmienky uvedomuje a stanovila
si už spomenuté konkrétne medzníky ich dosiahnutia (2021 a 2049). Nemenej dôležitým predpokladom
kooperujúcej Číny je podľa viacerých zahraničných autorov demokratizácia jej spoločnosti. Štáty rešpektujúce
autonómiu ich vlastných občanov by nemali zasahovať do záležitostí a práv podobne konštituovaných štátov. To
automaticky neznamená vylúčenie vojny medzi liberálnymi štátmi, ani nezvratnosť jej vzniku medzi liberálnymi
a neliberálnymi štátmi. Medzi liberálnymi štátmi sa však, napriek vzniku mnohých partikulárnych konfliktov v
ekonomických a politických záujmoch, vytvára akási "mierová zóna, únia".61 Kooperujúca demokratická Čína by
oslabila obavy USA z jej rastu, nakoľko by znamenala prudké zníženie hrozby vzniku vojny, ktorá inak sprevádza
smerovanie Číny na pozíciu veľmoci.62 Kooperujúca demokratická Čína by bola viac závislou od svojho okolia,
ale tiež ľahšie akceptovanou a zapojenou do regionálnej a globálnej kolektívnej bezpečnosti. Kooperujúca
demokratická Čína by mohla jasnejšie vyjadriť jej vôľu hľadať spoločné zisky, namiesto jednostranných výhod.
Tomuto venuje súčasné čínske vedenie mimoriadnu pozornosť, čoho príkladmi sú aktuálne projekty:
- Koncepcia periférnej diplomacie/ China’s Peripheral Diplomacy.63
- Nová Biela kniha o zahraničnej pomoci/China's Foreign Aid 2014.64
Kooperujúca demokratická Čína je ideálnym riešením. Do akej miery sa k nemu v budúcnosti priblíži, nie je zrejmé
nielen z dôvodu historických poučení rôznorodých prejavov sprevádzajúcich nástup veľmocí. Aj samotná Čína je
jedinečná najmä svojím politickým a ekonomickým systémom s tzv. "čínskymi charakteristikami". Nie je zrejmé,
do akej miery sa v budúcnosti priblíži ideálom Západu o liberálnom demokratickom štáte a do akej miery to reálne
ovplyvní jej kooperatívnosť, ktorú Čína v súčasnosti aktívne prezentuje. Vo vnútri štátu je nástup reforiem po roku
1978 sprevádzaný opatrnou demokratizáciou spoločnosti. Kroky v legislatíve Čínu postupne približujú k
medzinárodným štandardom z pohľadu Západu. V oblasti bezpečnosti sú relevantné nedávno prijaté, resp.
rozpracované zákony ČĽR:
- protišpionážny zákon/Counter-espionage Law65
- zákon o národnej bezpečnosti/National Security Law66
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- protiteroristický zákon/Counter-Terrorism Law67
- zákon o kybernetickej bezpečnosti/Cybersecurity Law (vojde do platnosti v roku 2016/2017)
- zákon o zahraničných nevládnych organizáciách (vojde do platnosti v januári 2017).
Za prejav kooperácie považuje Čína aj kroky vysvetľujúce a čiastočne približujúce čínske chápanie bezpečnosti
modelom Západu, ako napr.:
- cca už 20 rokov trvajúce pravidelné vydávanie dokumentu "Biela kniha o obrane"
- reorganizácia straníckych a štátnych orgánov a štruktúr majúcich v kompetencii oblasť bezpečnosti (napr.
Vedúca skupinka KS Číny pre národnú bezpečnosť)
- vytvorenie ústredného orgánu rozhodovania o otázkach bezpečnosti Číny (v roku 2013 bola založená Ústredná
komisia národnej bezpečnosti KS Číny).
Problematickou pre kooperujúcu Čínu zostáva jej transparentnosť, tlmiaca účinky oficiálne deklarovaných
postulátov o potrebe spolupráce, napr.:
- utajovanie zásadných dokumentov týkajúcich sa zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti
- z pohľadu Západu nejasné a nepresné výdaje na obranu
- zložité procesy rozhodovania o otázkach národnej bezpečnosti, štruktúry a ich právomoci.
Argumenty v prospech kooperujúcej Číny je nutné spájať s podmienkou mierového rozvoja, ktorý Čína potrebuje
pre splnenie jej cieľov dosiahnutia pozície globálnej mocnosti.
Prvý argument vychádza z liberálnych teórií zdôrazňujúcich hodnoty "upokojujúcich účinkov vzájomnej
ekonomickej závislosti".68
Tento argument nie je nový, v prípade Číny však mimoriadne dôležitý pre splnenie jej strategických cieľov. Je
doplnený o vzájomnú závislosť obchodnú, finančnú a technologickú. Vzájomne výhodná ekonomická spolupráca
je súčasťou aktuálnej politiky Číny v podmienkach platnosti jej kalkulatívnej stratégie. Príkladmi sú iniciatívy
Číny v projektoch:
- Ekonomický koridor Bangladéš - Čína - India - Mjanmarsko/Bangladesh - China - India - Myanmar Economic
Corridor".69
- Námorná hodvábna cesta 21. storočia/21st Century Maritime Silk Road70
- Ekonomický pás hodvábnej cesty/Silk Road Economic Belt.71
Projekt hodvábnej cesty umožňuje prezidentovi Xi spojiť myšlienku rozvoja štátu (stále centrálnu v straníckej
ideológii) s myšlienkou národnej bezpečnosti. 72
Otázne je, či je vzájomná závislosť dostatočným garantom kooperatívnej politiky, ak rozvoj Číny bude pokračovať
súčasným tempom a Čína sa stane dominantnou ekonomickou veľmocou. Bude potom prehlbovanie ekonomickej
spolupráce (tým i závislosti) jej prioritou? Druhým argumentom je zámer Číny modifikovať súčasný svetový
poriadok v súlade so zmenami, ktoré prináša jej nástup do pozície veľmoci. Táto zmena sa nebude môcť uskutočniť
tradičnými asertívnymi prístupmi nastupujúcich mocností, známymi z minulosti s použitím obsolentných
nástrojov násilia a donucovania, ktoré postupne strácajú na legitímnosti a účinnosti.73 Dôvody tohto trendu
vysvetľujú autori rôzne, ale podstatné je to, že Čína si tieto zmeny jasne uvedomuje a preto aj sama zdôrazňuje
"novú politiku nastupujúcej veľmoci". Poučným príkladom by pre ňu mohli byť Nemecko a Japonsko, ktoré
upustili od ambície získavať benefity násilnými prostriedkami a presadzujú rast ich moci nástrojmi ekonomickej
spolupráce a obchodu. Protiargumentom sú dôvody pre ktoré sa Nemecko a Japonsko (ako porazené mocnosti 2.
sv. vojny) rozhodli ísť touto cestou. Čína tieto dôvody totiž nemá. Tretím argumentom v prospech kooperujúcej
Číny je existencia jadrových zbraní a s ňou spojená radikálna zmena správania sa mocností, ktoré nimi disponujú.
Tento argument je zdôraznený skutočnosťou, že jadrové zbrane majú v regióne okrem Číny viaceré štáty (Rusko,
India, Pakistan). KĽDR sa sama označila za štát majúci jadrovú zbraň, Kórejská republika ich v prípade vážnej
hrozby môže mať opätovne na svojom území vďaka vojenskej prítomnosti USA. Vyvstáva otázka, či je existencia
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jadrových zbraní a hrozba eskalácie ich použitia v prípade zostrenej situácie dostatočne pádnym argumentom pre
kooperatívne správanie sa súčasných i nastupujúcich veľmocí. Jadrové zbrane nemožno považovať v každej
situácii za automatického garanta kooperatívnej politiky. Dôležitým predpokladom ich účinnosti je aby úroveň
odstrašovania bola vyvážená. Jadrový potenciál Číny v súčasnosti ale nie je porovnateľný s arzenálom USA a
Ruska, nakoľko je výrazne nižší. Je zložité predvídať vývoj ak by sa Čína snažila tento stav zmeniť, resp. jadrové
zbrane by sa stali "jazýčkom na váhach" medzi v súčasnosti dominujúcou a nastupujúcou veľmocou a potenciál
Číny by pritom nebol dostatočne odstrašujúci. V súčasnosti sa Čína snaží túto nevýhodu eliminovať inými
netradičnými asymetrickými spôsobmi, akými sú napr. vysoko presné zbrane, kinetická protiraketová obrana,
kybernetické operácie. Protiraketová obrana a iné programy môžu priniesť aj opačný efekt - preteky v zbrojení. V
prospech optimistického scenára je nutné uviesť, že nedávny rozpad veľmoci (bývalého ZSSR), strata jeho pozície
a nástup hegemóna USA bol unikátny aj v tom, že nebol sprevádzaný vojnou, vysoko pravdepodobne aj vďaka
vzájomne odstrašujúceho účinku jadrových zbraní. Význam argumentov v prospech kooperatívnej Číny je
umocnený krokmi, ktoré v súčasnosti realizuje čínske vedenie v jej vnútornej i vonkajšej bezpečnostnej politike.
iniciatívy Sú preto vytvorené predpoklady, že kalkulatívnu stratégiu v závislosti od priaznivého vnútorného i
vonkajšieho vývoja nahradí Čína stratégiou kooperatívnou. To však automaticky nevylučuje, že si Čína zvolí cestu
asertívneho správania sa v medzinárodných vzťahoch, na ktorú ostatne niektoré štúdie upozorňujú.
2.8.3 Asertívna Čína
Asertívnu stratégiu Číny ako nastupujúcej veľmoci nemožno úplne vylúčiť, nakoľko má k nej určité vnútorné a
vonkajšie predispozície. Vnútorné by mohli vychádzať zo snahy Číny o návrat k tradičnému, pevne politicky a
ekonomicky organizovanému a štruktúrovanému štátu, založenému na sinocentrizme a oživení spomienok na jej
bývalú regionálnu veľkosť a význam, umocnenú podmienkami súčasného globálneho sveta. Vonkajšie
predispozície by sa mohli prejaviť ako už známy a prirodzený výsledok rivality mocností vo svetovom politickom
systéme a prejav správania sa nastupujúcej veľmoci usilujúcej o zmenu svetového poriadku a vlastnej pozície v
ňom. Možná asertívna Čína preto nie je len čisto akademickou úvahou ani politicky motivovanou analýzou, ale
prejavom v minulosti sprevádzajúcim vznik väčšiny mocností, na ktorom sa zhoduje aj teória medzinárodných
vzťahov. Asertivita rodiacich sa veľmocí fundamentálne vychádza z rastúceho rozporu medzi existujúcim
modelom vládnutia a redistribúciou moci vo vnútri systému.74 Uvedené neznamená, že asertívna Čína je nezvratná.
Ak vyjdeme z predpokladu, že budúca stratégia Číny môže byť asertívna, neznamená to zároveň, že sa v jej
správaní prejaví vždy zjavne a zrejme. Budúca voľba Číny bude veľmi dôležitá, nakoľko kooperatívna, resp.
asertívna Čína zásadne ovplyvní správanie sa štátov v medzinárodných vzťahoch. Táto voľba zároveň nebude
musieť byť úplne a bezprostredne evidentná a jednoznačná z dôvodu komplexnosti problémov a rôznosti prístupov
k ich riešeniu, odrážajúcich zároveň prvky kooperatívnosti i asertivity. Ak aj pripustíme, že budúca Čína bude
asertívna, veľmi dôležité budú jej ciele a priestor v ktorom sa ich bude snažiť realizovať. To znamená, či sa jej
asertívne správanie obmedzí len na bezprostrednú perifériu, voči nej namiereným koalíciám, prerastie do
eventuálneho lokálneho konfliktu, resp. v otvoreného súperenia s USA o kontrolu svetového politického systému.
2.9. Ázijská bezpečnostná dilema a paradoxy bezpečnosti ČĽR
Aktuálne sú to štáty Západu, ktoré kontrolujú svetový poriadok a profitujú z neho aj vďaka významnému podielu
na tvorbe jeho pravidiel od konca druhej svetovej vojny. Čína je v súčasnosti najmä užívateľom týchto pravidiel,
pričom postupne realizuje zámer vytvoriť jej vlastný ideál nezasahovania do záležitostí iných štátov, ktorý
prezident Xi označil za súčasť "stratégie mierového rozvoja Číny". Čína sa v tejto stratégii zaväzuje nezasahovať
do vnútorných záležitostí iných krajín, rešpektovať nezávislú voľbu cesty ich rozvoja a sociálneho systému,
podporovať mierové riešenie rozdielnych postojov a sporov medzi krajinami prostredníctvom dialógu a
konzultácií a zabraňovať úmyselnému použitiu alebo hrozbe silou.75 Nezasahovanie je všeobecne pozitívne
akceptované nielen samotnou populáciou Číny, ale tiež štátmi so skúsenosťami, alebo obavami zo zasahovania do
ich vnútorných záležitostí zo strany Západu. Nezasahovanie tiež významne uľahčuje globálny prienik čínskych
investícií bez kladenia predbežných podmienok, napr. v oblasti ľudských práv a v boji s korupciou. Uvedené
stratégie a koncepcie Číny sa teda na prvý pohľad v potenciáloch ich realizácie javia byť ako prirodzené až
bezproblémové. Principiálne však vychádzajú z takmer ideálneho vývoja jej vonkajšieho i vnútorného prostredia,
čo ich realizáciu automaticky nezaručuje. Čína síce disponuje permanentne rastúcou mocou, tá však pre ich úplné
presadenie nemôže byť absolútna, nakoľko aj ostatní aktéri majú ich vlastné ciele a nie vždy reagujú podľa jej
predstáv. Preto teoreticky navonok bezproblémová veľká stratégia Číny podľa viacerých autorov spúšťa tzv.
"dilemu ázijskej bezpečnosti". Prezident Xi síce najnovšie artikuloval "stratégiu mierového rozvoja", ale rastúce
vojenské kapacity Číny a strategická koercivita vedú k snahám iných štátov vybalansovať jej význam, čo
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komplikuje ochranu životných záujmov Číny a pokračovanie jej ekonomického a strategického rastu.76 Edward
Luttwak nazval tento problém termínom "paradoxná logika stratégie", podľa ktorej ekonomický rozvoj umožňuje
Číne neustály rast jej vojenských kapacít, na čo ostatné štáty (cítiac sa byť ohrozené) reagujú rastom ich
vojenských kapacít a snažia sa zadržiavať Čínu rovnako ekonomickými i strategickými prostriedkami. Výsledkom
uskutočňovania veľkej stratégie potom nie je rast morálnej legitimity a atraktívnosti Číny, ale spustenie dilemy
ázijskej bezpečnosti, podnecovanie rastu vojenských výdajov (Japonsko, Južná Kórea), resp. smerovanie k
tesnejším zväzkom s USA (Vietnam, Singapur).77 Iným a nemenej významným paradoxom, spojeným s
dynamickým nástupom Číny, je rast obáv samotnej Číny o jej vlastnú bezpečnosť. Stále mocnejšia Čína sa
paradoxne cíti byť stále viac zraniteľnou, ohrozenou v jej zadržiavaní a vytváraní protičínskych koalícií. Dynamika
vývoja v Ázii na prvý pohľad vyznieva realistickým teoretikom medzinárodných vzťahov ako bezpečnostná
dilema, to je situácia v ktorej (s cieľom posilniť vlastnú bezpečnosť v anarchickom bezpečnostnom prostredí) sa
štáty rozhodujú medzi zvyšovaním ich vlastných vojenských kapacít, alebo formovaním aliancií, nechtiac tým
ohrozujúc ostatné štáty, rovnako sa usilujúce posilniť ich vlastnú bezpečnosť.78 Otázka ázijskej bezpečnostnej
dilemy nie je relevantnou len pre štáty Ázie, ale aj Európy. Aj EÚ sa ako medzinárodná organizácia bude musieť
rozhodovať či zostane neutrálnou, alebo bude zohrávať v ázijskej bezpečnosti aktívnejšiu úlohu. Významné štáty
EÚ (Veľká Británia, Nemecko a najmä Francúzsko,) už toto rozhodnutie urobili. Významne (a pritom nenápadne)
v posledných rokoch zvyšujú spoluprácu so štátmi Ázie (najmä s Japonskom, Indiou, Južnou Kóreou, Vietnamom)
vrátane oblasti bezpečnosti, čím sa dostávajú do pozície členov protičínskej koalície.
Francúzsko sa v posledných rokoch zameralo na Áziu, čo možno označiť ako "France´s pivot to Asia". Táto
orientácia má dva komponenty: hľadanie trhov a investičných možností a diverzifikácia politických a
bezpečnostných partnerstiev. Tento nový bilaterálny prístup Francúzska môže byť odrazom vnútroeurópskeho
súperenia, ale zároveň ho môže aj podporovať. Druhý komponent francúzskej zmeny orientácie totiž obsahuje
rozvoj kvázi "aliančných vzťahov" s viacerými štátmi Ázie. Zostáva otázne, ako zareaguje Čína a či ostatní
členovia EÚ budú nasledovať príklad Francúzska.79 Čína vníma demokratickú Európu nielen cez jej individuálne
štáty, ale najmä ako EÚ. To prináša riziko, že ostatné členské štáty sa ocitnú v pozícii člena protičínskej koalície,
čo si nielenže neželajú, ale sa toho aj obávajú pre poškodenie ich bilaterálnych vzťahov s Čínou. Je reálna hrozba
veľkého rozdelenia Európy v otázke ázijskej bezpečnosti. Skôr ako sa Európania zjednotia na koherentnej politike,
budú sa musieť dohodnúť na spoločnom chápaní ázijskej bezpečnostnej dilemy.80 Prioritnou podmienkou je
pochopenie bezpečnosti Číny ako jej určujúceho aktéra. Snahy Európy o formovanie čínskej politiky založené na
posilňovaní vzájomných ekonomických vzťahov obecne neboli úspešné.81 Jedným z dôvodov tohto neúspechu
bolo práve nedostatočné poznanie Číny, z čoho by sa mala EÚ poučiť.
3. ZÁVERY
Prechod moci v rámci svetového politického systému prináša historicky overené významné bezpečnostné riziká,
čo v tomto prípade umocňuje zložitá bezpečnostná situácia Ázie, ktorá smeruje po prvýkrát v modernej histórii do
pozície hlavného ekonomického i mocenského centra planéty. Ázijská bezpečnostná dilema je zrejmá a Čína
podniká rázne a efektívne kroky v prospech jej vyriešenia v duchu jej predstáv. Rast moci Číny je nevídaný a
špecifický vývoj jej bezpečnostného prostredia prináša aj paradoxy spojené s ázijskou bezpečnostnou dilemou.
Ťažko zodpovedateľná zostáva zásadná otázka správania sa predpokladaného hegemóna medzinárodných vzťahov
a teda aj charakteru budúcej bezpečnostnej stratégie Číny, ktorú okrem vnútorného vývoja krajiny významne
ovplyvní aj jej vonkajšie bezpečnostné prostredie a celkový globálny vývoj. Bezpečnosť Ázie a tým aj Číny je pre
Európu dôležitejšia, než si to v súčasnosti sama pripúšťa. Napriek tomu sa EÚ zameriava na jej aktuálne a
geograficky bližšie bezpečnostné výzvy, akými sú napr. terorizmus, Rusko, situácia na Blízkom a Strednom
Východe, migrácia. Význam regiónu Ázie pre globálny vývoj je síce akceptovaný, zaniká však význam jeho
bezpečnosti. Rovnako zaniká fakt, že pokračujúci trend súčasného vývoja poznamenaný nástupom Číny sprevádza
ústup USA z ich pozície hegemóna a predpokladá tranzíciu moci v rámci svetového politického systému v
neprospech najsilnejšieho členského štátu NATO. Významné štáty Európy majú dlhodobú tradíciu vzťahov so
štátmi Ázie. EÚ ako organizácia ale (tiež paradoxne) formuluje jej jednotnú politiku voči regiónu len veľmi ťažko.
Aj z tohto dôvodu nie je EÚ v Ázii (ale ani v USA) považovaná za koherentného strategického aktéra regiónu.
Európa vo vzťahu k Ázii zdôrazňuje až preceňuje ekonomickú a obchodnú spoluprácu, ktorá je ale významne
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81 HOLSLAG, J. 2006. The European Union and China: The Great Disillusion,‖ European Foreign Affairs Review 11, 2006. ISSN: 13846299. s. 555-580.
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podmienená práve bezpečnostným prostredím partnerov. Ak si chce EÚ vo Východnej Ázii zlepšiť pozíciu, jej
pohľad na bezpečnosť Číny by nemal byť limitovaný len na perifériu a vzťahy s USA, ale najmä na jej dosah na
Európu. Podmienkou vplyvu EÚ je jej nezávislý a vnútorne jednotný pohľad na Čínu v spojení s jej vlastnými
cieľmi. Ak chce EÚ, aby nastupujúca Čína rešpektovala ňou presadzované normy správania sa v medzinárodných
vzťahoch, mala by pre ne Čínu postupne získavať. A to aj prostredníctvom dôkladného pochopenia
bezpečnostných cieľov a záujmov Číny. Po "US Pivot to Asia" nastáva "France´s Pivot to Asia", ktorú v tomto
smerovaní sprevádzajú aj iné významné členské štáty EÚ. Zatiaľ však nenastáva "EU´s Pivot to Asia". Keďže táto
orientácia neplatí pre EÚ ako organizáciu, jej váha a vplyv sa voči Číne opätovne triešti, čo môže v budúcnosti
mať neželateľné dopady nielen na EÚ ako organizáciu, ale aj na celkové bilaterálne vzťahy jej členských štátov.
Jednotlivé štáty EÚ budú v zásadných otázkach medzinárodných vzťahov len ťažko rovnocenným partnerom Číny.
Túto pozíciu môže mať len EÚ ako homogénny celok, čo zároveň neoslabuje význam národných hodnotení vývoja
Číny v prospech ochrany záujmov členských krajín organizácie.

Recenzenti:
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. – VŠBM v Košiciach, Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. – VŠBM v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied
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RECENZE PUBLIKACE „ENVIRONMENTÁLNÍ
BEZPEČNOST“
Štěpán KAVAN1

Publikace „Environmentální bezpečnost“ zpracovaná Tomášem Hákem, Alenou Oulehlovou, Svatavou
Janouškovou a kolektivem vydaná nakladatelstvím Ekopress v roce 2015 řeší vztah mezi životním prostředím a
bezpečností, který nabývá stále více na významu. Na stopadesáti stranách je řešena lidská bezpečnost a kvalita
života, vnímání zdroje potencionálních ozbrojených konfliktů a nestability společnosti. Zdůrazněna je skutečnost,
že v posledních několika letech klimatická změna, neudržitelná spotřeba přírodních zdrojů, ztráta biologické
rozmanitosti, šíření invazivních druhů rostlin a živočichů a řada dalších environmentálních hrozeb přestala být
výhradním zájmem strategií udržitelného rozvoje nebo udržitelné rovnováhy, které bezpečnostní aspekty řeší jen
okrajově, a tato témata se stávají v řadě zemí, včetně České republiky, součástí bezpečnostních zájmů a politik.
Kniha „Environmentální bezpečnost“ reaguje na uvedenou skutečnost a přináší nejnovější ucelené informace o
problematice environmentální bezpečnosti, jak ji v současnosti chápou přední světoví odborníci na danou
problematiku. Zabývá se historií vzniku konceptu, historickými i aktuálními problémy v oblasti surovinové,
energetické, biologické a environmentální bezpečnosti, analyzuje bezpečnostní strategie vybraných zemí a
seznamuje s nástroji environmentální bezpečnosti v kontextu České republiky. Čtivou předmluvou je úvod
publikace prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc, dr. h. c., který akcentuje environmentální bezpečnost jako součást
bezpečnostních politik.
Kolektiv autorů zpracoval uceleně publikaci, kde je reflektována bezpečnost systematickými kroky se zaměřením
na environmentální aspekt. Kromě teoretického a historického úvodu monografie obsahuje postupné
charakteristiky koncepce environmentálního rámce bezpečnosti, následně specifikuje jednotlivé oblasti
bezpečnosti jako jsou surovinová, energetická, ekologická a biologická, tradiční, komparativní studie a jednotlivé
nástroje bezpečnosti. Lze konstatovat, že publikace přináší ucelenou a systematickou reflexi tématu
environmentální bezpečnosti a je vhodným literárním zdrojem pro odbornou veřejnost.
Publikace: „Environmentální bezpečnost“
Autoři: Tomáš Hák, Alena Oulehlová, Svatava Janoušková a kolektiv
Nakladatelství: Ekopress
Počet stran: 150
Vazba brož., B5
978-80-87865-19-4 ISBN
Vydáno: 10/2015

1

plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice; stepan.kavan@email.cz
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RECENZE NA VYSOKOŠKOLSKOU UČEBNICI „OCHRANA
OBYVATELSTVA II“
Alena OULEHLOVÁ1

Vysokoškolská učebnice „Ochrana obyvatelstva II“ autora Štěpána Kavana svým zaměřením a obsahem pokrývá
rozsáhlou a komplexní problematiku integrovaného záchranného systému a jeho nasazení v případě vzniku
mimořádné události nebo krizového situace antropogenního nebo přírodního původu pro podporu a zajištění
ochrany obyvatelstva. Vysokoškolská učebnice vychází z aktuální potřeby zajištění bezpečnosti jako celku, což
respektuje současné pojetí ochrany obyvatelstva v platné Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem
do roku 2030. Dále navazuje na publikaci „Ochrana obyvatelstva I“, která byla autorem vydána v roce 2011.
V rámci studijního oboru ochrana obyvatelstva/krizové řízení/bezpečnostní management se jedná o
vysokoškolskou učebnici, která doplňuje řešenou problematiku.
Vysokoškolská učebnice je rozdělena do 10 kapitol. Autor učebnice v prvních pěti kapitolách chronologicky,
logicky a detailně popisuje organizaci, operační střediska, úkoly a povinnosti základních a ostatních složek
integrovaného záchranného systému, které představují hlavní národní nástroj pro přípravu a řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Velice jasně a srozumitelně jsou vysvětleny vztahy mezi jednotlivými složkami a
jejich vzájemná koordinace. Následujících pět kapitol se věnuje praktickým otázkám řešení ochrany obyvatelstva,
se kterými se mohou absolventi bezpečnostních oborů setkávat v praxi. Z pohledu ochrany obyvatelstva je
podrobně řešeno nebezpečí povodní, které patří mezi nejvýznamnější přírodní nebezpečí v České republice, a
radiační havárie, jež představuje antropogenní nebezpečí s rozsáhlými a dlouhodobými dopady na obyvatelstvo,
majetek a životní prostředí. Není vynechána ani problematika vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, která
v současnosti je opět na vzestupu, a bezpečnostní spolupráce v evropském právu.
Autorem je k tématu přistupováno jako široké multioborové disciplíně, což odráží i současný uplatňovaný přístup
k ochraně obyvatelstva. Na vysokoškolské učebnici oceňuji informace o praktické aplikaci na úroveň Jihočeského
kraje a jeho složek integrovaného záchranného systému, které vychází z autorových dlouholetých zkušeností.

Publikace: Ochrana obyvatelstva II
Autor: Štěpán Kavan
Nakladatelství: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
Počet stran: 129
ISBN: 978-80-87472-92-7
Vydáno: 2015

1

Ing. Alena Olehlová, Ph.D. - Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno. E-mail: alena.oulehlova@unob.cz
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RECENZIA ODBORNÉHO ČLÁNKU „NOVÉ ASPEKTY
V METODICE VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÉ KRIMINALITY“
David ZÁMEK1

Tato vědecká studie se zabývá problematikou výroby nelegálních návykových látek ve středoevropském regionu
s akcentem na syntetické drogy, zejména drogy amfetaminového typu. Autor se zabývá vývojem situace na
drogové scéně v jednotlivých zemích výše uvedeného regionu zejména na Slovensku a v České republice.
Analyzuje příčiny vývoje situace na drogové scéně a zejména odhaluje všechny faktory mající vliv na tuto situace
v oblasti drogové kriminality. Ve své studii uvádí aktuální otázky metodiky pro vyšetřování drogových trestných
činů s důrazem na nelegální výrobě drog. V České republice je výroba omamných a psychotropních látek na
historickém maximu, zejména pokud jde o výrobu metamfetaminu (slang. Pervitin, Crystal, Meth. apod.) V
souvislosti s enormně zvýšenou poptávku po metamfetaminu, zejména ze zahraničí (Německo), došlo v posledních
letech ke zvýšení produkce psychoaktivních látek v České republice ve výši až několika tun za rok. Autor ve svém
příspěvku tak uvádí, jaké jsou možné nové přístupy v metodice vyšetřování drogové trestné činnosti. Tyto přístupy
pak odrážejí nejen aktuální vývoj v oblasti nelegální výroby drog, ale také příležitosti pro mezinárodní spolupráci,
nové technické možnosti, nebo s využitím informací získaných z nové účastníky na trhu a jako poslední ale v
neposlední řadě, navrhuje změnit některá ustanovení norem, které jsou v současné době zapojeny v negativním
stavu
Jako jednu z možných příčin zde autor správně vymezuje liberální pojetí v oblasti distribuce léčiv s obsahem
prekurzoru pseudoefedrinu, coby stěžejní látky potřebné k ilegální výrobě metamfetaminu. Zapojení všech
národností ve střední Evropě na ilegálním dovozu těchto léčiv do České republiky, hlavní země produkce
metamfetaminu, je pro tuto oblast, dle autora typické. Produkce v česku vyrobeného metamfetaminu, dle této
vědecké studie, čítá množství několika tun ročně! Tento metamfetamin pak z velké části končí na ilegálním trhu
mimo Českou republiku, zejména v Německu, Rakousku a právě na Slovensku. Na vývozu metamfetaminu
z České republiky a jeho následné distribuci v okolních státech, Slovenska nevyjímaje, se podílejí osoby zejména
z těchto zemí.
Závěrem mohu konstatovat, že předložená vědecká studie a zejména analýza aktuální drogové problematiky v ní
provedená, je přínosem pro policejní práci a predikci vývoje kriminality, zejména drogové, ve středoevropském
regionu. Umožňuje nám to, jako orgánům pověřeným k boji s kriminalitou, se na předpokládaný vývoj v této
oblasti připravit a účinněji a efektivněji se zločinem bojovat.

Autor odborného článku: Marek Blažejovský
Článok uverejnený: časopis Policajná teória a prax č.2 (2016)
Vydavateľ: Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
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plk. doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D.. Fakulta bezpečnostně právní. Policejní akademie ČR v Praze
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