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ŠTÚDIA VYBRANÝCH ASPEKTOV OCHRANY
OBYVATEĽSTVA A OPATRENÍ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA MIESTNEJ ÚROVNI ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Ján BUZALKA - Miroslav KELEMEN - Vladimír Blažek 1

The study of selected aspects of civil protection and crissis management measures
at the regional government level
Abstrakt: Vedecká štúdia skúma vybrané aspekty problematiky ochrany obyvateľstva. Hneď na začiatku
riešenia je potrebné zdôrazniť, že obyvateľstvo, resp. obyvatelia vystupujú v tomto procese (ochrany) v rôznych
úlohách. Na jednej strane sú v podstate adresátmi, spotrebiteľmi, klientmi tejto ochrany (svojich životov, zdravia
a majetku). Užívajú výhody tejto ochrany zo strany štátu, resp. obce na základe spolo čenskej zmluvy, ktorou
delegovali zabezpečenie a realizáciu činností, naplňujúcich obsah ochrany svojich životov, zdravia a majetku na
tieto subjekty. Zároveň však zohrávajú aktívnu rolu tvorcov svojej vlastnej ochrany v oblastiach, kde to je
nevyhnutné. A napokon obyvatelia (niektorí z nich) plnia úlohu manažérov a realizátorov ochrany iných
ohrozených obyvateľov v rámci komplexných opatrení krízového manažmentu na rôznych úrovniach štátnej
správy.
Kľúčové slová: bezpečnosť, hrozby, ochrana obyvateľstva, opatrenia krízového manažmentu.
Abstract: Scientific study examines selected aspects of population protection. Right at the beginning of the
solution is to be noted that the population, respectively people act in this process (protection) in various roles.
On the one hand, there are basically recipients, consumers, clients of the protection (of their lives, health and
property). Benefiting from this protection by the state, respectively community based social
contract, which delegated the provision and implementation of activities, filling content to protect their lives,
health and property of those entities.
Key words: security, civil protection, crissis management measures.
Úvod
Vývoj prístupov k postupnému utváraniu a zdokonaľovaniu systémov ochrany obyvateľstva a celej
infraštruktúry krajiny bol vždy podmienený celospoločenským vývojom v globálnom aj vo vnútroštátnom
meradle. Vo všeobecnosti je možné vývoj systémov ochrany obyvateľstva posudzovať ako vývoj,
determinovaný mnohými faktormi, spomedzi ktorých vystupujú do popredia najmä:
§
Predovšetkým je to celospoločenský vývoj – najmä v ekonomickej, politickej, vedeckotechnickej,
právnej, ideologickej a mravnej oblasti.
§
Spomedzi tohto celospoločenského vývoja je vzhľadom na svoje špecifické postavenie potrebné vyňať
vývoj vojenstva ako takého. Pričom pod pojmom vývoj vojenstva je potrebné chápať vývoj vojenského
myslenia (stratégie, operačného umenia a taktiky vedenia ozbrojeného boja), vývoj vojenskej
organizácie a vývoj zbraní a bojovej techniky.
§
Vývoj medzinárodného humanitného práva2.

Ohrozenia bezpečnosti a ochrana obyvateľstva
Na celkový civilizačný rozvoj a prosperitu krajiny má bezprostredný vplyv jej bezpečnosť. Ohrozenia
bezpečnosti akéhokoľvek druhu (spoločenské nepokoje, terorizmus, prírodné katastrofy, priemyselné havárie,
prípadne medzinárodno-politická nestabilita a zhoršovanie vzťahov so susedmi) majú za následok zhoršovanie
životnej úrovne, spoločenských vzťahov aj právneho postavenia obyvateľov a spôsobujú veľké straty. Medzi
základné príčiny týchto ohrození je potrebné začleniť najmä:
•
globalizáciu vo všetkých oblastiach života spolo čnosti;
•
mimoriadny rozvoj informačných technológií;
1

Prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., Katedra verejnej správy a krízového manažmentu, APZ v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35,
e-mail: jan.buzalka@minv.sk; doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., brig. gen. v zálohe, VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail:
Miroslav.kelemen@vsbm.sk; doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., Katedra verejnej správy a krízového manažmentu, APZ v Bratislave,
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35, e-mail: vladimir.blazek@minv.sk;
2
Pozn.: Termíny „vojnové právo“, „medzinárodné vojnové právo“ a „medzinárodné humanitné právo“ je možné považovať za ekvivalentné
a ich konkrétna voľba závisí od toho, či uvedenú problematiku rozoberajú vojenskí teoretici, alebo odborníci z humanitných a
spoločenských organizácií.
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•

turbulentnosť v sociálnej, ekonomickej, politickej i bezpečnostnej sfére;
Analýza územia našej republiky ukazuje, že sú v nej na relatívne malom priestore rozmiestnené
rozsiahle priemyselné aglomerácie, navzájom prepojené hustou sieťou rôznych dopravných systémov
a komunikácií. Obyvateľstvo koncentrované v obytných zónach mestského typu je vo veľkej miere vystavené
rizikám možného ohrozenia života a zdravia alebo majetku z dôvodu bežnej činnosti v domácnostiach,
v miestnej alebo diaľkovej doprave resp. v realizovanej výrobnej činnosti. Z tohto hľadiska nemožno vylúčiť
vznik mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl alebo porúch
v prevádzkových či technologických procesoch. Zároveň je ale potrebné rešpektovať však aj riziká
medzinárodného významu so závažnými účinkami na život a zdravie, majetok a životné prostredie, najmä
nebezpečenstvo použitia chemických zbraní (toxických chemických látok) a biologických agens teroristickým
spôsobom.
Vznik živelných pohrôm (ako napríklad povodní a záplav, prietrží mra čien a krupobití, požiarov,
zosuvov pôdy, snehových kalamít a lavín, rozsiahlych námraz), vznik havárií a katastrof spojených najmä
s únikom nebezpečných látok a nasledujúcim kontaminovaním časti územia, deštrukciami, požiarmi a inými
nepriaznivými vplyvmi, môže postihnúť obyvateľstvo na rozsiahlom území. Môže spôsobiť poškodenie zdravia
i smrť veľkého počtu ľudí i zvierat, vrátane možnosti vzniku infekčných ochorení, môže spôsobiť vážne
problémy v ubytovaní, zásobovaní v poskytovaní zdravotníckeho zabezpečenia, v dodávkach tepla, vody,
elektrickej energie, plynu, v zabezpečovaní dopravy, spojenia a pod., čo vyvoláva celkové narušenie chodu
života a výroby. Rozsah priamych a sekundárnych účinkov živelných pohrôm, havárií alebo katastrof, sa
prejavuje v tom, že celkové narušenie života v postihnutom území nie je možné vlastnými silami územného
odvodu zvládnuť v optimálnom časovom úseku. Na poskytovanie pomoci v prípade vzniku živelných pohrôm,
havárií alebo katastrof a teroristických útokov je potrebné ma ť vopred pripravené nielen materiálne prostriedky,
ale aj vyriešenú organizačnú, kompetenčnú a najmä legislatívnu stránku plánovaných opatrení tak, aby
poskytovanie pomoci bolo adekvátne vzniknutej situácii, aby bolo pohotové a rýchle.
Pri stanovenej požiadavke zabezpečiť ochranu obyvateľstva a vytvoriť náležité podmienky na prežitie
pri mimoriadnych situáciách je nevyhnutné poznať riziká a stupeň ohrozenia obyvateľstva v prípade vzniku
takýchto mimoriadnych udalostí.
Z vecného a časového hľadiska je možné, pri určitej dávke zovšeobecnenia, členiť spektrum
bezpečnostných opatrení akéhokoľvek systému (spoločenského, biologického a pod.) na dve skupiny. Prvú
skupinu tvorí riešenie dlhodobých, chronických problémov (často sa vyskytujúcich v štádiu latencie) celkovej
stratégie odolnosti systému, obrany a ochrany prostredníctvom prognózovania, prevencie, plánovania, dlhodobej
orientácie na koncepčnú prípravu bezpečnostných opatrení. Druhú skupinu tvoria konkrétne operatívne
a výkonné aktivity, zamerané na riešenie náhlej akútnej situácie (napr. po vzniku neo čakávaného negatívneho
javu). V oboch skupinách činností je možné identifikovať také opatrenia, ktoré sú výrazne špecifické svojím
zameraním, obsahom, metódami realizácie, ale aj časovými dimenziami a najmä dôsledkami. Tieto špecifické
opatrenia chápeme ako opatrenia na udržanie bezpečnosti.
Z hľadiska posudzovania možnosti ohrozenia vnútornej bezpečnosti SR je nevyhnutné komplexne
a kontinuálne identifikovať a analyzovať riziká a ohrozenia, prognózovať tendencie ich vývinu a eliminovať tie
faktory, ktoré môžu na tieto ohrozenia pôsobiť aktivizujúco.
Podľa miery pravdepodobnosti aktivácie sú ohrozenia vnútornej bezpečnosti klasifikované
nasledujúcim spôsobom:
§ Mimoriadne udalosti v podobe živelných katastrof, pohrôm, priemyselných a ekologických havárií,
vzniku a šírenia epidémií. Riziko týchto javov je veľmi aktuálne, hrozí vypuknúť v krátkom časovom
období (niekoľko hodín až dní) a má veľmi ťažko predvídateľný rozsah, pričom skrýva v sebe
možnosť transformácie na doposiaľ neznáme nebezpečenstvo;
§ Narušenie alebo zneužívanie štandardných medzinárodných hospodárskych väzieb, prerušenie toku
strategických surovín, tovarov a informácií (napr. ohrozenie počítačových sietí);
§ Teroristické akcie a iné organizované aktivity medzinárodného zločinu s veľkým rozsahom;
§ Rozsiahle migračné vlny, ktoré môžu spôsobovať narušenie vnútornej bezpečnosti;
§ Násilné akty cudzej moci - štátnej a neštátnej proti objektom (osobám, majetku alebo záujmom) na
území nášho štátu;
§ Ohrozenie bezpečnosti medzinárodného spoločenstva, demokratických princípov, práv a slobôd
občanov;
§ Rozsiahla a závažná diverzná činnosť ako príprava na vojenskú agresiu;
§ Hrozba agresie;
§ Vojenská agresia;
Ohrozenia bezpečnosti krajiny je tiež možné klasifikovať podľa nevyhnutnej reakcie štátu na stupeň
ohrozenia. Pri uplatnení tohto hľadiska sú ohrozenia členené do troch skupín:
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§

Rozsiahle geografické ohrozenia bezpečnosti v pomere ku zdrojom a bezpečnostného potenciálu
krajiny. Na ich riešenie je nevyhnutná pomoc nadnárodných síl, resp. medzinárodného spoločenstva.
§ Ohrozenia bezpečnosti, ktoré vyžadujú nasadenie armády, polície a aktiváciu systému obrany štátu
(možnosť použitia sily vo vzťahu k okolitým štátom alebo pri ohrození vnútornej bezpečnosti).
§ Ohrozenia bezpečnosti, ktoré ohrozujú štát či životy občanov bez použitia zbraní a sily (priemyselné
havárie, prírodné katastrofy, energetická či surovinová nedostatočnosť štátu).
Od konca minulého storočia sa čoraz viac objavuje kategória tzv. „nových bezpečnostných rizík“ –
New Threats. Medzi tieto sú najčastejšie začleňované nasledujúce javy:
§ medzinárodný terorizmus a terorizmus vo všeobecnosti;
§ nekontrolovateľné šírenie ZHN a sofistikovaných zbraňových systémov;
§ medzinárodný organizovaný zločin a internacionalizácia organizovanej kriminality;
§ šírenie a nelegálny obchod s drogami;
§ legálne a nelegálne prisťahovalectvo a problémy spojené s voľným pohybom osôb najmä v rámci
jednotného európskeho priestoru;
§ zraniteľnosť informačných systémov a možnosti ich zneužitia;
§ prírodné a priemyselné katastrofy;
§ ohrozenie surovinovej a potravinovej bezpečnosti štátov;
§ riziká spojené s politikou tzv. „darebáckych štátov“ – roque states (dnes niekedy ozna čované
v americkej terminológii ako štáty osi zla – axis of evil.
Pri posudzovaní bezpečnostných ohrození a rizík SR je dôležité rešpektovať najmä kritérium možnosti ich
eliminácie a reakcie štátu. Z tohto hľadiska poznáme potom ohrozenia:
§ ktoré nie je možné ovplyvniť vzhľadom na ich veľkosť, geografickú polohu a disponibilné zdroje SR;
§ ktoré si pri ich eliminácii vyžadujú zásah Ozbrojených síl SR ako aj ďalších síl – napr. Policajného
zboru a zložiek IZS;
§ ktoré môžu ohrozovať životy a zdravie občanov a fungovanie štátu a sú eliminovateľné bez použitia
v predchádzajúcom bode uvedených síl.
Podľa rýchlosti požadovanej reakcie je možné rozdeliť nevojenské a zmiešané ohrozenia na dve kategórie:
§ ohrozenia s okamžitou reakciou (nepredvídateľné katastrofy typu chemickej alebo jadrovej havárie);
§ ohrozenia s plánovitou reakciou (na základe rozboru prejavu konkrétnej situácie napr. zdravotnej,
energetickej, dopravnej, poveternostnej a pod.).
Zovšeobecňujúce prístupy k zaisteniu vnútornej bezpečnosti v krajinách EÚ
Na základe skúseností vyspelých krajín spoločenstva a iných krajín je možné pracovne vymedziť
nasledujúce prístupy k zaisteniu vnútornej bezpečnosti vo všeobecnosti:
§ Proces prípravy na riešenie krízových situácií má vyústiť do jednoznačne definovanej kompetencie
a zodpovednosti jednotlivých rovín štátnej správy a samosprávy od vlády krajiny až po obce
a samotného občana. Tento systém nemôže byť tvorený až v priebehu krízy, pretože v tomto období
sa musí rozhodovať už o konkrétnych opatreniach.
§ Bezpečnostný systém vrátane jednotlivých rovín štátnej správy a samosprávy má rešpektovať ich
odbornú (rezortnú) profiláciu;
§ Každá krízová situácia je jedinečná a originálna, neopakovateľná. To kladie vysoké nároky na
koordináciu, spoluprácu, improvizáciu relevantných subjektov a tým aj na ich pripravenos ť.
Pojmy ako kríza, katastrofa, mimoriadna udalosť, nešťastie, kalamita alebo incident sa v teórii ale
najmä v praxi často zamieňajú a nerozlišuje sa medzi nimi. Napríklad pojem katastrofa je niekedy chápaný ako
synonymum všeobecného pojmu kríza, resp. mimoriadna udalosť a býva tiež chápaný všeobecne (v spojení ako
katastrofický scenár, medicína katastrof a pod.)
Z tohto dôvodu je nevyhnutné rešpektovanie určitého logického prístupu (od všeobecného cez
špecifické, zvláštne k jednotlivému konkrétnemu pojmu), ktorý by do pojmového neporiadku zaviedol systém
a uľahčil by komunikáciu nielen medzi subjektmi, podie ľajúcimi sa na príprave alebo realizácii opatrení na
udržanie vnútornej bezpečnosti, ale umožnil by vytvoriť jednotnú informačnú databázu krízového manažmentu,
manažmentu rizík, resp. bezpečnostného manažmentu a usmernil, prípadne aj zjednodušil by komunikáciu
v tejto oblasti. V tomto poňatí by pojmy kríza, ohrozenie, riziko mali byť chápané a používané ako všeobecný
koncept a ďalšie pojmy: katastrofa, kalamita, kataklizma, neš ťastie, incident, by boli určené na vyjadrenie
špecifických, alebo konkrétnych prípadov, s rešpektovaním určitej hierarchie a logiky (napr. podľa územného
a časového rozsahu, podľa dôsledkov – škôd alebo strát na životoch a zdraví a pod.). Takéto poňatie je napr.
využívané v súvislosti s hodnotením a systemizáciou mimoriadnych udalostí na jadrových zariadeniach
v podobe medzinárodnej škály INES ako aj pri systemizácii iných mimoriadnych udalostí – napr. zemetrasení
(MSK-64 stupnica).
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Pre potreby zjednotenia metodiky analýzy ohrozenia vnútornej bezpe čnosti a jej udržania považujeme
za vhodné uvedenú širokú škálu udalostí zúžiť do 5-stupňovej škály nasledujúcim spôsobom:
1. incident – nehoda;
2. accident – havária;
3. major accident – závažná havária;
4. calamity – pohroma;
5. disaster – katastrofa.
Nehoda
Udalosť, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu života jednotlivcov a zdravia viacerých ľudí. Sú pri nej
spôsobené stredné (cca 10 tis. €) materiálne škody a straty. Dochádza k narušeniu funkčnosti a bezpečnosti
celého systému. Má negatívny vplyv na životné prostredie v blízkom okolí. Týka sa celého systému a vyžaduje
zásah špecializovaných (napr. bezpečnostných, záchranných) tímov.
Havária
Udalosť, pri ktorej dochádza k ohrozeniu života viacerých osôb a zdravia vä čšieho počtu ľudí. Sú pri
nej spôsobené značné (cca 100 tis. €) materiálne škody a straty. Dochádza k negácii funkčnosti celého systému.
Má negatívny vplyv na životné prostredie v širšom okolí. Týka sa celého systému vrátane jeho väzieb na iné
systémy. Vyžaduje zásah špecializovaných (napr. bezpečnostných, záchranných) tímov a zborov..
Závažná (veľká) havária
Udalosť, pri ktorej dochádza k ohrozeniu života desiatok osôb a zdravia ve ľkého počtu ľudí. Sú pri nej
spôsobené veľké (cca 1 mil. €) materiálne škody a straty. Dochádza k negácii funk čnosti celého systému. Má
negatívny vplyv na životné prostredie v rozsiahlom okolí. Vyžaduje zásah častí špecializovaného
bezpečnostného, resp. záchranného systému.
Pohroma
Udalosť, pri ktorej dochádza k ohrozeniu života stoviek osôb a zdravia ve ľkej časti obyvateľstva na
zasiahnutom teritóriu. Sú pri nej spôsobené mimoriadne veľké (cca 10 mil €) materiálne škody a straty.
Dochádza k negácii funkčnosti celého systému na dlhšiu dobu a k devastácii životného prostredia na veľkom
území. Vyžaduje koordinovaný zásah celých špecializovaných bezpečnostných, resp. záchranných systémov.
Katastrofa
Udalosť, znamenajúca vážne narušenie všeobecnej bezpečnosti, ohrozujúca životy a zdravie celej populácie na
zasiahnutom území. Spôsobuje obrovské (cca 100 mil €) materiálne straty a devastáciu ekosystému na území
jednej, alebo viacerých krajín. Vyžaduje koordinovanú akciu viacerých bezpečnostných a záchranných subjektov
celej krajiny alebo viacerých krajín.
Nasledujúca tabuľka3 systemizuje jednotlivé časti bezpečnostného systému vo vzťahu na stupeň hrozby,
materiálne straty, straty na ľudských životoch, možné typové príklady kríz, potrebné sily a prostriedky, plošný
rozsah ohrození, riadenie zásahu, zdroj informácií, ekologický stupeň ohrozenia, sily prevencie a likvidácie.
Využiteľnosť uvedeného členenia pre potreby krízového manažmentu vo všeobecnosti, spočíva najmä
v zjednodušení prenosu informácií v informačnom systéme pri aktualizácii nebezpečenstva. (Jednoduchosť
a jednoznačnosť pri označovaní stupňa udalosti jedným slovom) Pokiaľ ide o prvé tri stupne (1., 2., 3.), tieto vo
všeobecnosti nie sú predmetom riešenia krízového manažmentu štátu, ale orgánov krízového manažmentu
(bezpečnosti práce) obvodu, alebo objektu, vrátane zložiek IZS. Subjekty bezpečnostného systému štátu (napr.
PZ, HaZZ, civilná ochrana, OS) spravidla zasahujú až pri krízach, ktoré boli usporiadané v stup ňoch 4. a 5.
V poslednom stupni, zahrňujúcom najničivejšie typy ohrození sa prejavuje nevyhnutnosť medzinárodnej
spolupráce a pomoci pri ich riešení, najmä pri likvidácii ich následkov.

3

Porovnaj Buzalka, J. Všeobecné otázky krízového manažmentu. Bratislava, APZ 2005, s.17, ISBN 80-8054-353-4
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Tabuľka 1 Časti bezpečnostného systému štátu vo vzťahu na stupeň hrozby
Stupeň
udalosti

Materiál
Straty na
ne
Príklad
ľudských
straty
krízy
životoch
v mil. €
0,0X

osoba
hromadné
ohrozenie
zdravia

1. nehoda
(incident)

menšie
vyradenie
časti
systému

Sily
a prostr.
nasadenia
objektová
záchranná
jednotka

Plošný
rozsah
ohrozeni
a

Kto
riadi
zásah

objekt

Krízový
manažm
.
objektu

prvky IZS

Zdroj
informácií

Ekolog.
stupeň
ohrozenia

objektový
a miestny
informač.
systém

neohrozí
širšie
okolie
systému

1.sily
prevencie
2.sily
likvidácie
1. bezpeč.
technik,
vedenie
objektu
2. SaP
objektu

0,X

krízový
manažm
.
objektu,
obce

objektový
a miestny
informač.
systém

IZS
územný
územného obvod
celku
záchr. brig.
HaZZ

Krízový
Manaž
ment
obvodu

informač
systém
obvodu

desiatky
vyradenie
až stovky celého
osôb
systému

Časti
BeSy

Krízový
Manaž
ment
kraja

krajský
informačný
systém

stovky až vyradenie
tisíce osôb viacerých
objektov

Celý BeSy štát
medzinár.
humanitná
pomoc

Krízový
Manaž
ment
štátu

Štátny
Informečný
systém

niekoľko
osôb

2. havária
(accident)

3. závažná
havária
(major
accident)

X

objektová
záchranná
jednotka,
IZS

vyradenie
prevažnej
časti
systému

X0
4. pohroma
(calamity)

X0-X00
5. katastrofa
(disaster)

desiatky
osôb

väčšie
vyradenie
časti
systému

objekt
s okolím
do 20 km

región

IZS,

ohrozí
ekosystém
okolia nad
5
km,
lokálne
ohrozenie
biocenáz

1. samospr.
obce, bezp.
prac. rezortu

ohrozí
ekosystém
obvodu

1.jednotky
ObÚ- bezp.
prac. rezortu

2. špec. sily,
jednotka
záchr. brig.
HaZZ

2. záchr.brig.
HaZZ
ohrozí
veľkoploš.
ekosystém

1. jednotky
ObÚ v s.k.,

ohrozí
celoplošný
ekosystém
krajiny

1. SaP štátu,

2. špec. sily,
záchr.
systémy,
jednotky OS

2. SaP štátu,
medzinár.
humanitná
pomoc

Pri vymedzovaní kategórií „materiálne straty“ a „straty na životoch“ bol využitý heuristický
a zovšeobecňujúci prístup, pretože bolo len veľmi ťažké nájsť jednotiace kritériá na stanovenie presných hraníc
medzi jednotlivými stupňami. (Napr. iné sú hodnotenia pri krízach v dobe mieru a iné v dobe vojnového
konfliktu). Materiálne straty sú predpokladané ako primárne straty, to znamená tie straty, ktoré je možné
vyhodnotiť hneď po priebehu krízy. Obidva kvantitatívne údaje môžu byť pre daný typ krízy prítomné spoločne,
alebo aj samostatne. (Napr. závažnou haváriou môže byť udalosť, pri ktorej materiálne straty budú do milióna €
a pritom nedôjde ku strate na ľudských životoch, ale závažnou haváriou môže byť aj dopravná nehoda, pri ktorej
zahynie jeden, alebo viac ľudí, ale materiálne straty sú vyjadrené „len“ v tisíckach €). V ďalších stĺpcoch sú
vyjadrené faktory, ktoré sú využiteľné pre riadenie záchranných prác z hľadiska potrieb krízového manažmentu.
špecificky v civilnej ochrane. Stupeň ekologického ohrozenia je vyjadrením veľkosti ohrozenia, ktoré pre
životné prostredie v určitom rozsahu daný stupeň krízy znamená. V poslednom stĺpci sú navrhnuté orgány
a inštitúcie, ktoré by sa mali, podľa rozsahu ohrozenia, na prevencii a na likvidácii následkov krízy zaobera ť.
Činnosti na ochranu obyvateľstva
Z vecného a časového hľadiska je možné, pri určitej dávke zovšeobecnenia, členiť spektrum
bezpečnostných činností na ochranu obyvateľstva na dve skupiny.
Prvú skupinu tvorí riešenie dlhodobých, chronických problémov (často sa vyskytujúcich v štádiu
latencie) celkovej stratégie odolnosti systému, obrany a ochrany prostredníctvom prognózovania, prevencie,
plánovania, dlhodobej orientácie na koncepčnú prípravu bezpečnostných opatrení.
Druhú skupinu tvoria konkrétne operatívne a výkonné aktivity, zamerané na riešenie náhlej akútnej
situácie (napr. po vzniku neočakávaného negatívneho javu). V oboch skupinách činností je možné identifikovať
také opatrenia, ktoré sú výrazne špecifické svojím zameraním, obsahom, metódami realizácie, ale aj časovými
dimenziami a najmä dôsledkami. Tieto špecifické opatrenia chápeme ako opatrenia krízového manažmentu vo
verejnej správe, slúžiace na zaistenie ochrany obyvateľstva v širšom zmysle.
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Opatrenia krízového manažmentu vo verejnej správe na celoštátnej úrovni slúžiace na zaistenie
ochrany obyvateľstva
Medzi základné charakteristiky krízového manažmentu vo verejnej správe na celoštátnej úrovni vo
všeobecnosti, ale tiež v dimenziách regiónu je možné začleniť nasledujúce:
§ rozhodnutia sú prijímané v sieti zloženej z viacerých subjektov;
§ rozhodnutia sú prijímané pod silným tlakom času;
§ vždy je prítomný pocit neurčitosti, neistoty z dosiahnutého výsledku;
§ v súčasnej situácii sú vždy prítomné médiá (tlač, rozhlas, televízia).
Vzhľadom na nevyhnutnosť dosiahnutia stavu, aby príprava na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred
škodlivými a ničivými účinkami kríz mala potrebnú spoločenskú aj ekonomickú váhu, bolo nevyhnutné prijať a
rešpektovať koncepcie bezpečnosti štátu v najvšeobecnejšej rovine, čiže v rovine formulovania a rešpektovania
bezpečnostnej stratégie, bezpečnostnej politiky (doktríny) krajiny a primeraným spôsobom zabezpečiť ich
implementáciu do bezpečnostnej praxe v plánovanom rozsahu a čase a na požadovanej úrovni. Bezpečnostná
stratégia Slovenskej republiky prijatá v marci 2001 bola z viacerých aspektov prelomovým strategickým
dokumentom štátu. V roku 2005 bola aktualizovaná novou Bezpečnostnou stratégiou. Od vzniku Slovenskej
republiky jej predchádzalo prijatie niekoľkých významných dokumentov, napriek tomu išlo o nový, komplexný
dokument. Zreteľne identifikovala bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky, bezpečnostné výzvy
a ohrozenia a stanovila životné a dôležité záujmy štátu, ciele a prostriedky bezpe čnostnej politiky Slovenskej
republiky. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky sa stala impulzom a východiskom pre rozpracovanie
Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
Bezpečnostná politika Slovenskej republiky predstavuje komplexný súbor cieľov, zásad, postupov
a opatrení štátu na zaručenie bezpečnosti štátu a jej občanov. Integruje v sebe obrannú, zahraničnú,
vnútorno-bezpečnostnú, ekonomickú, sociálnu, environmentálnu a ďalšie dimenzie. Jej účinnosť je podmienená
mierou kooperatívnosti orgánov verejnej moci, orgánov verejnej správy, mimovládnych organizácií,
právnických a fyzických osôb.
Bezpečnostný systém štátu je možné definovať ako systém štátnych orgánov, orgánov samosprávy,
ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zborov a havarijných služieb a ďalších právnických
a fyzických osôb, vzájomných vzťahov týchto subjektov a činnosti, zabezpečujúcej ich koordinovaný postup pri
zisťovaní bezpečnosti štátu a jeho obyvateľov. Úlohy bezpečnostného systému štátu sú úzko
prepojené s problematikou riešenia kríz v systéme štátu, pri čom riadením týchto procesov, ktoré súvisia
s riešením kríz sa zaoberajú orgány krízového manažmentu.
V Slovenskej republike je bezpečnostný systém kreovaný v súlade s jej ústavou a ďalšími zákonnými
normami a jeho základnými prvkami sú najmä ústavné inštitúcie a ústavní činitelia.
Z iného pohľadu je možné bezpečnostný systém štátu chápať ako inštitucionálny nástroj pre tvorbu
a realizáciu jeho bezpečnostnej politiky, cieľom ktorej je zaistenie ochrany obyvateľstva a ktorý založený
na komplexnom poňatí zaistenia bezpečnosti štátu a opiera sa o platné právne normy.

Medzi jeho základné nástroje na tejto úrovni patria:
§
§
§
§
§

zahraničná politika štátu a jeho diplomatická činnosť;
bezpečnostná a obranná stratégia a politika štátu;
hospodárska mobilizácia;
komplexný systém služieb Policajného zboru v rámci zaistenia bezpečnosti, ochrany a prevencie;
opatrenia ďalších subjektov (HaZZ, CO, ZZS, a i.) na ochranu životov, zdravia a majetku
občanov, majetku štátu, kultúrnych, demokratických a politických hodnôt s dôrazom na
organizovanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.
Celoštátnu úroveň krízového manažmentu tvoria nasledujúce subjekty:

§
-

štátne (vládne), ale i rezortné orgány a inštitúcie a z nich najmä:
Národná rada SR;
prezident SR;
vláda SR;
Bezpečnostná rada SR;
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-

§

ministerstvá ako ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné
štátne orgány a inštitúcie s verejnoprávnou povahou v rozsahu vymedzenej pôsobnosti – ide
o orgány štátnej správy, ako základnej zložky verejnej správy, ktoré sú súčasťou krízového
manažmentu;
- Vyššia vojenská správa;
- medzirezortné komisie aktivované po vzniku nevojenských ohrození za účelom zabezpečenia
súčinnosti na vrcholovej úrovni riadenia a rozhodovania – napr. Ústredná havarijná komisia,
Ústredná povodňová komisia, Ústredná pandemická komisia, Ústredná protinákazová komisia,
Komisia vlády pre radiačné havárie, Komisia pre ropnú bezpečnosť a ďalšie za týmto účelom
vytvorené aj rezortné komisie, ako napr. Komisia ministerstva vnútra na riešenie
mimoriadnych udalostí alebo pri ministerstve zahrani čných vecí dočasne vytvorené Situačné
centrum SR (SITCEN - analytický orgán v rámci Bezpečnostnej rady SR);
- právnické a fyzické osoby, ktoré sú v rozsahu zákonom stanovených povinností povinné
v krízových situáciách a krízach plniť úlohy v oblasti bezpečnosti uložené vládou SR a jej
bezpečnostnou radou;
- útvary krízového riadenia a krízové štáby, zriaďované ministerstvami a ďalšími orgánmi
štátnej správy na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s bezpečnosťou štátu a s prípravou na
krízové situácie a krízy a na ich riešenie.
mimovládne organizácie, ktoré môžu byť členom Ústredného krízového štábu alebo uznané ako
pomocné organizácie, napríklad:
- Slovenský Červený kríž, ktorý poskytuje pomoc pri katastrofách, živelných pohromách,
mimoriadnych udalostiach, organizuje a sprostredkúva pomoc pri katastrofách a núdzových
stavov v postihnutých oblastiach mimo územia SR, poskytuje zdravotnícke, záchranné
a humanitné služby osobám nevyhnutne potrebujúcim pomoc;
- iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri
ochrane života, zdravia a majetku.

Profilácia opatrení krízového manažmentu na ochranu obyvateľstva na úrovni miestnej štátnej správy
Regionálna úroveň krízového manažmentu vo verejnej správe je určená na riešenie všetkých krízových situácií
a zvládanie kríz, ktoré môžu vzniknúť v mierovej dobe. Dôraz je položený najmä na pripravenosť riešiť
negatívne vplyvy živelných pohrôm a krízových javov spôsobených antropogénnymi zdrojmi ohrozenia.
Prioritné postavenie na tejto úrovni majú orgány miestnej štátnej správy – ObÚ v sídle kraja a ObÚ a orgány
regionálnej územnej samosprávy - samosprávne kraje (VÚC). Samospráve bola v rámci doposiaľ uskutočnenej
reformy verejnej správy odovzdaná aj podstatná časť kompetencií týkajúcich sa krízového manažmentu.
Regionálna úroveň krízového manažmentu vo verejnej správe je tvorená:

Štátnymi orgánmi, inštitúciami a orgánmi samosprávy, ktorými sú:
§

§
§
§

§
§
§
§

orgány miestnej štátnej správy so svojou organizačnou štruktúrou, iné štátne orgány a inštitúcie
v rozsahu vymedzenej pôsobnosti a nimi vytvárané krízové štáby (ObÚ v sídle kraja a ObÚ ako
orgány miestnej štátnej správy so svojou organizačnou štruktúrou, bezpečnostná rada kraja,
bezpečnostná rada obvodu ako aj iné štátne orgány a inštitúcie s verejnoprávnou povahou);
orgány regionálnej samosprávy – zastupiteľstvá samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych
krajov (VÚC), úrad samosprávneho kraja so svojou organizačnou štruktúrou a nimi vytvárané
krízové štáby a rôzne komisie ad hoc;
bezpečnostné rady krajov a obvodov;
krajské a obvodné komisie, ktoré sú aktivované po vzniku nevojenských ohrození a ich účelom je
zaistenie súčinnosti na regionálnej úrovni riadenia a rozhodovania – napr. krajské a obvodné
havarijné komisie, povodňové komisie, protinákazové komisie, evakuačné komisie, komisie
prídelového hospodárstva, komisie na riešenie snehových kalamít v zime a ďalšie komisie;
krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru SR (PZ SR);
krajské a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) ;
územné vojenské správy;
právnické a fyzické osoby na území regiónu, ktoré sú v rozsahu zákonom stanovených povinností,
povinné v krízových situáciách a krízach plniť úlohy v oblasti bezpečnosti uložené vládou SR
a bezpečnostnými radami krajov a obvodov;
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§

útvary krízového riadenia a krízové štáby, zriaďované ObÚ v sídle kraja a ObÚ a orgánmi územnej
regionálnej samosprávy,
Verejnoprávnymi subjektmi, ktoré bezodkladne poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú
pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému (IZS) alebo
operačného strediska tiesňového volania vo svojom obvode zásahu. Okrem základných zložiek IZS, sú to
i ďalšie subjekty:
§
§
§
§

vodná záchranná služba;
spolok horských vodcov;
dobrovoľné požiarne zbory;
iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane
života, zdravia a majetku.

Regionálna úroveň krízového manažmentu vo verejnej správe je funkčná v rámci miestnej štátnej
správy na ObÚ v sídle kraja, na ObÚ a v špecializovanej miestnej štátnej správe (tiež vo vybraných výrobných
a hospodárskych organizáciách). Spolu s orgánmi miestnej štátnej správy sa na plnení úloh krízového
manažmentu podieľajú aj orgány samosprávy. ObÚ v sídle kraja riadia a usmerňujú činnosť ObÚ, kontrolujú
plnenie úloh a opatrení v záujme budovania obranyschopnosti a pripravenosti orgánov miestnej štátnej správy
na činnosť v krízových situáciách vrátane vojny a vojnového stavu.. V súlade s týmto základným cie ľom vydáva
ObÚ v sídle kraja riadeným ObÚ pokyny a smernice a vytvára podmienky materiálneho, technického,
organizačného a finančného zabezpečenia príprav hospodárskej mobilizácie.
Počas ohrozenia života alebo zdravia alebo majetku v dôsledku nebezpečenstva vzniku krízovej situácie
alebo po jej vzniku, pokiaľ nie je možné jej priebeh regulovať a negatívne následky nie je možné likvidovať
silami a prostriedkami obvodu, koordinuje ObÚ v sídle kraja činnosť ObÚ a tiež iných štátnych orgánov a obcí.
Pre zachovanie bezpečnosti a funkcieschopnosti štátu môžu úrady plniť nasledujúce opatrenia:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

povolať členov bezpečnostnej rady kraja (obvodu), podľa potreby aj členov krízového štábu a ďalších
určených zamestnancov (členov sekretariátu bezpečnostnej rady a krízového štábu) na pracovisko,
aktivovať bezpečnostnú radu kraja (obvodu), alebo krízového štábu úradu, vykonať ich zasadnutie,
zoznámenie sa so situáciou,
spresniť plnenie opatrení na základe konkrétnej situácie,
Preveriť personálne, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie,
zabezpečiť na pracovisku stálu prítomnosť predstavených, vedúcich a určených zamestnancov,
spresniť spôsob koordinácie s ObÚ, inými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a ďalšími
zúčastnenými subjektmi v územnom obvode kraja (obvodu),
zabezpečiť stálu službu na predurčených telekomunikačných prostriedkoch a sledovanie vysielania
Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie,
spresniť úlohy, spôsob ich plnenia a kontroly,
preveriť stav náhradných zdrojov elektrickej energie, protipožiarne opatrenia a požiarnu techniku,
množstvo a stav zásob materiálu a techniky,
zabezpečiť ochranu objektov.

Prioritné postavenie v tejto rovine majú orgány miestnej štátnej správy – ObÚ v sídle kraja, ObÚ a orgány
regionálnej územnej samosprávy - samosprávne kraje (VÚC). Samospráve bola v rámci doposiaľ uskutočnenej
reformy verejnej správy odovzdaná aj určitá časť kompetencií týkajúcich sa krízového manažmentu.
Výkonným orgánom krízového manažmentu 4 je krízový štáb. Krízové štáby (KŠ) vo svojom územnom obvode
zriaďujú ObÚ v sídle kraja, ObÚ a obce. Podnikatelia a právnické osoby sú podľa zákona na požiadanie orgánu
krízového manažmentu povinní poskytnúť mu informácie a podklady, potrebné na uskutočňovanie civilného
núdzového plánovania.
Na činnosti krízového manažmentu alebo na požiadanie ObÚ v sídle kraja resp. ObÚ (krízových
štábov) sa podieľajú rôzne subjekty (orgány verejnej správy, podnikatelia a právnické osoby 5 ), ako sú napr. :
§ Krajské riaditeľstvo PZ SR (okresné riaditeľstvo PZ SR),
4
5

Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Pozn. Uvádzajú sa vždy skutočné a presné názvy štátnych orgánov, právnických osôb a podnikateľov v jednotlivých územných obvodoch
a spojenie na uvedené inštitúcie.
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§ Krajské riaditeľstvo HaZZ (okresné riaditeľstvo HaZZ),
§ Zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky),
§ Úrad verejného zdravotníctva,
§ Úrad samosprávneho kraja,
§ Oblastné riaditeľstvo železníc,
§ Oblastná správa železničnej polície,
§ Železničná spoločnosť a.s.,
§ Vodárenská spoločnosť,
§ Oblastný telekomunikačný úrad,
§ Energetické závody,
§ Slovenský plynárenský priemysel,
§ Transpetrol a.s.,
§ Slovenská správa ciest,
§ psychologická poradňa,
§ prokuratúra, súdy,
§ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
§ úrad dopravy,
§ úrad životného prostredia,
§ SAD, NAD,
§ Správcovia vodných tokov, vodných stavieb
§ a ďalšie podľa potreby.
Pokiaľ ide o spôsob aktivácie subjektov krízového manažmentu operátor koordina čného strediska IZS alebo
zamestnanec v služobnej, respektíve pracovnej pohotovosti vykoná zvolanie telekomunika čnými prostriedkami
podľa plánu vyrozumenia alebo prostredníctvom spojky (napr. vodič zaradený do pracovnej pohotovosti):
§
§
§

zamestnancov odboru CO a KR,
krízový štáb,
zamestnancov iných odborov a organizačných útvarov ObÚ v sídle kraja (ObÚ) podľa požiadaviek
členov krízového štábu.
Obec (mesto) aktivizuje KŠ ako aj iné zložky (napr. štáb civilnej ochrany, odborné jednotky zria ďované vo
svojej pôsobnosti – hasičské, civilnej ochrany) podľa vlastného plánu. Zvolanie sa vykoná na základe písomného
príkazu prednostu ObÚ v sídle kraja (ObÚ).
Miesto a úloha ObÚ v sídle kraja v krízovom manažmente vo verejnej správe
Na stupni kraj a obvod riadiace a výkonné funkcie na úseku krízového manažmentu, civilnej ochrany a IZS
vrátane úloh vyplývajúcich z pôsobnosti Ministerstva obrany SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstvo
životného prostredia SR a Správy štátnych hmotných rezerv. plnia odbory civilnej ochrany a krízového riadenia
ObÚ v sídle kraja a ObÚ6. Vo vertikálnej línii sú riadené Ministerstvom vnútra SR prostredníctvom Sekcie
integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu a zároveň plnia úlohy sekretariátu KŠ kraja
a bezpečnostnej rady kraja. ObÚ v sídle kraja plní z hľadiska krízového manažmentu najmä tieto úlohy:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6

vypracúva analýzy územie kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalosti;
uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z h ľadiska požiadaviek civilnej ochrany
a rozhoduje v správnom konaní o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany;
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany;
riadi a koordinuje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ObÚ;
organizuje preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrany;
riadi záchranné práce, ak ich rozsah presahuje územný obvod jedného okresu;
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak jej rozsah presahuje územný obvod jedného
okresu;
zabezpečuje úlohy, stanovené pre civilnú ochranu za vojnového stavu;
vypracúva v súčinnosti s ObÚ plán ochrany obyvateľstva;
riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja;
predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho
rozpočtu na schválenie MV SR;

Pozn. Tieto odbory plnia riadiace a výkonné funkcie ObÚ v sídle kraja a ObÚ vyplývajúce z Ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z.,
Zákona NR SR č. 387/2002 Z. z, Zákona NR SR č. 541/2004 Z. z., Zákona NR SR č. 261/2002 Z. z., Zákona NR SR č. 414/2002 Z. z.,
Zákona NR SR č. 319/2002 Z. z., Zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. a ďalších zákonov.
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§

odborne riadi a koordinuje CIPREGIS7, ktorý od 1.1.2004 integruje v sebe regionálny geograficky
informačný systém miestnej štátnej správy – REGIS.
ObÚ v sídle kraja vo svojom územnom obvode zriaďuje KŠ a koordinuje činnosť ObÚ a obcí pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení, činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom
plánovaní. Ďalej plní nasledujúce úlohy:
§ Vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií.
§ Spolupracuje s vyšším územným celkom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení. Ďalej plní
úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na
krízové situácie.
§ Uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a vykonáva kontrolu civilného núdzového plánovania ObÚ
a obcí.
§ Spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
§ Organizuje odbornú prípravu krízových štábov ObÚ pri príprave na krízové situácie.
§ Plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany.

Prednosta ObÚ v sídle kraja

Bezpečnostná
rada kraja

Krízový štáb ObÚ
v sídle kraja
Sekretariát BR kraja a KŠ kraja

Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia
Koordinačné

Výjazdová
skupina

Štáb CO pre potreby
územia

stredisko IZS

Obr. č. 1 Schéma orgánov krízového manažmentu na stupni kraj – variant
Na plnenie uvedených úloh ObÚ v sídle kraja zriaďuje osobitný útvar v priamej podriadenosti
prednostu, ktorý plní aj úlohy sekretariátu krízového štábu ObÚ v sídle kraja a sekretariátu bezpe čnostnej rady
kraja.
V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu plní určité úlohy bezpečnostná rada kraja
a informácie o prijatých opatreniach a návrhy na riešenie krízovej situácie predkladá Bezpe čnostnej rade SR.
ObÚ v sídle kraja vo vzťahu k obciam v jeho územnom obvode koordinuje výkon štátnej správy na úseku
obrany a bezpečnosti štátu a hospodárskej mobilizácie 8.

Postup ObÚ v sídle kraja a ObÚ pri žiadaní o pomoc zo zahraničia pri mimoriadnych udalostiach
ObÚ žiada o pomoc prostredníctvom príslušného ObÚ v sídle kraja. ObÚ v sídle kraja žiada o pomoc na základe
uzatvorenej zmluvy so zahraničným partnerom. O podaní žiadosti o poskytnutie pomoci informuje bezodkladne
MV SR prostredníctvom sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany. Ak ObÚ v sídle kraja nemá
uzatvorenú príslušnú zmluvu, alebo ak rozsah žiadanej pomoci presahuje možnosti zahrani čného partnera, žiada
o pomoc prostredníctvom ministerstva.

7

CIPREGIS je nainštalovaný na všetkých ObÚ v sídle kraja a ObÚ a na podriadených útvaroch sekcie KM a CO. Cieľom projektu je
vybudovať a prevádzkovať jednotný GIS na podporu rozhodovacieho procesu statnej správy, krízového riadenia a IZS, ktorý je prepojený
s jednotlivými subsystémami vzájomne kompatibilnými a to tak na centrálnej, regionálnej, lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni.
8
Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Plnenie úloh ochrany obyvateľstva ObÚ v sídle kraja a ObÚ po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Obsah činnosti úradu v prípade vypovedania vojny, alebo vyhlásenia vojnového stavu, výnimočného
a núdzového stavu je ustanovený interným predpisom. Obsah jednotlivých dokumentov plánu činnosti úradu
(zámer riešenia krízovej situácie, plán riešenia krízovej situácie i ďalšie) môže byť využitý pri vypracúvaní
dokumentov civilného núdzového plánovania na zvládnutie krízových javov pri vzniku rozsiahlych krízových
situácií, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení uskutočňovaných orgánmi verejnej moci predovšetkým
na:
§ zaistenie vnútorného poriadku na teritóriu a zaistenie prijate ľnej úrovne sociálneho a ekonomického
života,
§ udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej obnovy po narušení,
§ podporu a ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov,
§ spoluprácu s ozbrojenými silami a ich podporu v mieri i počas krízových situácií.
Vypracovanie plánu činnosti úradu vyžaduje analýzu rizík, zdrojových predpokladov a možných
postupov realizácie (zámer riešenia krízovej situácie), rozhodovanie o výbere z niektorých prípustných postupov
(plán riešenia krízovej situácie) a postupnú realizáciu v konkrétnych podmienkach úradu.

Činnosť KŠ pri riešení krízovej situácie 9
Činnosť KŠ (postup pri riešení krízovej situácie) začína prijatím informácie o vzniknutej krízovej situácii alebo
nebezpečenstve hrozby jej vzniku a nariadením príslušného orgánu štátnej správy zodpovedného za jej
elimináciu a likvidáciu následkov. Túto činnosť môžeme rozdeliť do nasledujúcich etáp:
§ ujasnenie krízovej situácie,
§ zhodnotenie krízovej situácie,
§ navrhnutie riešenia krízovej situácie,
§ riešenie krízovej situácie,
§ ukončenie krízovej situácie.
Činnosť KŠ zahŕňa aj činnosť sekretariátu KŠ ObÚ v sídle kraja a sekretariátu KŠ ObÚ.

Ujasnenie krízovej situácie
V tejto etape KŠ plní nasledovné úlohy:
§
§
§
§
§

identifikácia krízovej situácie,
vymedzenie pôsobnosti orgánov štátnej správy pri riešení vzniknutej krízovej situácie,
stanovenie rozsahu úloh, spôsobu ich plnenia, termínov ich splnenia a zodpovednosti za ich plnenie,
spresnenie činnosti KŠ,
prerokovanie správy pre tlač a médiá.

Zhodnotenie krízovej situácie
Etapa „zhodnotenie krízovej situácie“ obsahuje pre KŠ nasledovné činnosti:
§ uskutočnenie analýzy a odborné zhodnotenie krízovej situácie,
§ posúdenie možného vývoja krízovej situácie,
§ využitie vypracovaných dokumenty a návrh realizácie neodkladných opatrení,
§ stanovenie cieľa riešenia krízovej situácie, spresnenie úloh, spôsobu ich plnenia a zodpovednosti za ich
splnenie,
§ stanovenie spôsobu riadenia a kontroly,
§ stanovenie zásady spôsobu krízovej komunikácie,
9

Metodický pokyn ZU- 210/2006 Úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva metodika
činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu.
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spresnenie ďalšej činnosti KŠ,

Výsledkom tejto etapy je vypracovanie nasledovných dokumentov:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

informácia o situácii a prognózach vývoja krízovej situácie,
informácia o právnych aspektoch krízovej situácie,
informácia o podmienkach pre činnosť ObÚ v sídle kraja, ObÚ,
prehľad zdrojov síl a prostriedkov zúčastnených subjektov,
vyhodnotenie pohotovosti ObÚ v sídle kraja, ObÚ,
grafické znázornenie situácie (mapa),
informácia pre tlač (verejnosť),
príkaz prednostu ObÚ v sídle kraja, ObÚ,
záznam zo zasadnutia.

Navrhnutie riešenia krízovej situácie
Etapa „navrhnutie riešenia krízovej situácie“ obsahuje plnenie nasledovných úloh:
§ vyžiadanie informácie, správ a návrhov na riešenie krízovej situácie od KŠ orgánov verejnej správy vo
svojom územnom obvode,
§ posúdenie návrhov riešenia krízovej situácie predložených KŠ orgánov verejnej správy vo svojom
územnom obvode,
§ príprava návrhov opatrení na riešenie krízovej situácie na základe jej predpokladaného vývoja
a podklady pre prijímanie rozhodnutí,
§ spolupráca s ÚKŠ pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,
§ rozpracovanie úloh a opatrení, uložených ÚKŠ na podmienky kraja a obvodu,
§ prijatie konkrétneho návrhu na riešenie krízovej situácie,
§ stanovenie spôsobu riešenia krízovej situácie.

Riešenie krízovej situácie
Etapa „riešenie krízovej situácie“ obsahuje nasledovné činnosti:
§
§
§
§

samotné riešenie krízovej situácie v územnom obvode kraja (obvodu),
plnenie úloh uložených bezpečnostnou radou kraja (obvodu),
koordinácia činnosti KŠ obvodných úradov, štátnych orgánov a vyššieho územného celku vo svojom
územnom obvode,
kontrola plnenia úloh a opatrení uložených ÚKŠ a úloh uložených príkazom prednostu ObÚ v sídle
kraja na riešenie krízovej situácie.

Výsledkom tejto etapy je vypracovanie nasledovných dokumentov:
§
§
§
§

súhrnná informačná správa,
správa o plnení úloh a opatrení,
záznam,
informácia pre tlač.

Ukončenie krízovej situácie
V etape „ukončenie krízovej situácie“ plní KŠ nasledujúce úlohy:
§

po splnení cieľa ukončenie činnosti zúčastnených subjektov a vyhodnotenie postupov riešenia krízovej
situácie (zovšeobecniť získané skúsenosti),
§ ukončenie krízovej situácie,
§ vyhodnotenie primeranosti a účinnosti realizovaných opatrení a úloh pri riešení krízovej situácie,
§ kalkulácia škôd a nákladov spôsobených krízovou situáciou.
Výsledkom tejto etapy je vypracovanie nasledovných dokumentov:
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príkaz prednostu ObÚ v sídle kraja, resp. ObÚ o ukončení krízovej situácie,
informácia pre ÚKŠ o ukončení krízovej situácie,
informácia o odstránení následkov krízovej situácie,
kalkulácia škôd a nákladov spôsobených krízovou situáciou,
kalkulácia síl a prostriedkov, ktoré sa zúčastnili na riešení krízovej situácie,
informácia pre tlač.

Príprava a vydanie „Príkazu prednostu OBÚ na vyhlásenie mimoriadnej situácie“.
Na základe získaných informácií a podkladov, vyjadrení členov KŠ a prizvaných špecialistov odbor spracuje
a prednosta ObÚ vydá „Príkaz prednostu ObÚ na vyhlásenie mimoriadnej situácie“. Určený zamestnanec odboru
doručí príkaz dotknutým subjektom na realizáciu. Ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod
okresu je spracované „Oznámenie o potrebe vyhlásenia mimoriadnej situácie OBÚ v sídle kraja“.
Činnosť v priebehu rokovaní a práce KŠ ObÚ.
Priebežne rokuje KŠ ObÚ, podľa vývoja situácie sú uvedené ďalšie komisie na ochranu obyvateľstva do
pohotovosti(okresná evakuačná komisia, okresná protinákazová komisia ...). V prípade potreby je spracovaný
a vydaný „Príkaz prednostu ObÚ na vyhlásenie evakuácie“ – po vyhlásení mimoriadnej situácie, resp. je
spracovaný a vydaný „Príkaz prednostu ObÚ na príjem obyvateľstva z ... okresu – kraja“ – podľa situácie.
„Príkazy“ sú doručené na realizáciu. KŠ ObÚ a zamestnanci odboru zabezpečujú opatrenia na ochranu
obyvateľstva, pripravujú návrhy a podklady pre činnosť KŠ, sústavne je analyzovaný vývoj situácie, možné
následky a prebieha kalkulácia potreby síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác v priestore
mimoriadnej udalosti. Zároveň sa uskutočňuje kontrola plnenia opatrení.

Príprava a vydanie „Príkazu prednostu ObÚ na vykonanie záchranných prác“.
Na základe podkladov, spracovaných zamestnancami odboru CO a KR a členmi KŠ, prednosta vydá „Príkaz
prednostu ObÚ na vykonanie záchranných prác“. Vedúci odboru zabezpečí jeho doručenie na realizáciu
a spracovanie „Dokladu vedúceho odboru o zabezpečení ochrany obyvateľstva na území okresu“ pre rokovanie
KŠ. Ak je to vzhľadom na vývoj situácie nevyhnutné, je spracované „Vyžiadanie pomoci prednostu ObÚ od
Ozbrojených síl SR“ priamo na veliteľov vojenských útvarov, alebo prostredníctvom strediska stálej operačnej
služby odboru ObÚ v sídle kraja. Podľa potreby a situácie sú spracovávané ďalšie príkazy na zabezpečenie
činnosti, ktoré súvisia so záchrannými prácami.
Riadenie záchranných prác.
Realizácia záchranných prác prebieha na základe príkazov prednostu. Pod ľa potreby sa vydávajú ďalšie
príkazy na zabezpečenie činností, súvisiacich so záchrannými prácami:
§ Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov pre vykonávanie záchranných prác do pohotovosti.,
§ Príkaz na rozvinutie miesta riadenia.
§ Príkaz na zaujatie záložného miesta riadenia.
§ Príkaz na určenie komunikácií na záchranné práce.
§ Príkaz na uzatvorenie ohrozeného alebo postihnutého priestoru.,
§ Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva.
Priebežne je vykonávaná kontrola realizácie vydaných príkazov, sú prejednávané návrhy členov KŠ
a prizvaných odborníkov a špecialistov na riešenie situácie. „Správy o priebehu záchranných prác so stavom
k ...“ sú spracovávané a predkladané denne na ObÚ v sídle kraja v stanovených termínoch v priebehu celej doby
trvania mimoriadnej udalosti a záchranných prác. V priebehu záchranných prác prebieha rozhodovací proces
(ktorý v tomto prípade predstavuje predovšetkým ujasnenie úloh, rozpočet času a zhodnotenie situácie). Riadenie
záchranných prác sa musí vyznačovať nepretržitosťou, rozhodnosťou a pružnosťou a jeho súčasťou je kontrolná
činnosť, zameraná na účinnosť záchranných prác.
Na základe zhodnotenia situácie je spracovaný a vydaný „Príkaz prednostu ObÚ na odvolanie mimoriadnej
situácie“, ktorý určený zamestnanec odboru doručí dotknutým subjektom a vedúci odboru zabezpečí kontrolu
plnenia stanovených opatrení.
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Ukončenie záchranných prác a činnosť KŠ ObÚ.
Vedúci odboru vydáva pokyny pre ukončenie záchranných prác, zároveň sú spracované a vydané súvisiace
príkazy prednostu:
§ Príkaz na skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalos ťou.
§ Príkaz na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác.
Pri ukončení záchranných prác odbor spracuje a vydá upresňujúce pokyny na dotknuté orgány štátnej správy,
právnické osoby, fyzické osoby a obce pre spracovanie „Správy o mimoriadnej udalosti“ (následky, nasadené
sily a prostriedky na záchranné práce, vyčíslenie následkov škôd a nákladov na záchranné práce, práce súvisiace
s ochranou obyvateľstva), určí termín na jej predloženie ObÚ.
Odbor priebežne prijíma správy a hlásenia o ukončovaní záchranných prác, tieto vyhodnocuje. Členovia KŠ
a zamestnanci odboru sledujú stav ukončenia záchranných prác, vykonávajú kontroly verifikácie, odsúhlasenie
správnosti, oprávnenosti, reálnosti a primeranosti finančných náhrad, súvisiacich s mimoriadnou udalosťou,
mimoriadnou situáciou a záchrannými prácami, t. j. s prácami súvisiacimi s ochranou obyvate ľstva u dotknutých
subjektov.
S využitím získaných podkladov, a na základe prijatých správ a hlásení je spracovaná „Správa o mimoriadnej
udalosti“ za okres a predložená na ObÚ v sídle kraja.

povodňová komisia
ObÚ v sídle kraja
protinákazová komisia
Krízový štáb
komisia pre radiačné havárie

Predseda - prednosta ObÚ v sídle kraja

Podpredseda – zástupca prednostu
ObÚ v sídle kraja
Bezpečnostná
rada

Riaditeľ krajského riaditeľstva PZ

Riaditeľ územnej vojenskej správy
Riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ
Predseda VÚC

Obr. č. 2: Štruktúra krízového štábu a bezpečnostnej rady kraja
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Ukončenie záchranných prác a činnosť KŠ ObÚ.
Vedúci odboru vydáva pokyny pre ukončenie záchranných prác, zároveň sú spracované a vydané súvisiace
príkazy prednostu:
§ Príkaz na skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalos ťou.
§ Príkaz na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác.
Pri ukončení záchranných prác odbor spracuje a vydá upresňujúce pokyny na dotknuté orgány štátnej správy,
právnické osoby, fyzické osoby a obce pre spracovanie „Správy o mimoriadnej udalosti“ (následky, nasadené
sily a prostriedky na záchranné práce, vyčíslenie následkov škôd a nákladov na záchranné práce, práce súvisiace
s ochranou obyvateľstva), určí termín na jej predloženie ObÚ.
Odbor priebežne prijíma správy a hlásenia o ukončovaní záchranných prác, tieto vyhodnocuje. Členovia KŠ
a zamestnanci odboru sledujú stav ukončenia záchranných prác, vykonávajú kontroly verifikácie, odsúhlasenie
správnosti, oprávnenosti, reálnosti a primeranosti finančných náhrad, súvisiacich s mimoriadnou udalosťou,
mimoriadnou situáciou a záchrannými prácami, t. j. s prácami súvisiacimi s ochranou obyvate ľstva u dotknutých
subjektov.
S využitím získaných podkladov, a na základe prijatých správ a hlásení je spracovaná „Správa o mimoriadnej
udalosti“ za okres a predložená na ObÚ v sídle kraja.
Subjekty ochrany obyvateľstva pred ohrozeniami vnútornej bezpečnosti
Poslanie ochrany obyvateľstva pred ohrozeniami vnútornej bezpečnosti v podmienkach SR napĺňajú
rôzne subjekty, s rôznym právnym, spoločenským a bezpečnostným statusom, pričom najdôležitejšie úlohy
v tejto oblasti náležia do kompetencií:

§
§
§
§
§
§
§
§

Policajného zboru SR;
Civilnej ochrany;
Hasičského a záchranného zboru;
Záchrannej zdravotnej služby;
Banskej záchrannej služby;
Horskej záchrannej služby;
Kontrolných chemických laboratórií;
Ďalších subjektov
- obecnej a mestskej polície,
- Slovenského červeného kríža,
- ďalšie organizácie s humanitným poslaním.
Väčšina z uvedených subjektov tvorí zároveň integrovaný záchranný systém.
Útvary Policajného zboru SR
Nie sú priamo jednou zo zložiek IZS. Svojou činnosťou vytvárajú podmienky pre výkon činností
základných a ostatných záchranných zložiek. Zabezpečujú ochranu celospoločenských záujmov, hodnôt
a zákonnosti na území štátu, ochranu osôb, ich životov, zdravia, ľudskej dôstojnosti a ochranu majetku. Ich
pozornosť je zameraná na zabezpečenie verejného poriadku, reguláciu dopravy alebo evakuácie, uzatváranie
a stráženie priestorov, zaistenie miesta mimoriadnej udalosti, pyrotechnická činnosť, vyšetrovanie príčiny
mimoriadnej udalosti, dokumentovanie mimoriadnej udalosti a pod.
Civilná ochrana
Významným systémom, ktorý na celoplošnej úrovni zabezpečuje ochranu obyvateľstva je systém
civilnej ochrany. Poslaním civilnej ochrany je „…chrániť životy, zdravie a majetok obyvateľstva a vytvárať
podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie“10. Význam civilnej ochrany
je o to väčší, čím viac sa prehlbuje analýza možných rizík a ohrození, ktoré sprevádzajú vývoj ľudskej
spoločnosti v globálnom meradle, ale aj v mikroprostredí každého z nás. Tento výrazný humanistický rozmer
civilnej ochrany v modernej spoločnosti je postihnuteľný v celej histórii jej vývoja, od jej prvopočiatkov, cez
postupnú inštitucionalizáciu až po súčasné chápanie jej miesta v živote našej spoločnosti.
Pokiaľ ide o používanie termínu civilná ochrana, je potrebné zdôrazni ť, že tento termín má svoju
históriu a svoj vývin. V dobe I. svetovej vojny a v období medzi vojnami bol vo vä čšine krajín používaný
10

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č.261/1998 Z. z.),
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termín „civilná protiletecká obrana“, prípadne „ochrana a obrana proti leteckým útokom“. Po II. svetovej vojne 11
sa v štátoch Európy zaužíval termín „civilná obrana“, ktorý sa v niektorých štátoch používa podnes. Tento pojem
je ale používaný v dvoch významoch. Jednak v širšom slova zmysle (vo francúzskom jazyku ako „protection
civile“) a jednak v užšom zmysle (po francúzsky ako „défense civile“). V širšom slova zmysle je pod pojmom
civilná obrana chápaná široká oblasť všetkých opatrení štátu na jeho obranu (na národnú obranu), ktoré nemajú
vojenský charakter – teda ochrany verejnoprávnych inštitúcií, objektov národného hospodárstva, dôležitých pre
obranu štátu, dodržiavanie verejného poriadku 12 a i. V užšom zmysle je pod týmto pojmom chápaná sústava
opatrení, smerujúcich na záchranu životov, zdravia a majetku obyvate ľov, prípadne na obmedzenie materiálnych
škôd.
Organizácia a výstavba tohto systému bola vo všetkých štátoch zverená do starostlivosti ozbrojených
síl. Tento systém však nechránil civilné obyvateľstvo a hospodárstvo bojujúcej krajiny v zázemí. Z tohto dôvodu
bola vládami bojujúcich krajín organizovaná a vytváraná pasívna protiletecká obrana. Táto bola spo čiatku
realizovaná najmä ako súhrn organizovaných opatrení proti požiarom a proti ú činkom trieštivých a trhavých
bômb. Neskoršie už išlo o zdravotnícke, protichemické, zatemňovacie a iné opatrenia.
Pasívna protiletecká obrana významnou mierou prispela ku zníženiu strát na ľudských životoch a na
materiálnych a kultúrnych hodnotách. Opatrenia pasívnej protileteckej obrany boli však, primerane možnostiam
vzdušného napadnutia, realizované len lokálne, resp. regionálne. Skúsenosti z priebehu I. svetovej vojny ukázali,
že takýto systém pasívnej protileteckej obrany, ak má byť úzko prepojený s aktívnou protileteckou obranou,
môže byť účinný len za predpokladu jeho centrálneho riadenia. Vývoj letectva a ďalších zbraňových systémov
ukazoval, že v ďalších možných vojnách bude poslanie chrániť a brániť obyvateľstvo v zázemí, ako aj
hospodárske a politické centrá, významné objekty, komunikácie a i., nesmierne zvýrazňovať a že bude stále viac
poslaním celého štátu.
Ústredné štátne orgány stále častejšie ovplyvňovali a riadili činnosť miestnych zložiek civilnej protileteckej
ochrany, na čele ktorých stál spravidla starosta, alebo jemu podriadený veliteľ. Celý tento vývoj, ktorý sa začal
v priebehu I. svetovej vojny a pokračoval po jej ukončení, bol teda výsledkom aktívneho pôsobenia iniciatívy
občanov a ich dobrovoľných organizácií a úsilia štátnych orgánov. Tento vývoj bol postupne v mnohých
európskych krajinách završovaný vytváraním systémov civilnej protileteckej ochrany (CPO) 13. Spolu
s dynamickým rozvojom vojenského letectva priniesla I. svetová vojna aj prvé skúsenosti s bojovým použitím
chemických zbraní. Za počiatok obdobia masového používania chemických zbraní je všeobecne považovaný
útok nemeckých vojsk proti Francúzom pri belgickom meste Yprés v západných Flandrách.
Napriek veľkému úsiliu, ktoré venovali vlády a iné štátne orgány v mnohých krajinách rozvoju civilnej
protileteckej obrany v medzivojnovom období, nepodarilo sa im vybudova ť dostatočne účinné systémy CPO.
Boli síce položené legislatívne, organizačné a materiálne základy pre vykonávanie niektorých opatrení, ako napr.
evakuáciu, ukrytie, zatemnenie, protipožiarnu ochranu, zdravotnícke zabezpe čenie, v žiadnom štáte sa však
nepodarilo vytvoriť ucelený a účinný systém.
Skúsenosti, získané v priebehu I. svetovej vojny väčšinou bojujúcich strán, jednoznačne presviedčali
o tom, že pre zabezpečenie ochrany a obrany nielen bojujúcich jednotiek, ale najmä zápolia a celého
vnútrozemia krajín vojnového konfliktu, je potrebné intenzívnejšie sa zaobera ť organizáciou a zabezpečením
takejto ochrany. Avšak ani nové spôsoby vedenia bojovej činnosti, najmä letectvom, ako aj nasadenie
chemických a zápalných zbraní hneď neviedli vlády jednotlivých krajín k vytváraniu centrálne a direktívne
riadených celoplošných ochranných, resp. obranných systémov. Typickou pre vytvorenie prvkov protileteckej
ochrany bola črta dobrovoľnosti účasti občanov na takejto činnosti, s jej spolkovou organizáciou
a s obmedzeným územným rozsahom.
Vo väčšine európskych krajín sa postupne prehlbovalo poznanie, že efektívne riešenie úloh ochrany
a obrany proti možným leteckým útokom ale aj proti akémuko ľvek ohrozeniu vo všeobecnosti, nemôže ostať
výhradnou záležitosťou dobrovoľnej, spolkovej aktivity obyvateľstva, teda viac-menej ich súkromnou
záležitosťou. Objektívna nevyhnutnosť centrálnych, štátnych zásahov do oblasti investičnej, stavebnoprojekčnej, vedeckovýskumnej a vývojovej, výchovnej a vzdelávacej, agitačnej a propagačnej činnosti si
vyžadovala stále jednoznačnejšie a dôraznejšie regulatívne zásahy štátnych orgánov na všetkých stupňoch
riadenia.
Po I. svetovej vojne, ktorá svojím priebehom zreteľne dokumentovala priepastný rozdiel medzi úrovňou
noriem medzinárodného humanitného práva a ich praktickým rešpektovaním v ozbrojenom konflikte, došlo
k mnohým zmenám v spoločensko-ekonomickom, politickom vývoji a tiež vo vývoji vojenstva.
11

Pozn. V našich podmienkach sa tento pojem objavil prvý raz vo Vládnom uznesení z 13. júla 1951 o základných úlohách a povinnostiach
civilnej obrany na území ČSR.
12
Pozn. Dnes tiež ako OKI – Ochrana kritickej infraštruktúry (CIP – Critical Infrastructure Protection)
13
Pozn.: Tento názov ( CPO) sa postupne udomácnil, aj keď napr. v Nemecku to bola najprv „miestna protiletecká ochrana“, v Británii
„pasívna protiletecká ochrana“, najmä po organickom prepojení so systémami protipožiarnej ochrany a protichemickej ochrany.
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Rozhodujúcim momentom pre vymedzenie zákonnej zodpovednosti za protileteckú ochranu a obranu
bolo prijatie Zákona o ochrane a obrane proti leteckým útokom 14 zo dňa 11. apríla 1935. Zákon nadobudol
účinnosť 26. apríla toho istého roku. Na základe tohto zákona prestala byť civilná protiletecká ochrana (CPO)
dobrovoľnou záležitosťou občanov a hlavná zodpovednosť za jej zabezpečenie bola presunutá na štátne orgány,
pričom jej riadením bolo poverené ministerstvo vnútra.
Postupné zdokonaľovanie kvalitatívne nových druhov zbraní (jadrové zbrane – Hirošima, Nagasaki)
s prakticky neobmedzeným dosahom sa stalo obrovským nebezpečenstvom pre všetky krajiny. Táto skutočnosť
si objektívne vyžadovala aj zvýšenie kvality opatrení civilnej protileteckej obrany, viedla ku vzniku nových
koncepcií civilnej ochrany, k prijímaniu nových legislatívnych úprav a h ľadaniu nových, účinnejších spôsobov
a prostriedkov na ochranu obyvateľstva a objektov. Týmto sa rozvoj systémov civilnej ochrany stal
neoddeliteľnou súčasťou činnosti vlád mnohých krajín. Spolu s tým došlo nevyhnutne aj k vývinu
v ustanoveniach medzinárodného vojnového práva.
Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 oblasť civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len
„civilná ochrana“) prešla dynamickým vývojom. Prvoradou úlohou bolo ustanovi ť právny rámec civilnej
ochrany v SR. Prijatím zákona o civilnej ochrane obyvateľstva15, vykonávacích vyhlášok a nariadení vlády SR,
bola právna úprava na úseku civilnej ochrany zosúladená s Ústavou SR, medzinárodným humanitárnym právom,
Ženevskými dohovormi, čl. 61, 62 a 66 a Dodatkovými protokolmi I a II a právnymi predpismi Európskej
únie/Európskych spoločenstiev (ďalej len „EÚ/ES“). Zákonom o civilnej ochrane bol vytvorený právny základ
na zabezpečenie ústavného práva občanov spočívajúci v ochrane života, zdravia a majetku pred následkami
mimoriadnych udalostí. Zároveň ním boli ustanovené úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, samosprávy
ako aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpe čovaní úloh civilnej ochrany.
Úlohy civilnej ochrany v súčasnosti:

14
15

§

do riadiacej činnosti orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré sa podieľajú na realizácii
alebo riadení záchranných prác implementovať nové poznatky a skutočnosti vyplývajúce zo záverov
analýz územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

§

zvýšením účinnosti odbornej prípravy (využívaním formy praktických cvičení) dosiahnuť pripravenosť
orgánov, ktoré sa podieľajú na realizácii alebo riadení záchranných prác a dosiahnu ť vyššiu
pripravenosť jednotiek civilnej ochrany,

§

organizovanou prípravou na civilnú ochranu zvýšiť povedomie obyvateľstva o správnom reagovaní pri
varovaní, evakuácii a ukrytí, podporiť znalosť zásad poskytovania pomoci iným pri vzniku mimoriadnej
udalosti,

§

v oblasti protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení organiza čne vytvoriť
a materiálne zabezpečiť jednotný informačný systém na účely rýchleho a efektívneho vyhodnocovania
možného ohrozenia alebo následkov mimoriadnej udalosti. Pri realizácii protiradia čných opatrení
na ochranu obyvateľstva využívať existujúce PIO.

§

v kolektívnej ochrane obyvateľstva skvalitniť odborné zabezpečenie evakuácie a vytvárať podmienky
na samovoľnú evakuáciu; udržať súčasný stav úkrytového fondu a vytvárať podmienky na zvyšovanie
podielu dvojúčelového využívania úkrytov,

§

v oblasti informačného systému civilnej ochrany skvalitniť podmienky pre rýchle a operatívne
vyrozumievanie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti, vytvoriť podmienky na
zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom v prípade
mimoriadnych udalostí a krízových situácií na celom území SR a skvalitni ť systémy podpory krízového
riadenia,

§

v zabezpečovaní materiálom civilnej ochrany zlepšiť vybavenie jednotiek civilnej ochrany zriadených
pre potrebu územia s dôrazom na vybavenie modulov civilnej ochrany č. 1 a 2,

§

rozvíjať spoluprácu v rámci EÚ v súlade s ustanoveniami dvoch základných legislatívnych dokumentov
v oblasti civilnej ochrany, a to Rozhodnutím Rady, ktorým sa ustanovuje finan čný nástroj civilnej
ochrany (s platnosťou na obdobie 2007 – 2013) a Rozhodnutím Rady, ktorým sa ustanovuje
mechanizmus Spoločenstva pre civilnú ochranu. Cieľom je budovanie a implementovanie efektívneho
systému v oblasti prevencie, pripravenosti a rýchleho reagovania na závažné mimoriadne udalosti

Zákon č.82/1935 Sb. z. a n. o ochraně a obraně proti leteckým útokům.
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
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v členských krajinách EÚ a tretích krajinách. Podieľať sa na budovaní kapacít civilnej ochrany pre
zabezpečenie rýchlej reakcie v prípade teroristického útoku v súlade s Akčným plánom Vyššieho
výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO zameraným na zlepšenie ochrany civilného obyvate ľstva
pred možnými útokmi rádiologickými, chemickými, biologickými a jadrovými látkami,

§

v oblasti Integrovaného záchranného systému v SR vytvoriť podmienky na koordinovanú činnosť
jednotiek civilnej ochrany a zložiek integrovaného záchranného systému pri plnení úloh súvisiacich
s vykonávaním záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach,

§

na základe vytvoreného systému mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci zvýši ť rýchlosť
a flexibilitu reakcie na splnenie požiadaviek poskytnutia humanitárnej pomoci na území SR
a v zahraničí. Hlavný dôraz položiť na rýchlosť prijatia rozhodnutí po prijatí žiadosti o pomoc a pružnú
realizáciu pomoci,

§

rozvíjať spoluprácu s Ministerstvom obrany SR pre uplatňovanie pomoci a podielu na záchranných
prácach v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, alebo po vyhlásení mimoriadnej situácie, v čase
výnimočného stavu a núdzového stavu

Hasičský a záchranný zbor
je jednotne organizovaným zborom, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o
Hasičskom a záchrannom zbore a osobitnými právnymi predpismi 16. HaZZ je základnou záchranou zložkou
integrovaného záchranného systému (IZS), je vybavený potrebnou technikou, záchrannými prostriedkami a
špeciálne pripravenými profesionálmi, ktorí tvoria nosný článok IZS. Spolupracuje pri plnení svojich úloh so
štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými
osobami. Taktiež spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných
štátov a s medzinárodnými organizáciami.
Zbor sa podieľa na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri
požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, na zabezpe čovaní núdzového
zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci. Ďalšou z činnosti
HaZZ je likvidácia ohnísk nákaz zvierat. V neposlednom rade plní úlohy vedecko-technického rozvoja na úseku
ochrany pred požiarmi. Najdôležitejšou úlohou je spolupodieľanie sa na plnení úloh integrovaného záchranného
systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobiliza čnými prípravami.
Úlohy zboru Hasičského a záchranného zboru

§
§
§
§
§
§
§
§

plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
vykonáva štátny požiarny dozor,
plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri
haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,
poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických
osôb,
vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania
zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,
plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v
oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním
činností zboru,
Organizácia Hasičského a záchranného zboru

§
§
§
§
16

prezídium zboru,
krajské riaditeľstvá zboru,
okresné riaditeľstvá zboru,
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
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zariadenia zboru,
pracoviská zboru.

Na zabezpečenie efektívnej a kvalitnej realizácie zásahov sú v pôsobnosti HaZZ zriadené odborné
služby, ktorých činnosť je úzko špecializovaná na osobitný druh zásahu 17:

§

§

§

§

§

Požiarna záchranná služba - zabezpečuje poskytovanie odbornej pomoci v prípadoch, keď je
ohrozený život a zdravie osôb, keď na vykonanie záchrany je potrebná osobitná pripravenosť a
vybavenie. Možno ju rozdeliť do oblastí: vyslobodzovanie a záchrana osôb pri dopravných nehodách a
iných haváriách, záchrana osôb z výšok a z voľných hĺbok, ťažko prístupných terénov a z vodnej
hladiny, poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu, vyslobodzovanie
osôb zo závalov a tesných priestorov, vykonávanie prác pod vodnou hladinou, likvidácia požiarov.
Protiplynová služba - zabezpečuje najmä účinný zásah a bezpečnosť zdravia príslušníkov jednotiek v
zdraviu škodlivom prostredí: v prostredí, v ktorom došlo k silnému zadymeniu splodinami horenia, v
prostredí s únikom jedovatých, dusivých, bakteriologických a iných nebezpečných látok. Realizuje
analýzu ovzdušia z hľadiska koncentrácie nebezpečných látok, navrhuje spôsob a rozsah ochrany osôb
v zamorenom prostredí, zabezpečuje funkčnosť izolačných dýchacích prístrojov, ochranných oblekov,
detektorov a oživovacích prístrojov.
Povodňová záchranná služba - zabezpečuje najmä plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním záchranný
prác počas povodní a iných mimoriadnych udalostí na vode: evakuáciu a záchranu osôb, zvierat a
majetku z území ohrozených alebo postihnutých povodňou, poskytovanie pomoci pri nehodách a
haváriách na vodných plochách, zachytávanie ropných a chemických zne čistení na vodných plochách.
Spojovacia služba - zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s vysielaním, prenosom a príjmom správ a
informácií. Zabezpečuje operatívne spojenie počas výjazdu jednotky k ohlásenej udalosti, priamo na
zásahu ako aj počas návratu jednotky na základňu, zvolávanie príslušníkov pri nasadení síl a
prostriedkov v prípade veľkých a zložitých zásahov.
Strojná služba - zabezpečuje plnenie úloh s udržiavaním hasičskej techniky v akcieschopnom a
pohotovostnom stave.

Záchranná zdravotná služba
poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť18 osobám v stave, pri ktorom je v bezprostrednom
ohrození ich život alebo zdravie a sú odkázané na poskytnutie pomoci. Táto služba má predchodcu v lekárskej
službe prvej pomoci a záchrannej službe. Na čele štruktúry záchrannej zdravotnej služby je Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej starostlivosti SR, ktoré centrálne riadi a koordinuje podriadené zložky. Nižšie v štruktúre
pôsobia krajské operačné strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré sú súčasťou koordinačných stredísk.
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného
systému, ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území pod ľa pokynov koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Sú to už
konkrétne právnické osoby, ktoré podnikajú v uvedenej oblasti. Stanica záchrannej zdravotnej služby je
stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia
záchrannej zdravotnej služby mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená
komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom záchrannej
zdravotnej služby. Spomínané operačné stredisko zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci zásahového
územia. Zásahovým územím je celé územie SR. Opera čné stredisko záchrannej zdravotnej služby sa riadi
pokynmi koordinačného strediska. Ambulancia záchrannej zdravotnej služby prijíma pokyny koordina čného
strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na zásah a na zabezpečenie neodkladnej
prepravy. Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, je povinný vyhotoviť písomný
záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení alebo osobe,
ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi 19,ak osoba nebola
prepravená do nemocnice.
Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú:

§

operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,

17

BLAŽEK, V. Obrana a krízový manažment regiónu. Bratislava, APZ 2007 s. 126
Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
19
§ 27 Občianskeho zákonníka
18
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poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby20.

Horská záchranná služba
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou
zdravotnou službou, poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb, podieľa sa na pátraní po nezvestných
osobách. Jednou z hlavných úloh je vykonávanie opatrení súvisiacich s lavínovým nebezpečenstvom. Horská
záchranná služba zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby. Plní úlohy v rámci
integrovaného záchranného systému ako jedna zo základných zložiek tohto systému a spolupracuje s ďalšími jej
zložkami. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh
spojených s jej činnosťou.
Táto zložka organizačne patrí pod ministerstvo vnútra. Sídlom Horskej záchrannej služby sú Vysoké
Tatry. Horská záchranná služba sa organizačne člení na riaditeľstvo Horskej záchrannej služby a strediská
Horskej záchrannej služby. Strediskami Horskej záchrannej služby sú školiace stredisko, stredisko lavínovej
prevencie, operačné stredisko tiesňového volania a oblastné strediská pre horské oblasti. Školiace pracovisko ako
už z názvu vyplýva plní hlavne funkciu odborného školenia a vzdelávania príslušníkov Hasi čského
a záchranného zboru a uchádzačov o zamestnanie v zbore. Stredisko lavínovej prevencie denne sústreďuje
správy, potrebné na posúdenie lavínovej situácie v horských oblastiach na Slovensku a denne vydáva regionálny
lavínový bulletin, realizuje preventívne opatrenia proti lavínam najmä odstrelom pomocou výbušnín a vedie
metodiku v lavínovej prevencii a následnej záchrane a plní aj ďalšie úlohy.
Oblastné strediska Horskej záchrannej služby tvoria najnižšiu regionálnu úroveň horskej záchrannej
služby. Priamo sa podieľajú na zachraňovaní civilného obyvateľstva v núdzi. Patria tu tieto oblastné strediska:
Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Západné Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra a Veľká Fatra. Horská záchranná služba
disponuje s viac ako 120 profesionálnymi zamestnancami.
Banská záchranná služba
datuje svoj počiatok do roku 1959, kedy bola listinou povereníka miestnych palív a naftového priemyslu
zriadená ako samostatná účelová organizácia Hlavná banská záchranná stanica 21.
Organizačne je vytváraná ako súčasť Hornonitrianskych baní Prievidza a akciovej spoločnosti Nafta Gas,
Malacky. V súčasnosti existuje Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi, 11 závodných banských
záchranných staníc, obvodné banské záchranné stanice a banský záchranný zbor štátnej banskej správy.
Organizačné banská záchranná služba patrí pod Ministerstvo hospodárstva.
Úlohou banskej záchrannej služby je vykonávať práce na záchranu ľudských životov a majetku pri
závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytnutia prvej pomoci v podzemí. Pri nehodách banská
záchranná služba zdoláva závažné prevádzkové nehody, najmä výbuchy plynov a uvo ľneného prachu, banských
požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých
pieskov. Banskú záchrannú službu vykonávajú banské záchranné stanice odstraňovanie následkov havárií.
Slovenský banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky
nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu.
Vykonávanie záchranných prác musí byť rýchle a účinné.
Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi vykonáva tieto činnosti:

§
§
§
§
§

riadi a kontroluje po odbornej stránke činnosť závodných banských záchranných staníc,
školí a cvičí banských záchranárov a ostatných pracovníkov banských záchranných staníc,
zúčastňuje sa na ročných kontrolách havarijných plánov a kontroluje havarijné plány,
kontroluje zariadenia havarijnej prevencie,
opravuje, kontroluje a skúša vo vlastných dielňach a skúšobniach dýchacie a oživovacie prístroje,
záchranársku techniku a vydáva osvedčenia o skúškach,

20
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21
ROTH R.- MIKA O. J. Ochrana proti chemickému a biologickému ohrozeniu, Bratislava, APZ 2006,str.71
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§

vykonáva dozor nad kontrolou a skúšaním detektorov. indikátorov, analyzátorov plynov a nad školením
pracovníkov, ktorí s týmito prístrojmi pracujú,
§ vypracúva plán vzájomnej pomoci banských záchranných staníc,
§ sleduje, prípadne vykonáva výskum v odbore banského záchranárstva a spolupracuje s príslušnými
výskumnými a inými pracoviskami.
Hlavnej banskej záchrannej službe sú organizačne podriadené obvodné banské záchranné stanice. Obvodná
banská záchranná stanica riadi a kontroluje po odbornej stránke činnosť závodných banských záchranných
staníc, školí a cvičí banských záchranárov a kontroluje zariadenia havarijnej prevencie. Vo vlastných diel ňach
opravuje a skúša dýchacie a oživovacie prístroje a záchranársku techniku. Závodné banské záchranné stanice
zriaďuje organizácia, ktorá pracuje na hlbinných baniach, uhoľných lomoch, a ktorá vykonáva vrtné a
geofyzikálne práce. Na to potrebuje povolenie od obvodnej banskej záchrannej služby. Organizácia so súhlasom
hlavnej banskej záchrannej stanice môže zabezpečiť banskú záchrannú službu aj inou banskou záchrannou
stanicou zriadenou aj pri inej organizácii alebo zriadiť závodnú banskú záchrannú stanicu spoločnú pre dve
alebo viac baní. Závodná banská záchranná stanica školí a cvi čí banských záchranárov, zúčastňuje sa na ročných
kontrolách havarijných plánov, kontroluje zariadenia havarijnej prevencie a taktiež opravuje, kontroluje a skúša
dýchacie a oživovacie prístroje a záchranársku techniku
Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany 22
sú zariadenia Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a CO pre riešenie otázok
odborného zabezpečenia ochrany obyvateľstva proti účinkom nebezpečných látok s dôrazom na vykonávanie
expertnej, monitorovacej, rozborovej, kontrolnej a pedagogickej činnosti v oblasti nebezpečných látok a
bojových otravných látok. Zabezpečujú úlohy v oblasti chemického a radiačného prieskumu, laboratórnej
kontroly a špeciálnej dozimetrie. Vykonávajú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu nebezpe čných látok,
vyhodnocovanie údajov a prognózovanie ďalšieho vývoja situácie v sledovanom prostredí. Podieľajú sa na
monitorovaní životného prostredia a následkov havárii na vodných zdrojoch, pri požiaroch a únikoch
nebezpečných látok. V SR sú súčasťou civilnej ochrany tri kontrolné chemické laboratória a každé z nich je
špecializované:

§
§
§

KCHL Slovenská Ľupča je špecializované na spektrálne analytické metódy v infra červenej oblasti a na
plynovú chromatografiu s detekciou delených látok IR, FID a MS detektorom,
KCHL Nitra je špecializované na kvapalinovú chromatografiu nebezpečných látok a mobilnú plynovú
chromatografiu s detekciou látok PID detektorom, mobilnú infračervenú spektroskopiu aj plynných
látok a štandardne vykonáva tiež polarografické stanovenia katiónov,
KCHL Jasov je špecializované na alfa, beta a gamma spektrometrické stanovenia prírodných a umelých
rádionuklidov stacionárnym aj mobilným spôsobom a UV-VIS stanovenia stacionárnym a mobilným
spôsobom.

KCHL v dobe prípravy na riešenie mimoriadnych situácii zabezpečujú, či že to znamená v období keď
SR nie je v priamom ohrození. Kontrolné chemické laboratória plnia nasledovné úlohy a opatrenia:

§
§
§
§
§
§

kontrolnú a expertnú činnosť v oblasti nebezpečných látok a bojových otravných látok,
čiastkové úlohy špeciálneho prieskumu, dozimetrickej a laboratórnej kontroly pri prevádzkových
haváriách spojených s únikom nebezpečných látok,
plnenie súčinnostných úloh v rámci monitorovania teritória, najmä v okolí jadrových zariadení,
v rámci možnosti vykonávajú potrebné vyšetrenia pre hygienickú službu MV SR,
úlohy pripravenosti laboratórií k plneniu úloh súvisiacich s bezpe čnosťou štátu na stacionárnom a
mobilnom pracovisku,
výstavbu „ modulov - 1 a 2“ v rámci plnenia úloh spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej
politiky EÚ a OSN.
KCHL CO v dobe mimoriadnych situácii prostredníctvom svojich výjazdových skupín:

§
22

vykonávajú radiačný a chemický prieskum v priestore mimoriadnej udalosti,

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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vykonávajú odber vzoriek, meranie a analýzu pri haváriách spojených s únikom nebezpečných látok do
ovzdušia, vody a pôdy,
vykonávajú operatívny radiačný prieskum a laboratórnu kontrolu pri radiačných haváriách,
vykonávajú doplnkové monitorovanie pri radiačných haváriách jadrových zariadení,
zúčastňujú humanitných akcii v zahraničí,
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnych udalosti
vykonávajú radiačno-chemický prieskum v prípade použitia bojových otravných, rádioaktívnych a
neznámych látok.

KCHL CO sú súčasťou integrovaného záchranného systému SR ako jedna zo základných zložiek tohto
systému. Pre potreby systému plní nasledujúce úlohy:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

poskytovanie dôležitých údajov a odporúčaní,
meranie nebezpečných chemických a rádioaktívnych látok v teréne a odber vzoriek,
meranie nebezpečných chemickýc a rádioaktívnych látok po dodaní vzoriek v laboratóriu,
matematické výpočty, kalkulácie, hodnotenia, prognózovanie,
meteorologické pozorovanie a poskytovanie údajov o stave ovzdušia,
spracovanie odborných posudkov a hlásení,
príprava a výcvik príslušníkov zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh IZS,
meranie dôležitých doplňujúcich parametrov pre hodnotenie chemickej situácie,
výcvik a poradenstvo v oblasti programov na vyhodnocovanie chemickej a radia čnej situácie.

Ďalšie subjekty
Obecná a mestská polícia sú poriadkové orgány, pôsobiace pri zabezpečovaní obecných a mestských
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a majetku. Plnia úlohy vyplývajúce zo všeobecne
záväzných nariadení obce alebo mesta, z uznesení obecného, alebo mestského zastupite ľstva, z rozhodnutí
starostu či primátora.
Slovenský červený kríž je dobrovoľná neštátna spoločenská záujmová organizácia, ktorá spolupracuje
s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s ďalšími organizáciami, inštitúciami a združeniami Slovenskej
republiky i s príslušnými medzinárodnými organizáciami (najmä Medzinárodným hnutím Červeného kríža
a Červeného polmesiaca). Základným poslaním je predchádzať krízovým situáciám a zmierňovať utrpenie
všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, náboženstvo a politické presvedčenie. Plní úlohy
humanitárnej a zdravotníckej pomoci v mieri, ako aj v čase vojny a vojnového stavu. Pôsobí v oblasti civilnej
ochrany obyvateľstva a pri poskytovaní pomoci pri katastrofách, živelných pohromách, mimoriadnych
udalostiach, alebo iných nešťastiach. V prípade ohrozenia štátu sa stáva pomocnou organizáciou OS SR.
Vyššie uvedené ostatné zložky IZS plnia svoje úlohy podľa potreby a konkrétnej situácie, alebo na
vyzvanie koordinačného strediska IZS ObÚ v sídle kraja alebo operačného strediska tiesňového volania,
či svojich kompetentných orgánov.

Záver
Pokiaľ ide o používanie termínu civilná ochrana, je potrebné zdôrazni ť, že tento termín má svoju
históriu a svoj vývin. V dobe I. svetovej vojny a v období medzi vojnami bol vo vä čšine krajín používaný
termín „civilná protiletecká obrana“, prípadne „ochrana a obrana proti leteckým útokom“. Po II. svetovej vojne 23
sa v štátoch Európy zaužíval termín „civilná obrana“, ktorý sa v niektorých štátoch používa podnes. Tento pojem
je ale používaný v dvoch významoch. Jednak v širšom slova zmysle (vo francúzskom jazyku ako „protection
civile“) a jednak v užšom zmysle (po francúzsky ako „défense civile“). V širšom slova zmysle je pod pojmom
civilná obrana chápaná široká oblasť všetkých opatrení štátu na jeho obranu (na národnú obranu), ktoré nemajú
vojenský charakter – teda ochrany verejnoprávnych inštitúcií, objektov národného hospodárstva, dôležitých pre

23

Pozn. V našich podmienkach sa tento pojem objavil prvý raz vo Vládnom uznesení z 13. júla 1951 o základných úlohách a povinnostiach
civilnej obrany na území ČSR.

24

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 / 2011

obranu štátu, dodržiavanie verejného poriadku 24 a i. V užšom zmysle je pod týmto pojmom chápaná sústava
opatrení, smerujúcich na záchranu životov, zdravia a majetku obyvate ľov, prípadne na obmedzenie materiálnych
škôd.
Regionálna úroveň krízového manažmentu vo verejnej správe je funkčná v rámci miestnej štátnej
správy na ObÚ v sídle kraja, na ObÚ a v špecializovanej miestnej štátnej správe (tiež vo vybraných výrobných
a hospodárskych organizáciách). Spolu s orgánmi miestnej štátnej správy sa na plnení úloh krízového
manažmentu podieľajú aj orgány samosprávy. ObÚ v sídle kraja riadia a usmerňujú činnosť ObÚ, kontrolujú
plnenie úloh a opatrení v záujme budovania obranyschopnosti a pripravenosti orgánov miestnej štátnej správy
na činnosť v krízových situáciách vrátane vojny a vojnového stavu.. V súlade s týmto základným cie ľom vydáva
ObÚ v sídle kraja riadeným ObÚ pokyny a smernice a vytvára podmienky materiálneho, technického,
organizačného a finančného zabezpečenia príprav hospodárskej mobilizácie.
Počas ohrozenia života alebo zdravia alebo majetku v dôsledku nebezpečenstva vzniku krízovej situácie
alebo po jej vzniku, pokiaľ nie je možné jej priebeh regulovať a negatívne následky nie je možné likvidovať
silami a prostriedkami obvodu, koordinuje ObÚ v sídle kraja činnosť ObÚ a tiež iných štátnych orgánov a obcí.
Prioritné postavenie v tejto rovine majú orgány miestnej štátnej správy – ObÚ v sídle kraja, ObÚ a orgány
regionálnej územnej samosprávy - samosprávne kraje (VÚC). Samospráve bola v rámci doposiaľ uskutočnenej
reformy verejnej správy odovzdaná aj určitá časť kompetencií týkajúcich sa krízového manažmentu.
Výkonným orgánom krízového manažmentu 25 je krízový štáb. Krízové štáby (KŠ) vo svojom územnom obvode
zriaďujú ObÚ v sídle kraja, ObÚ a obce. Podnikatelia a právnické osoby sú podľa zákona na požiadanie orgánu
krízového manažmentu povinní poskytnúť mu informácie a podklady, potrebné na uskutočňovanie civilného
núdzového plánovania.
Na činnosti krízového manažmentu alebo na požiadanie ObÚ v sídle kraja resp. ObÚ (krízových
štábov) sa podieľajú rôzne subjekty (orgány verejnej správy, podnikatelia a právnické osoby.
Štúdia vznikla v rámci parciálneho riešenia inštitucionálneho projektu AOS-4-4-3/2010-PVe 4.2.2.1.
Projekt bol schválený v rámci „Plánu projektov vedy a výskumu AOS“ ako spolo čný projekt AOS GMRŠ
Liptovský Mikuláš, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a vybraných partnerských inštitúcií: Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, firmy Lynx s.r.o. Košice, Univerzity Tomáše Bati v Zlíne Česká
republika.
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VIRTUÁLNA REALITA - APLIKAČNÉ MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA
V PODMIENKACH BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB - ČASŤ 1.
Peter HAVAJ - Stanislav KRIŽOVSKÝ - Peter LOŠONCZI1

Virtual reality – application possibilities of its use in conditions of security services –
Part 1
Anotácia: Odborný článok sa zameriava na identifikáciu Policajného zboru, jeho povinnosti v zmysle zákona
a poukázať na rozsah požiadaviek v oblasti výcviku a odbornej príprava v sú časnosti. Na základe poznatkov
z oblasti modelovania - v podmienkach virtuálnej reality s poukázaním na oblasti jej úspešnej aplikácie uvies ť
oblasti policajných činnosti jej vhodnej aplikácie s dôrazom na rekonštrukciu miesta kriminálno – relevantnej
udalosti s presnou definíciou výhod jej aplikácie.
Kľúčové slová: Policajný zbor, kriminalisticko - relevantná udalosť, výcvik, príprava, virtuálna
realita,modelovanie, školstvo, šport, lekárstvo, komerčná sféra, výskum vesmíru, armáda, projektovanie
Abstract: Tasks Articles is to define a brief police force, its duties under the Act and highlight the range of
training requirements and training today. Based on knowledge of modeling - in terms of virtual reality with
reference to its area of successful application of state policing activities of its appropriate application, with
emphasis on site reconstruction criminal - relevant event with a precise definition of benefits for its application.
Keywords: Police Force, forensic - relevant event, training, training, virtual reality, modeling, education, sports,
medicine, commercial, space, military, design.
Úvod
Hneď v úvode je potrebné si ozrejmiť, čo vlastne Policajný zbor je a aké úlohy plní. V zmysle zákona č.
171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov je policajný zbor definovaný :
„Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti,
boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný
zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
V zmysle § 1 Zákona č. 171_1993Z.z.oPolicajnom zbore v znení neskorších predpisov policajný zbor plní tieto
úlohy:
a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a
bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
b) odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z
trestnej činnosti,
d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,
e) vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f) zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len "minister") a ďalších osôb určených vládou,
g) zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených vládou a spolupôsobí pri fyzickej
ochrane jadrových zariadení,
h) zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
i) spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
j) dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k) odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a
prerokováva,
l) vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
m) poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
n) vykonáva kriminalisticko-expertíznu činnosť,
o) spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva.
1

Ing. Peter Havaj, PhD. Ústav práva a prevencie kriminality, VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: peter.havaj@vsbm.sk;
JUDr. Stanislav Križovský, PhD., Ústav občianskej bezpečnosti, VŠBM v Košiciach, Zádielska 12, 040 01 Košice, e-mail:
stanislav.krizovsky@vsbm.sk; Ing. Peter Lošonczi, PhD., VŠBM v Košiciahc, Kukučínova 17, 040 01 Košice, e-mail: peter.losonczi@vsbm.sk
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p) Policajný zbor plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
q) Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami,
ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informa čnou službou, s právnickými
osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä pri ur čovaní priorít prevencie
kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.
Z vyššie uvedeného zoznamu základných úloh, ktoré Policajný zbor plní v súlade so zákonom o Policajnom
zbore vyplýva širokospektrálnosť a rôznorodosť jednotlivých úloh ktoré plní. Táto širokospektrálnosť úloh si od
príslušníkov policajného zboru vyžaduje dokonalú prípravu a to predovšetkým v oblastiach :
- Legislatívnej prípravy,
- Odborno - technickej prípravy a zručnosti,
- Telesnej prípravy,
- Streleckej prípravy,
- Taktickej prípravy ( taktika vykonávania zákrokov),
- Psychologickej prípravy ( zvládanie psychickej záťaže, kurzy asertivity a pod.).
1. Všeobecné oblasti uplatnenia virtuálnej reality
Jednotlivé oblasti prípravy tak ako sú vymenované predstavujú veľkú nielen časovú a organizačnú, ale aj
finančnú záťaž. Sú spojené z komplikovaným spôsobom ich prípravy po stránke materiálnej, priestorovej,
organizačno – technického zabezpečenia ako aj so skutočnosťou vplyvu iných nepriaznivých podmienok na ich
priebeh. Z hľadiska efektívnosti sa tiež musí prihliadať na prítomnosť určitého počtu príslušníkov, čo je zase
v podmienkach nepretržitého plánovania výkonu služby veľmi obmedzujúci faktor.
Z uvedeného dôvodu by bolo vhodne v týchto činnostiach aplikovať moderné postupy a systémy modelovania,
vytvárania vhodných modelov pre jednotlivé časti prípravy v takzvanom virtuálnom prostredí. V danom prípade
by sa jednalo o proces využívania virtuálnej reality v praxi Policajného zboru. Je nutné poukáza ť, že v danom
prípade nejde o nereálne využitie tejto technológie v praxi. Je bezprostredne nutné poukáza ť na jaj úplnú
absenciu v podmienkach prípravy príslušníkov Policajného zboru a využívania jej výhod aj v prípade
objasňovania kriminalisticko relevantných udalosti v praxi Policajného zboru. V celosvetovom meradle je táto
technológia úspešne využívaná pre obdobne účely v podmienkach :
lekárstva
Je tu možné využívať priestorové modely orgánov alebo celého tela. Modely sa získavajú pomocou počítačové
topografie. Lekári sa tak môžu zísť (fyzické stretnutie nie je podmienkou) u jedného operačného stola a
naplánovať si závažnú operáciu najskôr „na nečisto“.
v športe
V športe záleží na tom, kto je najlepší najrýchlejší a najpresnejší. Športovci trénujú často len pár pohybov, ktoré
musia mať presne nacvičené. Pomocou techniky „Motion capture“ sa sníma pohyb na najdôležitejších častiach
tela tak, aby sa presne zachytil a mohol byť reprodukovaný na virtuálnej postave v počítači. Tam potom nastane
"optimalizácia" pohybu a športovec sa tak môže učiť od počítača.
v projektovaní
Výhoda VR sa objavuje už pri práci s CAD s priestorovými modelmi, kde sa môžeme viacej priblíži ť
vytváranému modelu, než s pohľadmi nárysu, bokorysu, pôdorysu. VR umožňuje i prácu s hotovými modelmi.
v školstve
Sprostredkovanie pohľadu do histórie, ako vyzerali pamätné miesta, do ktorých sa už nikdy nebudeme môc ť
pozrieť.
V oblasti výskumu vesmíru a vesmírnych letov, kde virtuálna realita pomáha pri výcviku astronautov.
v komerčnej sfére , pri vytváraní modelov priemyselných procesov, strojov a zariadení.
v armáde
Kde vojaci prežívajú simuláciu ako skutočnosť. Keď opustia svoje pozície sú spotení po celom tele a rozprávajú
o svojich zážitkoch. VR tu má aj ďalšie výhody. Nikto sa nemôže zraniť, velitelia môžu pozorovať situáciu z
viacerých miest a inteligentný software môže vojakom poskytovať výukové informácie.
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2. Oblasti uplatnenia virtuálne reality v bezpečnosti
Na základe skúsenosti s využívaním tohto systému v praxi je možné zadefinova ť ďalšie oblasti jeho
perspektívneho uplatnenia v praxi :
Oblasť súkromnej bezpečnosti
Návrhy systémov komplexnej ochrany objektov a pri simulovanom výcviku zákrokových jednotiek súkromných
bezpečnostných služieb.
Oblasť policajných činnosti
Práve vychádzajúc z dlhoročných skúsenosti využívania tohto systému v podmienkach vyspelých armád
po celom svete, by bolo vhodne uplatniť tento systém aj v podmienkach Policajného zboru. Pri jeho
uplatnení v podmienkach polície by bolo vhodné uvažovať aj o ďalšom rozmere možnosti využitia výhod
tohto systému. Takouto výhodou by mohla byť oblasť objasňovania kriminalisticko - relevantných
udalosti, konkrétne oblasť rekonštrukcie kriminalisticko - relevantnej udalosti. Svojím využitím by
prispela k zrýchleniu a skvalitneniu procesu objasňovania, minimalizovala by rizika omylov, ktoré môžu
nenávratne zmariť tento náročný proces.
Vychádzajúc z komplikovanosti a rozmanitosti možného miesta činu kriminálno - relevantnej skutočnosti
ako aj prihliadajúc na rizikové faktory vplývajúce na kvalitu práce na mieste činu, zaisťovanie a
vyhodnocovania stôp a celého procesu získavania relevantných dôkazov je nutné aby vytvorené softvérové
vybavenie pre využitie virtuálnej reality v polícii obsahovalo:

-

prostriedky pre opis statických svetov,
prostriedky pre opis dynamických svetov,
prostriedky pre spoluprácu viacerých používateľov vo virtuálnom prostredí.

V tomto systéme umožniť definovať rôzne objekty. Pomocou nich potom modelovať výslednú 3D scénu (
virtuálnu realitu). Tieto objekty scény aby boli opísané prostredníctvom hierarchicky usporiadaných objektov
(tzv. uzlov - anglicky notes).
Uzly môžu opisovať objekty rôznych typov, ako sú:
- Geometrické entity (bod, priamka, rovina a pod.).
- Geometrické celky (množiny).
- Základné operácie s objektmi (rotácia, translácia).
- Vlastnosti povrchu objektov.
- Parametre virtuálnej scény (pohľady kamier, osvetlenia, poveternostné podmienky a pod.).
Taktiež je dôležité aby medzi základne vlastnosti systému patrili zásady ako :
-

Virtuálne svety tvorené priestorovými objektmi sú kombinované s multimediálnymi prvkami ako
napríklad zvukové záznamy, video, obraz a pod..
Pri tvorbe virtuálnych svetov je možné používať prvky zapísané v lokálne v súboroch ale aj kdekoľvek
v sieti internet. Rovnako je možné medzi virtuálnymi svetmi prechádza ť rovnako ako aj medzi
jednotlivými stránkami www.
Animácie, interakcie a manipulácie s objektmi vo virtuálnom svete je zaistená jednotným preh ľadným
spôsobom. Rovnaké prostriedky sa používajú pre statické aj dynamické svety; statické svety sa dajú
jednoducho previesť na dynamické a naopak.
Súčasťou jazyka sú definície spôsobov pohybu užívateľa, podpora automatickej navigácie vo
virtuálnom prostredí, popis reakcie na chovanie užívateľa..
Virtuálne svety je možné vkladať aj do www stránok alebo iných využiteľných systémov.
systém umožňuje spoluprácu s ďalšími programovacími jazykmi a aktiváciu iných rezortných a
mimorezortných aplikácii a programov, prípadne aj www stránok.
Popis virtuálnych svetov ukladať aj v textovom formáte, kde by sa tento dala použiť ako písomný
podklad policajnej dokumentácie.

Záver
Vychádzajúc z predchádzajúceho je zrejme, že navrhovaná metóda , resp. spôsob ( možnosť), rekonštrukcie
kriminálne relevantnej skutočnosti vo virtuálnej realite musí spĺňať požadované podmienky, tak, aby bolo možné
nasimulovať akúkoľvek relevantnú udalosť, aby virtuálna realita poskytovala čo najširšiu škálu možnosti
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simulácie a hlavne spoluprácu aj s inými softvérmi a aplikáciami za ú čelom získania výsledku – hmotného
produktu majúceho vplyv na :
správnosť a „neomylnosť“ výkonu rekonštrukcie na mieste kriminálno-relevantnej udalosti ako
procesného úkonu,
možnosť opakovania rekonštrukcie kriminálno – relevantnej udalosti v akomkoľvek čase
a akomkoľvek počte opakovaní bez potreby vzniku vhodných prírodných podmienok na jej
realizáciu
právnu kvalifikáciu v prípadoch, kde sa rekonštrukcia na mieste kriminálno-relevantnej udalosti
nevyžaduje, ale virtuálna simulácia rekonštrukcie odstráni pochybnosti a pod....
možnosť zosobnenia sa s ktoroukoľvek zúčastnenou osobou kriminalisticko- relevantnej udalosti
za účelom skúmania jej vyhľadových a iných vnemových pocitoch,
pri spolupráci s inými softvérovými aplikáciami z oblasti znaleckej činnosti okamžité získanie
predbežných výsledkov o preverovaných procesoch a javoch – o možnostiach a nemožnostiach
ich vzniku, trvania a zániku,
Minimalizáciu možnosti justičných omylov pri právnych rozhodnutiach v rámci vyšetrovania
kriminálno-relevantných udalosti.
Skrátenie doby vyšetrovania a skvalitnenie jeho procesu.
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HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV
MEDZI EKONOMIKOU A VOJNOU (OBRANOU)
Radoslav IVANČÍK1

History and the present between the economy and war (defence)
Abatrakt: Vojny a rôzne ozbrojené konflikty predstavujú nedeliteľnú súčasť vývoja ľudstva od jeho vzniku až
po súčasnosť. Bol to totiž človek, kto viedol prvú vojnu a s najväčšou pravdepodobnosťou to opäť bude človek,
kto bude viesť vojnu poslednú. Nech už boli dôvody vzniku vojen a rôznych väčších, či menších ozbrojených
konfliktov akékoľvek, ekonomické, náboženské, etnické alebo iné, ich počet sa do konca druhého tisícročia
odhadoval asi na 14 700 a zahynuli v nich viac ako 3 miliardy ľudí. Z pohľadu ekonomiky je zaujímavé, že
materiálne škody dosiahli asi 337,5 kvintiliónov € 2. Už aj z tejto nepredstaviteľne vysokej čiastky vyplýva, že
medzi vojnou a ekonomikou existuje celý rad vzájomných vz ťahov. Vedenie vojny alebo zabezpečenie obrany,
totiž nie je len javom vojenským a politickým, ale tiež javom ekonomickým., ktorý je predmetom príspevku.
Kľúčové slová: ekonomika, vojna, obrana.
Abstract: the war and various armed conflicts constitute an integral part of human development from its
inception to the present. That was the man who led the first warand most likely agin be the man who will llead
the last war. Whatever the reasons were of various wars and bigger, smaller, or any armed conflict, economic,
religious, ethnic or other number by the end of the second millenium, estimated at about 14 700 and died in them
more than 3 billion people. In terms of economy, i tis interesting that the materila damage reached about 337,5
kvintilion €. Even on the inconceivably high amount that the war economy and there are many interrelationships.
Warfare defence and security is not only military and political phenomenon but also an economic phenomenon
Which is subject to cintribution.
Key words: economy, war, defence.

ÚVOD
Samotná história potvrdzuje, že nároky na ekonomické zabezpe čenie vedenia vojny alebo zabezpečenie
obrany slobody, nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti krajiny, ale tiež ochrany života a majetku ob čanov
s vývojom ľudskej spoločnosti neustále rástli. Ekonomika sa postupne stala rozhodujúcim činiteľom pri vedení
vojny, resp. zabezpečení obrany, pretože ju zabezpečuje potrebnými ľudskými, materiálnymi a finančnými
zdrojmi. Závislosť budovania vojenskej sily štátu na ekonomike sa postupne stávala oveľa silnejšou ako
v minulosti, pretože je priamoúmerná možnostiam ekonomiky daného štátu, t.j. ve ľkosti hrubého domáceho
produktu, tempu rastu ekonomiky, tempu rastu produktivity práce, jej odvetvovej a priestorovej štruktúre, jej
pružnosti a schopnosti reagovať na najnovší vedecko-technický vývoj, ale v posledných rokoch tiež aj na zmeny
vyplývajúce z globalizácie ekonomiky.
Vojny, príprava na ne a samotný ozbrojený zápas, majú však aj spätný vplyv na ekonomiku a vývoj
spoločnosti. Zabezpečenie vojny (obrany) materiálnymi, finančnými a ľudskými zdrojmi totiž odníma
spoločnosti veľkú časť prostriedkov a síl, ktoré sa potom v rámci národného hospodárstva nevyužívajú na
výrobu nových ekonomických statkov (potravín, energií, automobilov, elektroniky, nábytku, odevov a pod.).
Neustále sa zvyšujúce nároky na nákup a zavádzanie nových druhov zbraní, zbraňových systémov, ich
modernizáciu a údržbu, vytváranie zásob a rezerv, ich obmenu a doplňovanie, ako aj zdokonaľovanie systému
obrany štátu súbežne s riešením problematiky mierového rozvoja štátu preto predstavujú ve ľmi zložitú úlohu.
Každá spoločnosť musí potom obmedzené a vzácne ekonomické zdroje rozdeľovať na mierové a obranné
a riešiť problém voľby medzi výškou vojenských a mierových výdavkov.
Výdavky vynaložené na zabezpečenie vedenia vojny (obrany) tak pôsobia na ekonomiku spoločnosti vo
viacerých smeroch: ovplyvňujú dynamiku jej rastu, štruktúru, zamestnanosť, výskum a vedecko-technický
rozvoj, vnútorný a zahraničný obchod, platobnú bilanciu, ako aj celkový vývoj národného hospodárstva. Práve
preto si vedenie ozbrojeného zápasu postupne vyžadovalo stále vä čšiu ochranu vlastných ekonomických zdrojov
pred napadnutím alebo zničením zo strany protivníka a zároveň využívanie všetkých dostupných prostriedkov na
oslabenie ekonomickej sily nepriateľa. Používanie sily, resp. obrana proti nej si tak vedľa ľudského faktoru
spočívajúceho predovšetkým vo vojenskom personále vyžaduje aj vecný faktor spočívajúci predovšetkým
1
2

plukovník Ing. Radoslav IVANČÍK, náčelník Odboru rozpočtu a financovania (J-8) Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
1 kvintilión = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, t.j. 1030
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v zbraniach, vojenskej technike, výzbroji, výstroji a ďalších materiálnych prostriedkoch nevyhnutných pre
potreby vedenia vojny alebo zabezpečenia obrany. Vzájomné vzťahy medzi týmito dvomi faktormi sa s vývojom
nielen ľudskej spoločnosti, ale aj vojenstva postupne vyvíjali, menili a prehlbovali. V rôznych historických
obdobiach boli značne rozdielne, či už počas prvotnopospolnej spoločnosti, otrokárskeho zriadenia, obdobia
staroveku, stredoveku, feudalizmu alebo kapitalizmu.
VZÁJOMNÉ VZŤAHY EKONOMIKY A VOJNY (OBRANY) DO ZAČIATKU 20. STOROČIA
Prvotnopospolná spoločnosť
V prvotnopospolnej spoločnosti, ktorá je charakteristická veľmi nízkou úrovňou vývoja výrobných síl,
spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov a malým stupňom diferencovanosti výrobných a
spoločenských vzťahov (najmä rovnosťou všetkých ľudí), boli zbrane v podstate zhodné s primitívnymi
pracovnými nástrojmi (kamene, kamenné nože, palice, jednoduché kopije a pod.). Vojenská organizácia bola
v tom čase totožná zo spoločenskou organizáciou a keďže výroba a potreby spoločnosti boli na nízkom stupni
vývoja, materiálne zabezpečenie zodpovedalo potrebám vedenia vojny. Vzájomné vzťahy ekonomiky a vojny
(obrany) neboli rozvinuté.
Otrokárska spoločnosť
V otrokárskych spoločnostiach, založených na práci a vykorisťovaní otrokov, dochádzalo z hľadiska
ekonomiky nielen k privlastňovaniu výrobných prostriedkov, ale aj bezprostredných výrobcov – otrokov –
otrokárom. Nízka úroveň výroby materiálnych statkov na základe mimoekonomického donútenia a nízka úrove ň
pracovných nástrojov sa odrážali na primitívnej výzbroji skladajúcej sa z jednoduchých nožov, mečov, kopijí,
oštepov a pod. Vojenská organizácia a materiálne zabezpečenie zodpovedali postaveniu otrokov v spoločnosti.
Starovek
V staroveku, nástup prvých štátnych útvarov v rozličnom čase a v rozdielnych častiach sveta postupne
viedol ku vzniku stálych armád. S predlžovaním a rozširovaním vojenských akcií priamoúmerne rástli aj náklady
na ne a tak starostlivosť o ich zabezpečenie prevzal na seba štát. S rastom armád a zvyšovaním potreby zbraní,
ako aj výrazným zvýšením využívania bronzu a hlavne železa dochádzalo k rozvoju remesiel, k de ľbe práce
a dokonca aj k špecializácii pri výrobe jednotlivých druhov zbraní (me čov, nožov, kopií, oštepov, lukov a pod.).
Začala sa rozvíjať výroba dopravných prostriedkov (najmä vozov, lodí a člnov), rozvíjalo sa staviteľstvo
(budovanie ciest, mostov, opevnení, hrádzí a pod.) a pri obliehaniach miest sa objavili prvé vojnové stroje
(katapulty, obliehacie valy, pohyblivé veže a pod.). S rozpadom prvých štátov však dochádza aj k rozpadu
prvých štátom zabezpečovaných armád a tým dochádza aj k zmenám vzájomných vz ťahov medzi vojnou
a ekonomikou.
Stredovek
V stredoveku počas obdobia feudalizmu sa politická a ekonomická roztrieštenos ť odrážala aj vo
vojenstve. Spočiatku si jednotlivé štátiky budovali vlastnú „domobranu“ tvorenú ozbrojenými družinami
feudálov, ktorí tiež znášali náklady na jej udržiavanie, ale postupne, najmä v Európe, vznikali žoldnierske
armády, ktoré od 15. storočia predstavovali hlavný smer formovania vojsk. Pomalý vývoj zbraní vyplývajúci
z nižšej úrovne feudálnej výroby však spôsobil, že výzbroj vtedajších armád sa po stáročia takmer nemenila.
Vyššie nároky na špecializovanú remeselnú výrobu v podstate kládlo len vyzbrojovanie rytierskej jazdy. Až vo
vyššom štádiu feudalizmu, ktoré je spojené s rozvojom a rastom významu miest a vytváraním podmienok na
prechod ku kapitalizmu dochádzalo ku vzniku stálych armád a k ich lepšiemu vyzbrojovaniu. Zvyšovali sa
potreby vojsk, rozširovala sa zbrojná výroba a súčasne sa prehlbovala špecializácia a vzájomná kooperácia.
Kapitalizmus
Ďalšie upevňovanie vojenskej sily a prechod k stálym masovým armádam je pevne spojený s nástupom
kapitalizmu. Najvýraznejšie sa tento proces prejavil vo Francúzsku, kde bol po Veľkej francúzskej revolúcii
(1789-1799) prvýkrát vytvorený nový systém formovania armády, ktorý bol založený na všeobecnej brannej
povinnosti. Na základe toho výrazne vzrástol početný stav francúzskej armády (asi 1,6 mil. vojakov v roku
1794), čo predstavovalo jednu štvrtinu všetkých dospelých mužov. Takéto zvýšenie počtov sa premietlo nielen
do požiadaviek na finančné a materiálne zabezpečenie armády a na rozširovanie zbrojnej výroby, ale hlavne do
celkového rastu nárokov na ekonomiku štátu. Spôsob zabezpečenia armád však bol v rannom kapitalizme ešte
stále poplatný minulosti. K jeho zmenám dochádzalo postupne v dlhšom časovom období, najmä koncom 19.
a začiatkom 20. storočia, čo sa prejavilo aj na vzájomných vzťahoch ekonomiky a vojny. Významnú úlohu
zohrávalo postupné urýchľovanie vedecko-technického a vojensko-technického rozvoja, ktorý na materiálne
zabezpečenie vojny kládol neustále vyššie nároky.
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Aplikácia technického pokroku v oblasti vojenstva totiž prebiehala po čas predchádzajúcich storočí veľmi
pomaly. Napríklad pušný prach bol vynájdený už v 14. storočí nášho letopočtu, ale k rozšíreniu strelných zbraní
prišlo až o niekoľko sto rokov neskôr. Až ich zdokonalenie a masové zavedenie do výzbroje armád v 18. storočí
umožňovalo ničenie nepriateľa z väčšej vzdialenosti a potlačenie významu tzv. chladných (bodných a sečných)
zbraní. Zároveň to viedlo k rozsiahlym zmenám v organizácii vojsk, v taktike a vojenskej stratégii. Napriek tomu
v tej dobe, dobe raného kapitalizmu, všeobecne platilo, že pre dosiahnutie ví ťazstva, ku ktorému zvyčajne stačila
jedna rozhodujúca bitka, je rozhodujúci manéver s čo najväčšou živou silou, ktorej účinnosť bola zvýšená
jazdectvom a delostrelectvom. Hlavnou bojovou silou bola masa vojakov s ich svalovou energiou. Vojenská
technika bola vcelku primitívna, mala zvä čša charakter osobných zbraní a bola len akýmsi doplnkom živej sily.
Jednoduché vojnové stroje a zbrane mali len pomocnú funkciu a neviedli k výrazným zmenám v spôsobe
vedenia boja.
Z ekonomického hľadiska je dôležité poznamenať, že do 18. až 19. storočia boli vojny zabezpečované
predovšetkým z vopred vytvorených zásob výzbroje a výstroje a ich spotrebovaním sa vojnové akcie, a niekedy
dokonca aj celé vojny, končili. Výdavky na vedenie vojny pohlcovali priemerne 8 – 12 % národného dôchodku,
pričom všeobecná vojensko-hospodárska mobilizácia sa ani nevyhlasovala a neorganizovala, nako ľko potreby
armád boli z 90 % kryté z bežne dostupných civilných zdrojov. Potreba zbraní a munície bola v tej dobe
relatívne nízka a takmer úplne krytá predvojnovými zásobami alebo bežnou výrobou v manufaktúrach a diel ňach
vyrábajúcich pre potreby armády. Špecifické potreby (doplnenie počtov zbraní, munície, uniforiem, atď.)
predstavovali asi len 10 % z celkových vojnových potrieb a tak národné bohatstvo nebolo do vojny za ťahované.
Zdrojom financovania vojny boli len peňažné prostriedky potrebné priamo na vedenie bojov a zásobovanie bolo
realizované priamo na bojiskách a v blízkom okolí, pri čom veľmi významnú úlohu zohrávala vojnová korisť,
zabavenie majetku alebo dokonca neskrývaná lúpež od obyvateľstva na obsadenom území. V ekonomike
bojujúcich krajín nebolo nutné prijímať spravidla žiadne zvláštne opatrenia. 3
VZÁJOMNÉ VZŤAHY EKONOMIKY A VOJNY (OBRANY) POČAS 1. SVETOVEJ VOJNY
Kým v oblasti vojenstva dochádzalo v období raného kapitalizmu k výraznému oneskoreniu technického
rozvoja, čo malo podstatný vplyv nielen na spôsob vedenia vojny, ale aj jej ekonomické zabezpe čenie, tak
koncom 19. a začiatkom 20. storočia prichádza k jeho značnému urýchľovaniu. V nadväznosti na nové vynálezy
a technické objavy dochádza k búrlivému rastu priemyselnej výroby a tým aj k zmenám vo vojenstve. Rastú
nároky na ekonomické zabezpečenie vojny, postupne sa vytvára nová materiálno-technická základňa vedenia
vojny alebo zabezpečenia obrany, čím dochádza k stále užšiemu prehlbovaniu vzájomných vz ťahov medzi
ekonomikou a vojnou (obranou).
Zmeny vo vojenstve boli okrem nových vynálezov a objavov zna čne ovplyvnené aj zavádzaním celého
radu nových technologických postupov a ich priemyselným a vojenským využitím. Napríklad rozvoj metalurgie
a nové metódy tavenia ocele vytvorili základné predpoklady pre masovú výrobu a bojové využitie gu ľometov
a hlavňového delostrelectva. Vynález Dieselového motoru umožnil zasa výrobu tankov, vojenských automobilov
a ponoriek. Prenos elektrickej energie na diaľku a jej využitie pri výrobe hliníka viedlo k rozvoju letectva a jeho
zapojeniu do vojenských akcií. Rozvoj železničnej a ostatných druhov dopravy viedol k rastu pohyblivosti vojsk
a vynález telegrafu, telefónu a rádia zasa umožnil vies ť vojenské operácie na veľkých priestoroch. Vojna sa stala
mechanizovanou. Medzi prvými vojnovými strojmi dominovali síce tanky, lietadlá a ponorky, ale zárove ň so
vzrastajúcou úrovňou vedecko-technického rozvoja a výroby sa zdokonaľovali staré a vznikali nové zbrane
a zbraňové systémy. V priamej súvislosti s tým zároveň vznikali nové druhy vojsk: tankové, automobilové,
ženijné, spojovacie, letectvo, atď.
Z ekonomického hľadiska bola 1. svetová vojna v porovnaní s predchádzajúcimi vojnami vedená
masovými mnohomiliónovými armádami, vyzbrojenými na tú dobu modernou a výkonnou bojovou technikou,
čo prinášalo na jej ekonomické zabezpečenie nové, dovtedy celkom neznáme, požiadavky a nároky. Preto to
bola práve 1. svetová vojna, ktorá (ako dovtedy v histórii ľudstva žiadna iná vojna) ukázala na veľmi výraznú
vzájomnú závislosť vedenia vojny na ekonomike. Nebola len ozbrojeným zápasom proti sebe stojacich armád,
ale tiež vážnou skúškou národných hospodárstiev znepriatelených krajín. Práve v tejto oblasti sa naplno prejavili
veľké slabiny Nemecka, ktoré predpokladalo a pripravovalo sa na bleskovú vojnu. Tomu podmienilo aj prípravy
a výstavbu zbrojného priemyslu na ňu. Tieto predpoklady sa počas časovo sa naťahujúcej vojny ukázali ako
chybné, pretože napriek dobre vycvičenej a pripravenej armáde sa postupne začali v jej priebehu čoraz viac
prejavovať ekonomické súvislosti zabezpečenia vojny.
Nemecko ich podcenilo, nebolo na vojnu pripravené hospodársky, a preto ju ani nemohlo vyhrať. Zásoby
vytvorené pred vojnou sa rýchlo spotrebovali a kritická bola najmä situácia v zásobovaní surovinami,
materiálom a strelivom. Kým nemecký mobiliza čný plán predpokladal mesačnú výrobu asi 330 tisíc nábojov
3
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a 10 tisíc pušiek, skutočná potreba bola 12 miliónov nábojov a 250 tisíc pušiek, to znamená 36-krát, resp. 25-krát
viac. Aj preto nemohlo svoje počiatočné vojenské úspechy ďalej rozvinúť. Napríklad po víťazných bitkách a
úspešnej ofenzíve cez Belgicko a Luxembursko nemohlo už v septembri 1914 pri francúzskej rieke Marna
pokračovať v úspešnom ťažení najmä z dôvodu nedostatku streliva a pneumatík pre vojenské automobily. Preto
sa prvá bitka na Marne označuje aj ako zázrak na Marne, pretože ozbrojené stretnutie medzi nemeckými
a francúzskymi vojskami, trvajúce od 5. do 12. septembra 1914, sa skončilo prekvapivým víťazstvom
Francúzska. Bol to začiatok konca nemeckých nádejí na rýchle ukončenie vojny a zároveň začiatok dlhej a
rozsiahlej zákopovej vojny.
Celkovo v priebehu 1. svetovej vojny potreby financovania vedenia vojny a zabezpečenia obrany vzrástli
v porovnaní s predchádzajúcimi vojnami natoľko, že ich krytie už nebolo možné ďalej zabezpečovať zo zásob
vytvorených v období pred vojnou a ani bežnou výrobou podnikov vyrábajúcich pre potreby armády. Zvýšenie
počtov jednotlivých armád, zdokonalenie a zvýšenie počtov zbraní, ako aj materiálne zabezpečenie potrieb
bojujúcich armád a obrany štátu, ako aj civilného obyvateľstva si vynútilo prestavbu mierových národných
hospodárstiev na vojnové hospodárstva, pričom výdavky sa v niektorých krajinách šplhali až do výšky 40 - 50 %
národného dôchodku.4
VZÁJOMNÉ VZŤAHY EKONOMIKY A VOJNY (OBRANY) POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY
V období medzi 1. a 2. svetovou vojnou pokračovala mechanizácia, motorizácia a modernizácia armád
v ďaleko väčšom rozsahu ako počas rokov 1. svetovej vojny. Nadobudla masový rozsah a definitívne potvrdila
potrebu novej ekonomickej a materiálno-technickej základne vojny (obrany).
2. svetová vojna vynikala zvlášť veľkou ničivou silou, odohrávala sa na veľkých priestoroch a vyžiadala
si obrovské finančné a materiálne prostriedky. Hlavnú úlohu zohrávalo pozemné vojsko, najmä pechota
a tankové vojsko podporované letectvom a delostrelectvom. Účinnosť zbraní však nebola na takej úrovni ako
dnes a tak sa strategické ciele naďalej dosahovali len postupnými operáciami, čo sa prejavovalo v pomerne
zdĺhavom a pozičnom priebehu vojny. To malo samozrejme dopad na materiálne zabezpe čenie a zásobovanie
vojsk. O vysokých nárokoch na zdroje svedčí napríklad to, že bojujúce krajiny vyrábali v priemere ročne
130 tisíc lietadiel, 90 tisíc tankov, 500 tisíc diel a mínometov, či 1,7 milióna guľometov a na oboch stranách
frontu bolo nasadených priemerne ročne 9 – 11,5 milióna vojakov, 140 – 160 tisíc diel, 10 – 15 tisíc tankov a 15
– 16 tisíc lietadiel. 2. svetová vojna tak ešte viac ako 1. svetová vojna potvrdila závislos ť vedenia vojny
a zabezpečenia obrany na ekonomike. Taktiež sa počas nej opäť preukázala slabosť nemeckej stratégie, ktorá sa
napriek veľkým prípravám, ale obmedzeným zdrojom orientovala na bleskovú vojnu. Nemecká ekonomika
nebola dostatočne pripravená na dlhú vojnu a v jej priebehu nedosiahla potrebnú úroveň vojnovej produkcie.
Uvedené problémy finančného a materiálno-technického zabezpečenia 2. svetovej vojny jasne poukazujú
na ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi ekonomikou a vojnou a zároveň dokazujú, že základným
predpokladom vojenského víťazstva sa stáva prevaha ekonomická. Potvrdzuje to aj výrok jedného z najbližších
spolubojovníkov maršala Pétaina, francúzskeho generála Sérignyho. Ten po skončení 2. svetovej vojny
skonštatoval : „Zásady vedenia vojny sa príliš nezmenili, výsledky na bojisku sa dosiahnu len bojom a ví ťazstvo
len prevahou síl na rozhodujúcom mieste, avšak tým rozhodujúcim miestom už nemusí byť Waterloo, Saint
Privat, Slavkov, či Kursk, ale továrne a fabriky, v ktorých sa vyrábajú zbrane, munícia, lietadlá, stroje, náhradné
diely, výstroj a ďalší potrebný materiál, a zároveň železnice, cesty, mosty a dopravné prostriedky
prostredníctvom, ktorých moderné armády dostanú všetko to, čo potrebujú k životu, svojej činnosti a vedeniu
ozbrojeného zápasu.“
Ešte výraznejšie vystúpila do popredia skutočnosť, že vojnu nie je možné viesť z vopred vytvorených
zásob. Tie boli veľmi rýchlo vyčerpané a predstavovali len 6 – 8 % vojnových potrieb, kým zbytok, viac ako
90 % týchto potrieb muselo byť vyrobených a zabezpečených v priebehu vojny. Podobne sa ukázalo, že potreby
vojny nedokáže uspokojiť len vlastný zbrojný priemysel. Jeho produkcia dokázala zabezpečovať výrobu
vojenskej techniky, výzbroje, výstroje a ďalšieho materiálu za 1. svetovej vojny len asi na 30 % a za 2. svetovej
vojny asi na 60 %. Preto bolo nevyhnutné previesť národné hospodárstvo na vojnové a podriadiť ho potrebám
vojny (obrany).
Ekonomické zabezpečenie vojny sa za týchto podmienok stalo dlhodobým procesom zahŕňajúcim:
1) ekonomickú (hospodársku) prípravu na vojnu v dobe mieru,
2) hospodársku mobilizáciu spočívajúcu v premene mierového hospodárstva na vojnové,
3) vytvorenie vojnového hospodárstva.
Ekonomická (hospodárska) príprava spočívala najmä v prijímaní a realizácii opatrení ktoré mali vytvori ť
predpoklady pre vedenie vojny. Išlo hlavne o rozvoj národného hospodárstva a v rámci neho predovšetkým
o rozvoj tých odvetví, ktoré mali rozhodujúci význam pre zabezpe čenie vojny. Táto fáza zároveň zahŕňala
prípravu materiálnych a finančných zdrojov pre zabezpečenie obrany, výstavbu obrannej infraštruktúry
4
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a vytváranie zásob a rezerv. Osobitná pozornosť sa venovala rozvoju a materiálno-technickému zabezpe čeniu
ozbrojených síl modernou bojovou technikou.
Hospodárska mobilizácia spočívala v premene mierovej ekonomiky a hospodárstva na vojnové, pričom sa
jednalo o prestavbu celého ekonomického života krajiny pre potreby vojny. Zmyslom tejto prestavby bola
premena ekonomickej sily na silu vojenskú a hlavnou úlohou bolo vytvorenie vojnového hospodárstva.
Vojnové hospodárstvo hralo nesmierne dôležitú úlohu v procese materiálno-technického zabezpe čenia
vojny, nakoľko rozhodujúca časť vojnových potrieb bola počas vojny zabezpečovaná zbrojárskymi podnikmi a
závodmi, ktoré boli v priebehu hospodárskej mobilizácie prevedené na vojnovú výrobu. Veľmi dôležitou sa
ukázala aj potreba centrálnej ekonomickej regulácie spočívajúcej v centrálnom štátnom riadení a usmerňovaní
vojnovej produkcie, pracovnej sily, výrobných zariadení, zásobovania surovinami, potravinami a pod.
Zvládnutie týchto troch základných fáz ekonomického zabezpe čenia vojny ešte viac potvrdilo skutočnosť,
že aj napriek rastu významu vojenskej techniky, rozhodujúcu úlohu nehrali také faktory ako po čiatočná
ekonomická prevaha, technický náskok alebo moment prekvapenia, ale ekonomická sila. Podľa vtedajšej úrovne
výroby a stupňa technického rozvoja totiž mohol protivník počas priebehu vojny nielen vyrovnať počiatočný
náskok, ale získať i prevahu. Za takejto situácie, keď ekonomická sila sa stala základným predpokladom
víťazstva vo vojne, do popredia sa stále výraznejšie dostávajú požiadavky na oslabovanie ekonomickej sily
nepriateľa, a to tak prostriedkami hospodárskej blokády, ako aj ozbrojeného zápasu, najmä leteckým
bombardovaním výrobných závodov, a infraštruktúry hlboko v tyle nepriateľa alebo obsadením strategických
území. Rovnako sa zvýšila nutnosť ochrany vlastnej ekonomiky.
2. svetová vojna tieto tendencie ešte viac zvýraznila. Výdavky na vedenie 2. svetovej vojny
a zabezpečenie obrany dosahovali vo väčšine krajín priemerne 50 – 60 % národného dôchodku, pričom odrážali
aj mieru zapojenia do konfliktu. Napríklad v Nemecku tieto výdavky dosahovali ro čne úroveň až 80 %
národného dôchodku, vo Veľkej Británii sa pohybovali vo výške od 53 % na začiatku vojny do úrovne 55 % ku
konci vojny, ale napríklad v Spojených štátoch rástli od úrovne 23 % v roku 1941 až do úrovne 52 % v roku
1945 (pozri Graf 1). Hlavným zdrojom financovania vojny boli vlastné vnútorné zdroje, pri čom hlavnú a
rozhodujúcu úlohu zohrával vytvorený vlastný hrubý domáci produkt v danej krajine. Využívanie vonkajších
zahraničných zdrojov bolo rôzne a predstavovalo len doplnkový zdroj financovania vojnových potrieb. Ich
získavaním, či už dobrovoľným alebo nedobrovoľným, totiž dochádzalo k zvyšovaniu vojensko-ekonomického
potenciálu daného štátu.
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Graf 1
Podiel výdavkov na vedenie vojny a zabezpečenie obrany počas 2. svetovej vojny v pomere k národnému
dôchodku (v %)
Prameň: Šefčík (1999)

Získavanie vonkajších zahraničných zdrojov však nemalo len vojenský, ale aj ekonomický význam,
pretože priaznivo ovplyvňovalo ekonomické procesy v danej krajine (napr. znižovanie inflácie. Využívaním
materiálnych zdrojov zo zahraničia totiž rástol objem tovaru v krajine dovozcu, čo viedlo k poklesu nutnosti
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emitovať ďalšie papierové peniaze. Štát predajom takýchto výrobkov dostával od obyvate ľstva ako protihodnotu
bankovky, čo mu umožňovalo stiahnuť z obehu časť papierových peňazí a znížiť tak infláciu v krajine. V čase 2.
svetovej vojny využívalo zahraničné vonkajšie zdroje najviac Nemecko, ktoré z okupovaných území získalo
zdroje, z ktorých pokrylo asi štvrtinu svojich vojnových výdavkov.
Hlavným nástrojom mobilizácie peňažných prostriedkov bola emisia cenných papierov. Výhoda takéhoto
spôsobu financovania vojnových potrieb spočívala najmä v tom, že zabezpečili rýchlejšiu mobilizáciu peňažných
prostriedkov ako ostatné metódy. Dokázali stiahnuť existujúce voľné peňažné prostriedky a zároveň znižovali
infláciu. Toto nebolo možné dosiahnuť prostredníctvom daní a preto väčšina krajín financovala počas 1. svetovej
vojny touto metódou až 80 % svojich vojnových potrieb a len 20 % prostredníctvom daní. Počas 2. svetovej
vojny štáty takýmto spôsobom kryli asi 60 % svojich výdavkov (pozri Graf 2).
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Graf 2
Podiel emisií cenných papierov a daní na financovaní vojnových potrieb po čas 1. a 2. svetovej vojny (v %)
Prameň: Šefčík (1999)
Druhoradé postavenie daní ako spôsobu financovania vojnových potrieb štátov počas oboch svetových
vojen bolo zdôvodnené najmä tým, že:
– daňové zaťaženie obyvateľstva bolo dosť vysoké už pred vojnami a zavedenie nových daní alebo
zvýšenie pôvodných by aj tak neprinieslo dostatočné finančné zdroje z dôvodu nízkych príjmov veľkej
väčšiny obyvateľstva počas vojen,
– zvýšenie daní by podnecovalo obyvateľstvo krajiny k rôznym formám nespokojnosti, nakoľko
obyvateľstvo jednak trpí počas vojny najviac a jednak pociťuje zvýšenie daní okamžite, kým štát poci ťuje
dopady zadlženosti až po vojne,
– zvýšenie daní pre firmy a podniky by zasa spôsobilo, že tieto by strácali záujem o rozširovanie výroby
nevyhnutnej pre vedenie vojny a zabezpečenie obrany,
– zvýšenie daní zároveň nepredstavuje veľmi pružnú metódu rýchlej mobilizácie peňažných zdrojov pre
potreby vedenia vojny a obrany, nakoľko ich účinok sa z hľadiska potrieb štátu prejaví až po dlhšom čase.
Uvádzané informácie potvrdzujú, že vzájomné vzťahy ekonomiky a vojny (obrany) sa v priebehu
historického vývoja ľudskej spoločnosti neustále vyvíjali, postupne menili a stále viac prehlbovali. K ďalšiemu
vývoju a ešte väčšej previazanosti týchto vzťahov dochádza v povojnovom období a po rozpade bipolárneho
rozdelenia sveta po skončení studenej vojny.5
VZÁJOMNÉ VZŤAHY EKONOMIKY A VOJNY (OBRANY) PO 2. SVETOVEJ VOJNE
Obdobie od skončenia 2. svetovej vojny až po koniec 80. rokov minulého storočia bolo poznamenané
existenciou dvoch navzájom protichodných svetových spoločenských systémov. Zo spoločensko-ekonomického
hľadiska sa jednalo o systémy, ktoré boli založené na jednej strane na súkromnom vlastníctve a trhovej
ekonomike, a na druhej strane, na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a centrálne riadenej
ekonomike. Zo spoločensko-politického hľadiska sa jednalo o dva protiklady reprezentované tzv.
5
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kapitalistickým Západom s krajinami s pluralitným demokratickým zriadením, a socialistickým Východom
s krajinami na čele s komunistickou stranou a socialistickým zriadením. Z vojensko-politického h ľadiska stáli
proti sebe dva pakty – Severoatlantická aliancia a Varšavská zmluva. Toto obdobie, ozna čované ako obdobie
studenej vojny, veľmi významne zasiahlo aj do vzájomných vzťahov ekonomiky a obrany. Existencia dvoch
silných opačných blokov sa totiž okrem politiky a ekonomiky výrazne prejavovala aj vo vojenstve, a to najmä
v oblasti vedecko-technického pokroku a jeho aplikácie v praxi a v oblasti materiálno-technického zabezpe čenia
jednotlivých armád.
Práve vedecko-technický rozvoj sa v povojnovom období stával stále významnejším faktorom pozitívne
ovplyvňujúcim rozvoj výroby, jej dynamiku, účinnosť a efektívnosť. Presadzoval sa vo využívaní nových
technológií, zavádzaní automatizácie do výroby a vývoji nových surovinových a energetických zdrojov.
Ovplyvnil postavenie pracovnej sily v riadiacom a výrobnom procese a zároveň je neodmysliteľne spojený
s využívaním modernej výpočtovej techniky pri riadení jednotlivých procesov výroby, ako aj pri riadení
mimovýrobných procesov v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Vedecko-technický pokrok sa
jednoducho premietol do všetkých oblastí spoločenského života. Veľmi výrazne zasiahol taktiež oblasť
vojenstva.
Urýchľovanie vedecko-technického pokroku vo vojenstve prinieslo rýchly rozvoj novej vojenskej
techniky, vytváranie novej materiálno-technickej základne obrany, ako aj celý rad ďalších významných zmien
v oblasti vojenstva, ktorých spoločným rysom bol postupný prechod od konvenčných k jadrovým zbraniam.
K výraznému vedecko-technickému pokroku, zdokonaľovaniu a rozvoju vojenskej techniky dochádzalo síce už
v priebehu 2. svetovej vojny o čom svedčia niektoré vedecké objavy a konštrukcie nových zbraní (napr.:
tryskové lietadlá, jednoduché raketové systémy, atómová bomba), avšak ich úrove ň a rozsah nemohli v tej dobe
ešte podstatným spôsobom ovplyvniť priebeh a výsledky 2. svetovej vojny. K ich zdokonaľovaniu dochádza až
v relatívne pokojnom povojnovom období, kedy sa tempo vedecko-technického pokroku zrých ľuje a jeho
rozvoj vo vojenstve v mnohých prípadoch predbieha jeho využitie v mierovom živote.
Ďalším významným faktorom výrazne ovplyvňujúcim vzájomné vzťahy ekonomiky a obrany sa stáva
veda. Využívanie nových poznatkov vedy, či už v oblasti matematiky, chémie, fyziky, biológie alebo geológie,
rozvoj astronautiky, kybernetiky elektroniky alebo výskum rádioaktivity, či reťazových reakcií pri štiepení
jadier jednotlivých prvkov vytvoril podmienky pre vznik nových druhov zbraní, mnohonásobne ú činnejších
a ničivejších. Na tejto báze vznikajú nové odvetvia priemyslu zah ŕňajúce napríklad nukleárny, raketový,
elektronický alebo elektrotechnický priemysel a prudký rozvoj zažívajú napríklad letecký, chemický,
farmaceutický alebo strojársky priemysel.
Tieto zmeny, charakteristické skokmi vo vývoji vojenskej techniky, sa stali základom pre vznik a ďalší
vývoj jadrových a ostatných zbraní hromadného ničenia. Do výzbroje armád sa tak postupne dostávajú zbrane,
ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh a výsledky vojny okamžite po jej vypuknutí. Zároveň sú
tieto zbrane neustále zdokonaľované. Napríklad kým atómové bomby zvrhnuté na japonské mestá Hirošima
a Nagasaki mali silu 20 kiloton TNT, v súčasnosti sa vo výzbroji ozbrojených síl jadrových veľmocí nachádzajú
atómové a vodíkové bomby majúce silu 50, 100 a viac megaton TNT. V tejto súvislosti je nevyhnutné doplni ť,
že výsledkom pokračujúceho vedecko-technického pokroku bolo zdokonalenie konštrukcie rakiet, čo spôsobilo,
že spojením rakety ako dopravného prostriedku a jadrovej hlavice vznikla nová raketovo-jadrová zbra ň
s obrovským ničivým účinkom, veľkou rýchlosťou a presnosťou, takmer neobmedzeným doletom a oveľa
menšou zraniteľnosťou protivníkovou protivzdušnou obranou ako lietadlá. 6
Napriek tomu si významné miesto vo vojenstve aj naďalej udržuje konvenčná bojová technika, ktorá
zostáva hlavným vojenským prostriedkom pre vedenie lokálnych ozbrojených konfliktov a zárove ň sa stáva
doplnkom strategických zbraní. Nové vedné objavy a výsledky vedecko-technického pokroku sa prejavujú aj
v tejto oblasti, pričom dochádza k značnej modernizácii konvenčných zbraní. Lietadlá, ponorky, tanky, obrnené
vozidlá alebo vojenské automobily sú s využitím nových materiálov stále rýchlejšie, výkonnejšie, lepšie
manévrovateľné, bezpečnejšie, ťažšie sledovateľné, schopné niesť účinnejšie a ničivejšie zbrane a vybavené sú
stále dokonalejšou elektronikou. Tieto podstatné zmeny vo vývoji vojenskej techniky spôsobujú, že do popredia
sa na úkor kvantitatívnej stránky dostáva kvalitatívna stránka vyzbrojovania. Nedá sa poveda ť, že množstvo
lodí, ponoriek, lietadiel, tankov, rakiet alebo vojakov už nie je dôležité, avšak ich kvalita, to znamená rýchlos ť,
presnosť, dolet, dojazd, manévrovacie schopnosti, ničivosť alebo odolnosť a spoľahlivosť v extrémnych
klimatických podmienkach, ale aj vzdelanie a schopnos ť vojenského personálu ovládať túto techniku hrá stále
dôležitejšiu úlohu.
Orientácia na kvalitatívne zbrojenie, zdokona ľovanie a modernizácia starých spolu so vznikom
a vývojom nových zbraňových systémov sa dostali v období studenej vojny až do takej fázy, že v 70. rokoch
minulého storočia sa začal používať pojem „horúčkovité zbrojenie“. Nie je potrebné zdôrazňovať aké závažné
ekonomické následky malo takéto horúčkovité zbrojenie. Konštantný rast vojenských výdavkov na úkor
mierového rozvoja štátov bol príčinou viacerých väčších alebo menších hospodárskych kríz a ekonomických
6
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problémov na oboch stranách spomínaných antagonistických zoskupení. Poklesy tempa ekonomického rastu,
zvyšovanie nezamestnanosti, inflácie alebo vnútornej, či vonkajšej zadlženosti boli priamym dôsledkom
pokračujúceho horúčkovitého zbrojenia. Neustále zdokonaľovanie zbraní, zbraňových systémov, bojovej
techniky, munície a vojenskej výstroje bolo totiž sprevádzané ich masívnym zavádzaním do jednotlivých zložiek
ozbrojených síl, čo bez zvýšených rozpočtových výdavkov nebolo možné. Taktiež na jedného vojaka postupne
pripadalo a pripadá stále viac zložitého a drahého všeobecného i špeciálneho vojenského materiálu.
Kým napríklad pred 1. svetovou vojnou sa náklady na vyzbrojenie jednej divízie americkej armády
pohybovali na úrovni cca 3,5 mil. USD, pred 2. svetovou vojnou to už bolo asi dvakrát toľko. V 50. rokoch 20.
storočia sa náklady na vyzbrojenie jednej pešej divízie pohybovali od cca 90 mil. USD až po 300 mil. USD na
vyzbrojenie obrnenej divízie. V 60. rokoch to už bolo cca 250 mil. USD na vyzbrojenie pešej divízie a 400 mil.
USD na vyzbrojenie obrnenej divízie. V 80. rokoch sa už priemerné náklady na vyzbrojenie jednej divízie
šplhali k hranici 1 mld. USD a v súčasnosti sa tieto náklady pohybujú na úrovni cca 3,5 mld. USD. Zároveň sa
uvádza, že obstarávacie náklady na každú novú generáciu zbra ňových systémov sú zhruba 2 až 3-krát vyššie ako
na obstaranie predchádzajúcej generácie, avšak zvýšenie ich účinnosti sa odhaduje len na 25 – 30 %. Napríklad
cena stíhacích lietadiel vzrástla od konca 2. svetovej vojny takmer stonásobne, bombardérov pä ťdesiatnásobne,
ponoriek štyridsaťnásobne a tankov asi dvadsaťpäť až tridsaťnásobne.7
Vedecko-technický pokrok však pôsobí na trvalý rast objemu vojenských výdavkov aj tým, že skracuje
dobu životnosti zbraní, zbraňových systémov a bojovej techniky z dôvodu ich rýchleho morálneho starnutia. To
núti politikov a vojakov prijímať adekvátne rozhodnutia a skracovať intervaly prezbrojenia ozbrojených síl.
Dĺžka jednotlivých intervalov prezbrojenia je pritom rozdielna pod ľa jednotlivých druhov vojska. Napríklad
intervaly prezbrojenia špeciálnych jednotiek sú oveľa kratšie ako intervaly prezbrojenia jednotiek vzdušných síl
alebo protivzdušnej obrany štátu a pod. V nadväznosti na zavádzanie novej výzbroje a výstroje do ozbrojených
síl je nevyhnutné uviesť, že k dôležitým faktorom ovplyvňujúcim trvalý rast objemu vojenských výdavkov patria
požiadavky na prevádzku a údržbu týchto nových systémov, pričom priemerne sa na ich prevádzku a údržbu
vydáva počas doby ich životnosti 2,5 až 3-krát viac výdavkov ako bola ich obstarávacia hodnota. Aj preto mali
celkové svetové vojenské výdavky v období studenej vojny výrazne stúpajúcu tendenciu. Z asi 200 mil. USD
v 50. rokoch, 300 mil. v 60. rokoch, 500 mil. v 70. rokoch a 800 mil. v roku 1985 vzrástli až na 1 bilión USD
koncom 80. rokov (pozri Graf 3).8
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Éra konštantného zvyšovania rozpočtových výdavkov na ekonomický a vedecko-technický rozvoj
zbrojného priemyslu, vývoj nových druhov zbraní a budovanie vojensko-priemyselných základní štátov bola
zároveň poznačená rozvojom obchodu so zbraňami a závodmi v zbrojení. V tom čase najmä Spojené štáty
americké a bývalý Sovietsky zväz, vydávali na budovanie ich vojenskej sily tak obrovské sumy pe ňazí, že až
dosiahli kritickú úroveň ich vojenskej sily. Bývalý minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger nazval
tento stav „paradoxom sily“, pretože vojenská sila týchto dvoch vtedajších superve ľmocí dosiahla také
7
8
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parametre, že až neumožňovala jej plné využitie na presadzovanie politických, vojenských a ekonomických
záujmov.
Po skončení studenej vojny a bipolárneho rozdelenia sveta na dva protichodné bloky došlo síce k poklesu
vojenských výdavkov, avšak po niekoľkoročnom znižovaní, od roku 1998 opätovne dochádza k ich
pravidelnému zvyšovaniu. Za posledných jedenásť rokov vzrástli až o 50 % oproti roku 1998. V roku 2009
dosiahli vojenské výdavky všetkých štátov sveta spolu takmer 1,572 bilióna USD, čo bolo zhruba o takmer 6
percent viac ako v roku 2008, o 4 percentá viac ako v roku 2007 a o 8 % viac ako v roku 2006. Z ekonomického
uhľa pohľadu to predstavovalo 2,7 % celosvetového HDP. O kontinuálnom raste vojenských výdavkov svedčí aj
fakt, že na jedného obyvateľa našej planéty pripadalo v roku 2009 224 USD, ktoré sa využili výlučne na
vojenské účely. V roku 2008 to bolo 217 USD, v roku 2007 202 USD a rok predtým „len“ 184 USD.9
K ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim nepretržitý rast objemu vojenských výdavkov patria
rozsah, kvalita a tempo vojenských a hospodárskych príprav predpokladaného protivníka a charakter jeho
bezpečnostnej a vojenskej stratégie. Tieto faktory poukazujú na jednej strane na možnosť prípadného ohrozenia
štátu zo strany protivníka a na druhej strane poukazujú na nevyhnutnosť prijatia zodpovedajúcich opatrení vo
vlastnom systéme obrany štátu. K rovnako dôležitým činiteľom ovplyvňujúcim trvalý rast objemu vojenských
výdavkov patrí veľkosť a štruktúra ozbrojených síl, pričom veľký význam a vplyv na tento činiteľ majú ďalšie
faktory, medzi ktoré patria najmä členstvo daného štátu vo vojenskej koalícii a z toho vyplývajúce možnosti
kolektívnej obrany a taktiež geografická poloha a rozloha štátu, vyžadujúca si okrem bežných jednotiek a zložiek
ozbrojených síl (pozemné vojsko, letectvo, protivzdušná obrana, logistika, at ď.) aj ďalšie zložky ako napríklad
námorníctvo a pobrežnú stráž, početnú pohraničnú stráž, teritoriálne jednotky alebo výzbroj a výstroj, s ktorou
sú ozbrojené sily schopné plniť bojové úlohy v sťažených, či dokonca extrémnych klimatických podmienkach.
Z vyššie uvedených číselných údajov a informácií vyplýva, že nároky na ekonomické zabezpečenie vojny
(obrany) neustále narastajú a z toho dôvodu dochádza aj k neustálym zmenám vo vzájomných vz ťahoch
ekonomiky a vojny (obrany). Potvrdzujú, že ťažisko ekonomického zabezpečenia vojny (obrany) sa stále viac
presúva do obdobia mieru, pričom do popredia vystupujú požiadavky na zabezpečenie dostatočného objemu
zdrojov pre budovanie počtovo už nie až tak veľkých, ale o to finančne náročnejších, moderných, vyzbrojených
a vycvičených ozbrojených síl, schopných operovať a vykonávať bojovú činnosť aj mimo územia vlastného
štátu; a zároveň vytváranie takej štruktúry národného hospodárstva, ktoré zabezpečí uspokojenie súčasných
požiadaviek ozbrojených síl potrebných na prípravu a vedenie ozbrojeného zápasu.
ZÁVER – VZÁJOMNÉ VZŤAHY EKONOMIKY A VOJNY (OBRANY) V ČASE GLOBALIZÁCIE
V závere je potrebné, na základe uvedených informácií a faktov, opätovne zdôrazni ť, že zabezpečovanie
potrieb národnej bezpečnosti, nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti štátu, ako aj ochrany života
a majetku občanov patrí medzi základné povinnosti, ktoré musí štát plni ť pri výkone svojich primárnych funkcií.
Aby však štát mohol tieto nesmierne dôležité úlohy plni ť, musí na zabezpečenie ich plnenia vynaložiť
v akomkoľvek časovom období časť svojich ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Na to, akú časť
z týchto svojich dostupných, ale obmedzených a vzácnych zdrojov štát na zabezpe čenie obrany využije, má
vplyv mnoho najrozmanitejších faktorov, avšak najdôležitejším z nich, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu, je
ekonomika štátu.
V nadväznosti na tento fakt a historické skúsenosti sa do popredia stále viac dostávajú otázky ekonomiky
a vojny (obrany), nakoľko štát v súčasnosti stále viac a viac presúva ťažisko zabezpečenia týchto potrieb do
obdobia mieru. Presúvanie budovania vojenskej sily štátu a systému ekonomického zabezpe čenia vojny (obrany)
do obdobia mieru si pritom vyžiadalo prijatie mnohých politicko-vojenských a politicko-ekonomických
rozhodnutí o využívaní zdrojov národného hospodárstva k ekonomickému zabezpe čeniu vojenskej bezpečnosti
štátu a obyvateľstva počas krízových situácií. Nutnosti nového ekonomického zabezpečenia vojny (obrany) si
okrem superveľmocí boli vedomé aj ostatné vyspelé krajiny sveta, ktoré sa priebežne pripravovali na to, že
ekonomika už v čase mieru musí zaisťovať obrovské, predtým nepredstaviteľné objemy verejných prostriedkov
na zabezpečenie obrany a prípravy na krízové situácie. Zároveň musí v prípade potreby vo vopred stanovených
lehotách zabezpečiť plynulý prechod národného hospodárstva z mierového na vojnové a preorientovanie sa
z výroby statkov mierovej spotreby na výrobu vojenských statkov.
Ďalší významný faktor, potvrdzujúci nevyhnutnosť budovania obranného systému štátu v čase mieru,
predstavuje dynamický vývoj po rozpade bipolárneho rozdelenia sveta za čiatkom 90. rokov minulého storočia.
Zrýchľovanie procesu rozvoja spoločnosti totiž nadobudlo na prelome 20. a 21. storočia takú intenzitu, že k
hlbokým kvalitatívnym zmenám vo všetkých sférach spoločnosti dochádza už behom života jednej generácie. Pri
narastajúcej dynamike vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja je potenciál zmien tak
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obrovský, že štát musí venovať analýze týchto vývojových tendencií neustálu pozornosť, pričom z dôvodu
obmedzenosti a vzácnosti zdrojov ju musí zvlášť venovať práve sfére obrany a bezpečnosti.
Obrovské politické zmeny vyvolané ukončením studenej vojny a bipolárneho rozdelenia sveta sú totiž
sprevádzané nielen novými integračnými a dezintegračnými snahami krajín a aplikáciou nových prístupov
k riešeniu základných problémov svetového vývoja, ale aj obrovskými zmenami v ekonomickej oblasti, pri čom
tieto sú spájané najmä s fenoménom zvaným globalizácia. Tá predstavuje vysoko dynamický mnohostranný
proces, v ktorom sa prelínajú a navzájom ovplyvňujú politické, ekonomické, sociálne, vojensko-strategické,
technologické, ekologické a ďalšie faktory. Doterajší vývoj globalizácie ukazuje, že rozhodujúci vplyv na jej
priebeh majú ekonomické faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ostatné a na ich základe vzniká nový systém
medzinárodných ekonomických a politických vzťahov.10 Tento nový systém nahrádza povojnový systém
usporiadania sveta vytvorený v roku 1945, pričom v oveľa väčšej miere sa riadi tržnými ekonomickými
mechanizmami ako politicko-ideologickými rozhodnutiami. 11
Keďže oblasť bezpečnosti a obrany predstavuje neoddeliteľnú súčasť verejného sektora spoločnosti,
fenomén globalizácie veľmi výrazne ovplyvňuje aj túto oblasť a kladie na ňu nové požiadavky. Koniec studenej
vojny síce odstránil bezprostrednú hrozbu globálneho jadrového konfliktu, ale zárove ň priniesol iné hrozby
spočívajúce najmä v terorizme a možnosti použitia zbraní hromadného ni čenia, či už jadrových, chemických,
biologických alebo bakteriologických. Súčasný vývoj vo svete je totiž najmä z dôvodu globalizácie sprevádzaný
veľkými ekonomickými disproporciami, a tak najmä v krajinách tzv. tretieho sveta bude z dôvodov ekonomickej
zaostalosti a z nej prameniacej beznádeje narasta ť nebezpečenstvo lokálnych a regionálnych konfliktov, ktorých
následky sa však môžu viac, či menej prejaviť aj v ostatných krajinách sveta. Iný zdroj nebezpečenstva
predstavuje náboženský radikalizmus a najmä islamský fundamentalizmus, ktorý v záujme dosiahnutia svojich
cieľov využíva akékoľvek metódy, vrátane terorizmu.
Veľmi priaznivé podmienky na vznik konfliktov alebo krízových situácií opätovne vytvára aj nadmerné
zbrojenie, pretože k tradičným jadrovým veľmociam (USA, Rusko, Francúzsko, Veľká Británia) pribudli
postupne ďalšie štáty vlastniace jadrové zbrane (Čína, Izrael India, Pakistan, KĽDR) a ďalšie ako napríklad Irán
sa ich snažia vyrobiť alebo získať. Väčšina z týchto krajín zároveň dosiahla kritickú úroveň svojej vojenskej sily,
čo však podnietilo k zvýšeniu zbrojenia ďalšie krajiny Ázie, Afriky a Strednej alebo Južnej Ameriky.
Možnosti na vznik ozbrojeného konfliktu alebo krízy sú veľmi veľké, pretože vplyvom prehlbujúcej sa
globalizácie dochádza na jednej strane k prehlbovaniu vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce a partnerstva
(ale aj vzájomnej ekonomickej závislosti) a k rastu dynamicky sa rozvíjajúcich centier ekonomickej sily, zatia ľ
čo na druhej strane, v iných oblastiach sveta, vzrastá miera zaostávania vývoja spolo čnosti za jeho zbytkom.
Neustále sa prehlbujúce ekonomické a sociálne rozdiely vo vývoji ľudskej spoločnosti tak môžu vyvolať lokálny
ozbrojený konflikt, ktorý môže ľahko prerásť do regionálneho a ten postupne až do rozsiahleho konfliktu
ohrozujúceho globálnu bezpečnosť celého ľudstva.
Z pohľadu zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu a ochrany jeho obyvateľov je v súvislosti
s vojenskými ohrozeniami nevyhnutné spomenúť aj nevojenské ohrozenia, ako napríklad možné prírodné,
priemyselné alebo ekologické katastrofy, ale tiež potravinovú, demografickú a informa čnú nedostatočnosť,
nedostatok zdrojov pitnej vody alebo hrozbu vyčerpania nereprodukovateľných zdrojov energie a pod., ktoré
v niektorých častiach sveta už dosiahli alebo sa približujú k ich kritickej úrovni.
Práve pre všetky vyššie uvedené dôvody si už žiadny štát nemôže dovoliť také neodborné rozhodnutia a
gestá bezstarostného pacifizmu ako tomu bolo v bývalej ČSFR na začiatku 90. rokov minulého storočia, kedy
nepripravená konverzia obranného priemyslu spôsobila nielen deštrukciu systému zbrojnej výroby a bankroty
niektorých zbrojárskych a strojárskych firiem, ale aj celkové zhoršenie ekonomických výsledkov spoločnosti
a tým aj ekonomického zabezpečenia obrany republiky. Naopak, každý jeden štát musí v záujme zabezpe čenia
potrieb obrany národnej bezpečnosti, slobody, nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti krajiny a ochrany
života a majetku svojich občanov vytvárať podmienky na zdokonaľovanie systému obrany štátu a riešenia
krízových situácií vojenského i nevojenského charakteru. Zároveň musí vzhľadom k tomu, že závislosť
budovania vojenskej sily štátu na ekonomike je v súčasnom období oveľa silnejšia ako v minulosti, súbežne
s riešením problematiky obrany štátu riešiť aj problematiku mierového rozvoja štátu. Obmedzené a vzácne
ekonomické zdroje musí rozdeľovať na mierové a obranné a v závislosti od situácie alebo charakteru ohrozenia
sa zároveň snažiť o optimalizáciu voľby medzi vojenskými výdavkami a mierovou spotrebou. Jedným
z najdôležitejších politických rozhodnutí, ktoré má bezprostredný vplyv na zabezpe čenie obrany štátu a jeho
obyvateľstva, by malo byť rozhodnutie o zabezpečení stabilného financovania potrieb obrany z verejných
zdrojov.
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POLEMIKA O EURÓPSKEJ ÚNII – GLOBÁLNOM HRÁČOVI
NA POLI MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
Radoslav IVANČÍK1 – Miroslav KELEMEN2

Polemic about European Union – Global Player
in the Field of International Security
ABSTRAKT: Koniec 2. tisícročia a začiatok 3. tisícročia priniesli významné zmeny do vývoja medzinárodných
vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia. Napriek tomu, že napätie v súčasnosti nie je také vysoké ako
počas studenej vojny a bipolárneho rozdelenia sveta, kedy potenciálny raketovo-jadrový konflikt medzi
krajinami patriacimi do Severoatlantickej aliancie a krajinami Varšavskej zmluvy ohrozoval existenciu ľudstva,
súčasná bezpečnostná situácia má z dôvodu neschopnosti riešiť globálne problémy ľudstva veľmi ďaleko od
ideálneho stavu. Preto zlepšenie globálneho bezpečnostného prostredia, zníženie negatívnych vplyvov
globalizácie a hospodárskej krízy spolu s pomocou tým, ktorí trpia najviac, je povinnos ťou medzinárodného
spoločenstva. Jedným z najvýznamnejších globálnych hráčov, ktorí hrajú kľúčovú úlohu na poli medzinárodnej
bezpečnosti a medzinárodného krízového manažmentu je Európska únia. Vďaka členstvu v Európskej únii sa na
plnení uvedených úloh v oblasti zvyšovania úrovne medzinárodnej bezpe čnosti aktívne podieľa aj Slovenská
republika.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Európska únia, globálne bezpečnostné prostredie, globalizácia, bezpečnostná situácia,
medzinárodný krízový manažment.
ABSTRACT: The end of the 2nd and the beginning of the 3rd millennium brought significant changes into
a development of international relationships and global security environment. Despite the tension at present is
not so high like during the Cold War and the bipolar division of the world, when potential rocket-nuclear conflict
between countries belonging to North Atlantic Treaty Organization and countries belonging to Warsaw Treaty
threatened the existence of human society, current security situation in the world is due to inability to solve
global problems of mankind very far from ideal status. Therefore, improvement of global security environment,
decreasing of negative influence of globalization and economic crisis together with the help of those who suffer
the most is an obligation of international society. One of the most important global players which play one of the
key roles in the area of international security and international crisis management is European Union. Thanks to
a membership in European Union, the Slovak Republic actively participates in the fulfillment of tasks related to
increasing the level of an international security.
KEY WORDS: European Union, global security environment, globalization, security situation, international
crisis management.

ÚVOD
Koniec druhého a začiatok tretieho tisícročia priniesli významné zmeny vo vývoji medzinárodných vzťahov
a bezpečnostného prostredia. Demokratizačný proces v strednej a východnej Európe odstránil antagonizmus
v medzinárodných vzťahoch a rozpadom Varšavskej zmluvy sa výrazne znížila, i keď úplne neodstránila,
možnosť vzniku globálnej raketovo-jadrovej vojny. Napriek tomuto pozitívnemu faktu musí svet v sú časnosti
čeliť ďalším bezpečnostným výzvam. A aj keď vojny veľkého rozsahu sú na začiatku druhej dekády 21. storočia
málo pravdepodobné, konflikty a krízy z nášho života úplne nevymizli a sú stálou bezpe čnostnou hrozbou pre
ľudskú civilizáciu. Súčasné globálne bezpečnostné prostredie je z dôvodu prehlbujúcej sa globalizácie
a pretrvávajúcich následkov hospodárskej krízy, ako aj z dôvodu nedostatočného riešenia globálnych problémov
sveta charakteristické svojou nestabilnosťou, neurčitosťou a nepredvídateľnosťou svojho vývoja (Jurčák a kol.,
2009).
Nedostatočné riešenia globálnych problémov sveta, medzi ktoré patria predovšetkým otázky udržania svetového
mieru a bezpečnosti, obmedzenie zbrojenia, odzbrojenie a kontrola zbrojenia (najmä zbraní hromadného ni čenia
a ich nosičov), medzicivilizačný dialóg z dôvodu nevyhnutnej potreby vyhnúť sa huntingtonovskej vízii stretu
civilizácii, otázka ľudských práv a politickej demokracie, otázka reformy svetovej politiky (prechod na globálne
1
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riadenie sveta), trvalo udržateľný rozvoj, problém vzácnosti a obmedzenosti prírodných energetických
a surovinových zdrojov (vrátane pitnej vody), znečisťovanie a ochrana životného prostredia, (predovšetkým
svetového oceánu, ozónovej vrstvy a veľkých lesných porastov, klimatické zmeny (globálne otepľovanie a pod.),
problém najchudobnejších krajín a sociálnych vrstiev, boj proti chudobe, hladu, za prístup ku kvalitnej vode,
otázka práva na obydlie, vzdelanie a pod., problém niektorých epidémii (napr. AIDS, vtá čia chrípka),
demografické problémy spočívajúce v poklese populácie vo vyspelých krajinách, pokračujúcom raste
obyvateľstva v chudobných a menej vyspelých krajinách, problém negramotnosti a sprístupňovania nových
vedomosti širšiemu počtu obyvateľov, prírodne katastrofy a priemyselné havárie veľkého rozmeru (napr.
zemetrasenia, povodne, tsunami, havárie v atómových elektrár ňach, či chemických závodoch a pod.) prinášajú
obrovské utrpenie čoraz väčšiemu počtu nevinných ľudí. Ohrozujú ich existenciu a zároveň spôsobujú krajinám
obrovské ekonomické škody. Zásah zameraný na prevenciu konfliktu, ukončenie konfliktu, oddelenie bojujúcich
strán, ich odzbrojenie, nastolenie mieru a vytvorenie podmienok na mierový rozvoj spolu s humanitárnou
pomocou najpostihnutejším skupinám obyvateľstva je preto povinnosťou celého medzinárodného spoločenstva.
Jedným z najvýznamnejších aktérov na poli globálnych medzinárodných vz ťahov, ktorý sa výraznou
mierou podieľa na udržiavaní medzinárodnej bezpečnosti a plní významné úlohy v oblasti medzinárodného
krízového manažmentu, je Európska únia (ďalej len „EÚ“). Vďaka členstvu v Európskej únii sa na plnení
uvedených úloh v oblasti zvyšovania úrovne medzinárodnej bezpe čnosti aktívne podieľa aj Slovenská republika.
Problematika európskej bezpečnosti je predmetom bezpečnostného vzdelávania a formujúcej sa bezpečnostnej
vedy (Mesároš a kol., 2010 a, b).
EURÓPSKA ÚNIA A EURÓPSKA BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA – SÚČASNÝ STAV
Európska únia predstavuje medzinárodné politické a hospodárske spoločenstvo, ktoré od posledného
rozšírenia v roku 2007 tvorí 27 členských štátov3, s celkovým počtom 496 mil. obyvateľov, čo predstavuje cca 8
% svetovej populácie. EÚ bola vytvorená v roku 1992 na základe Zmluvy o Európskej únii, známejšej pod
názvom Maastrichtská zmluva, ktorá nadväzovala na predchádzajúce európske aktivity, siahajúce až do 50.
rokov 20. storočia.
Medzi základné princípy EÚ patrí prenášanie právomocí národných štátov na medzinárodné európske
inštitúcie. EÚ však nemá právomoc privlastniť si vyššiu právomoc, ako jej udelia jednotlivé štáty, nedá sa preto
hovoriť o federácii. Jej spôsob rozhodovania je vo svetovom meradle unikátny, preto je Európska únia
považovaná za štátne usporiadanie sui generis. EÚ má právnu subjektivitu, ktorá vznikla až prijatím Lisabonskej
zmluvy, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Týmto krokom sa EÚ stala nástupcom Európskych
spoločenstiev (Európske spoločenstvo uhlia a ocele –ESUO, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu –
EURATOM a Európske hospodárske spoločenstvo – EHS, neskôr premenované Európske spoločenstvo – ES).
Hlavným cieľom tých európskych štátov, ktoré sa dobrovoľne spojili do takéhoto politického
a ekonomického zoskupenia, je pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky EÚ dosiahnutie spoločných
cieľov spojených hlavne s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa
kvalitou životného prostredia. A taktiež nové ciele – založené na spolo čnej zahraničnej a bezpečnostnej politike
a spolupráci v oblasti justície a vnútra.
EÚ je spoločenstvom hodnôt (členské štáty sa zaviazali dodržiavať základné ľudské práva, slobodu,
demokraciu a politický pluralizmus), solidarity (silnejšie krajiny podporujú slabšie) a spolo čenstvom, ktoré je
riadené právom (členské štáty preniesli časť svojej národnej suverenity na EÚ a jej inštitúcie vykonávajú svoje
úlohy v rámci jasne stanovenej právnej štruktúry).
Nové bezpečnostné hrozby spôsobené zásadnými zmenami v globálnom bezpečnostnom prostredí po
skončení studenej vojny a vedľajšími negatívnymi javmi vyplývajúcimi najmä z globalizácie a liberalizácie
spoločnosti si vynútili prehĺbenie a posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky jednotlivých už existujúcich
integračných zoskupení. Nutnosti mať schopnosť reagovať na tieto hrozby prejavujúce sa či už v podobe
medzinárodného terorizmu, organizovaného zločinu, náboženského fundamentalizmu alebo nacionalistického
radikalizmu, prípadne dokonca hrozbami použitia zbraní hromadného ni čenia sa nevyhla ani Európska únia.
Tento fakt viedol jednak k posilneniu bezpečnostnej a obrannej dimenzie európskej integrácie a k implementácii
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „EBOP“) ako integrálnej súčasti Spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky (ďalej len „SZBP“) EÚ a jednak k hľadaniu nových nástrojov krízového manažmentu,
použiteľných v prípade, ak diplomatické nástroje zlyhajú. Výsledkom bolo, že EÚ sa za čala oveľa intenzívnejšie
zaoberať problematikou vojenských nástrojov krízového manažmentu, vojenských spôsobilostí nevyhnutných
pre vedenie vojenských operácií Európskej únie a zároveň aj možnosťami a spôsobmi ich politického,
vojenského a ekonomického zabezpečenia.
3

Zakladajúci členovia EÚ: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko. Postupne sa v uvedených rokoch stali
členskými krajinami EÚ: 1973 – Dánsko, Írsko, Veľká Británia, 1981 – Grécko, 1986 – Portugalsko, Španielsko, 1995 – Fínsko, Rakúsko,
Švédsko, 2004 – Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a v roku 2007 –
Bulharsko, Rumunsko.
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Ako reakcia na zásadné zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí bol v júni 1999 v Kolíne nad
Rýnom v Nemecku na zasadaní Európskej rady odštartovaný projekt vytvorenia nezávislej EBOP, ako
samostatnej časti SZBP EÚ, pričom jej cieľom bolo najmä doplniť a posilniť schopnosť EÚ konať za jej
hranicami prostredníctvom rozvoja nielen civilných, ale aj vojenských nástrojov krízového manažmentu na
predchádzanie medzinárodným konfliktom.
Samotná vízia EBOP bola načrtnutá v bezpečnostnom strategickom dokumente nazvanom „Bezpečná
Európa v lepšom svete“, ktorý pripravil generálny tajomník Rady a vysoký predstavite ľ EÚ pre spoločnú
zahraničnú a bezpečnostnú politiku, bývalý generálny tajomník NATO – Javier Solana. Nadviazal v nej na
Maastrichtskú zmluvu z roku 1992, ktorá ako prvá obsahovala ustanovenia o zodpovednosti EÚ za všetky otázky
týkajúce sa jej bezpečnosti, vrátane eventuálne možného vytvorenia spoločnej obrannej politiky, a na
Amsterdamskú zmluvu z roku 1997, ktorá už do svojho textu zakomponovala ustanovenia o humanitárnych
a záchranných akciách, ako aj úlohách bojových jednotiek v krízovom manažmente, vrátane mierotvorných úloh.
To vytvorilo základ pre operatívny rozvoj EBOP. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy k 1. decembru
2009 bola EBOP nahradená Spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (ďalej len „SBOP“), ktorá zostala
nedeliteľnou súčasťou SZBP.
Jedným z dôvodov pre vznik SZBP bola nutnosť reprezentácie EÚ na medzinárodnej scéne. A i keď do
30. novembra 2009 EÚ nebola subjektom medzinárodného práva, od svojho vzniku bola významným subjektom
medzinárodných vzťahov, ktorý na medzinárodnej scéne obhajuje svoje záujmy.
Medzi hlavné ciele SZBP EÚ patrí predovšetkým:
−
chrániť spoločné hodnoty, základné záujmy, nezávislosť a celistvosť EÚ v súlade so zásadami Charty
OSN,
−
posilniť bezpečnosť EÚ vo všetkých smeroch,
−
zachovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť v súlade so zásadami Charty OSN, ako aj zásadami
helsinského Záverečného aktu a cieľmi Parížskej charty, a to aj na vonkajších hraniciach,
−
podporovať medzinárodnú spoluprácu,
−
rozvíjať a upevňovať demokraciu a právny štát, rešpektovať ľudské práva a základné slobody.
POLEMIKA K BUDOVANIU VOJENSKÝCH SPÔSOBILOSTÍ EÚ – BOJOVÝCH SKUPÍN, AKO
NÁSTROJA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU EÚ
Rast požiadaviek na pomoc zo strany EÚ spolu s vyššími ambíciami EÚ, ale najmä konflikty na území
bývalej Juhoslávie, najmä v Bosne a Hercegovine a v Kosove podporili nutnosť spoločnej európskej obrannej
stratégie a schopnosti viesť vojenské operácie. Preto na summite v Nice vo Francúzsku v roku 2000 sa vtedajších
15 členských krajín formálne dohodlo na vytvorení európskej vojenskej jednotky rýchleho nasadenia (European
Rapid Reaction Force – ERRF) o sile 60 000 mužov. Vojna v Iraku, ktorá začala v roku 2003 a ktorá rozdelila
členské krajiny EÚ, však čiastočne zbrzdila snahy o vytvorenie spoločnej obrannej politiky a rozprúdila debatu o
tom, či vôbec, a ak áno, tak nakoľko má byť európska obranná politika vykonávaná mimo štruktúr NATO a či
vôbec má mať EÚ schopnosti a spôsobilosti viesť vlastné vojenské operácie.
V apríli 2003 sa stretli zástupcovia Francúzska, Nemecka, Belgicka a Luxemburska, ktorí vdýchli
európskej obrannej iniciatíve nový život a položili základ európskej obrannej aliancie. Mí ľnikom v oblasti
spolupráce s NATO boli tzv. dohody „Berlín plus“ z roku 2003, ktoré načrtávajú možnosti vojenskej spolupráce
medzi oboma organizáciami a umožňujú EÚ využiť plánovacie a logistické zázemie NATO. Hlavným cieľom
SBOP naďalej zostáva poskytnúť vojenské a nevojenské možnosti pre prevenciu medzinárodných konfliktov a
krízový manažment, pričom deklarovaným cieľom je dopĺňať, nie nahrádzať NATO. To znamená, že cieľom nie
je vytvorenie európskej armády, ale multinárodnej európskej vojenskej jednotky zo širokou škálou schopností
a spôsobilostí, založenej na koncepcii CJTF (Combined Joint Task Force), ktorá by bola schopná, v prípade
zlyhania civilných prostriedkov, vojensky reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí. Národné ozbrojené
sily zostanú pod kontrolou svojich národných veliteľov a demokraticky zvolených orgánov v členských
krajinách, pričom vyšším vojenským veliteľom EÚ budú podriadené len po dobu trvania danej misie alebo
operácie EÚ. Za zmienku v tejto súvislosti stojí, že historicky prvou vojenskou akciou EÚ za hranicami
kontinentu bola misia v Afrike v Demokratickej republike Kongo, ktorá trvala od 12. júna do 1. septembra 2003
a jej kódové meno bolo Artemis. Misia sa uskutočnila na žiadosť OSN, zúčastnilo sa na nej 1400 vojakov
z viacerých krajín EÚ (bez účasti SR) a bola vedená francúzskym generálom Jean-Paul Thonierom.
Za pozornosť taktiež stojí, že EÚ má mať kompetencie pri definovaní a implementovaní SBOP, vrátane
postupného vytvárania spoločnej obrannej politiky. Členské krajiny „majú aktívne a bezvýhradne podporiť
SZBP EÚ, v duchu lojality a vzájomnej solidarity“. V súlade s vyššie uvedeným Rada EÚ vyhlásila, že chce by ť
schopná viesť vlastné vojenské operácie a nasadiť vojenské jednotky rýchleho nasadenia v počte do 60 000
mužov, čo by malo byť súčasťou jej nástrojov krízového manažmentu. Využívané pritom budú plánovacie,
logistické a spravodajské kapacity NATO, pričom žiadna krajina, ktorá nie je členom EÚ nemá mať právo veta
pri rozhodovaní o aktivitách jednotiek rýchleho nasadenia. V nadväznosti na to sa ministri obrany členských
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krajín EÚ dohodli na vytvorení takzvaných bojových skupín, ktoré by bolo možné rozmiestni ť v krátkom čase
po celom svete a ktoré by fungovali by mimo štruktúry NATO.
Postupne vytváraná ambícia spoločnej európskej obrany vychádzala najmä z negatívnych skúseností z
prvej polovice deväťdesiatych rokov a nedostatku aktivity európskych krajín počas prvej vojny v bývalej
Juhoslávii a z toho vyplývajúcej francúzsko-britskej dohody zo Saint Malo z roku 1998 o potrebe EÚ ma ť
schopnosť samostatnej akcie zastrešenej dostatočnou a spoľahlivou vojenskou silou. Európsky summit konaný
v Helsinkách v roku 1999 následne odsúhlasil takzvaný „Hlavný cieľ“ (Headline Goal), ktorého podstatou bolo
zabezpečiť, aby od roku 2003 mala EÚ schopnosť nasadiť až do 60 000 vojakov vo vzduchu a na mori v lehote
60 dní.
Ťažkosti pri budovaní tak veľkej a skutočne operabilnej sily a dynamický vývoj vo svete však viedli k
uvedomeniu si potreby rýchlej a rozhodnej reakcie na krízové situácie, čo by prvotný koncept neumožňoval.
Strategické prostredie sa totiž za posledné roky dramaticky zmenilo a vykazuje potrebu vedenia vojenských
operácií prostredníctvom ľahkých bojových jednotiek, ktoré si dokážu bleskovo poradiť s krízovými situáciami.
Praktické skúsenosti z Afriky (britský zásah v Sierra Leone v roku 2000 alebo francúzsky zásah v Pobreží
Slonoviny v roku 2002) potvrdili skutočnosť, že aj relatívne malý počet síl v podobe menších bojových jednotiek
(skupín) má veľký význam za predpokladu, že budú nasadené rýchlo a budú dostatočne logisticky podporené.
Projekt prvej bojovej jednotky (skupiny) spustili Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vo februári 2004
a v lehote dvoch mesiacov ho ministri obrany krajín EÚ schválili. Následne ho premenili na Európsky koncept,
ktorý bol formálne uvedený v novembri 2004 na Konferencii o záväzkoch v oblasti obranných kapacít. Na
základe toho je Európska bojová skupina (European Union Battle Group – EU BG) definovaná ako zmiešaná
vojenská jednotka vo veľkosti posilneného práporu, pozostávajúca z približne 1500 až 2000 vojakov a
disponujúca zložkami bojovej podpory. Mala by byť tvorená buď jedným štátom, alebo multinárodnou koalíciou
niekoľkých členských krajín EÚ na čele s tzv. vedúcim národom (Lead Nation).
Každý polrok by mala mať EÚ k dispozícii dve pripravené bojové skupiny, aby mohla pružne reagova ť
na dve rôzne krízové situácie na dvoch rôznych miestach. Každá bojová skupina EÚ by pritom mala by ť
schopná samostatného operačného nasadenia prostredníctvom strategického transportu, flexibilná, aby bola
schopná podnikať operácie aj vo vzdialenej krízovej oblasti (napr. na území tzv. zlyhávajúceho štátu) a schopná
vykonávať bojové operácie i v extrémne náročných podmienkach (púšť, tropický prales, horský terén a pod.).
Kľúčová úloha európskych bojových skupín pritom spočíva v rozhodnutí začať operáciu v lehote 5 dní po
schválení Radou EÚ, pričom jednotky by mali byť nasadené na cieľovom území do 10 dní od rozhodnutia EÚ
o spustení operácie. Cieľom je, aby bojové skupiny EÚ mali pri vedení vojenskej operácie spôsobilosti na
plnenie rôznych typov úloh. A to predovšetkým na:
−
oddelenie znepriatelených strán použitím sily, vrátane nastolenia mieru a zabezpe čenia zásobovania,
−
predchádzanie konfliktom, vrátane preventívneho nasadenia vojsk, odzbrojovacích operácií a presadenia
embarga,
−
evakuáciu osôb z ohrozeného územia,
−
asistenciu iným medzinárodným organizáciám v humanitárnych operáciách, vrátane odstra ňovania
následkov katastrof a pri evakuácii utečencov.
Aby však bojové skupiny EÚ vôbec mohli byť kvalifikované ako európske bojové jednotky a zabezpečili
splnenie týchto náročných úloh, musia absolvovať proces vytvorenia bojovej jednotky a spĺňať všeobecne
definované a schválené štandardy a požiadavky. Tie spočívajú najmä v ich vysokej trénovanosti, vycvi čenosti
a pripravenosti, rýchlej nasaditeľnosti, modernej vybavenosti, udržateľnosti a interoperabilite.
Prvé bojové skupiny EÚ dosiahli počiatočnú operačnú kapacitu od januára 2005, kedy Veľká Británia a
Francúzsko mali pripravené operabilné jednotky v prvom polroku 2005 a Taliansko počas druhého polroku
2005. Francúzsko-nemecká a súčasne španielsko-talianska bojová skupina boli pripravené v prvom polroku
2006. V druhom polroku to bola len jedna bojová skupina pozostávajúca z jednotiek a príslušníkov ozbrojených
síl Francúzska, Nemecka a Belgicka. Plná operabilita bojových jednotiek EÚ bola dosiahnutá 1. januára 2007.
Odvtedy sú pripravené v pohotovosti vždy dve bojové skupiny EÚ, pričom rozpis bojových jednotiek je
v neustálom vývoji a podlieha zmenám. Je upravovaný dvakrát ročne počas koordinačných konferencií.
Ako členská krajina EÚ, ktorá sa podieľa na riešení problémov v oblasti krízového manažmentu na
medzinárodnej úrovni, sa do projektu bojových skupín EÚ aktívne zapojila prostredníctvom jednotiek a
príslušníkov svojich ozbrojených síl aj Slovenská republika, pričom táto aktivita spočívala najmä v našom
príspevku do spoločnej bojovej skupiny s Českou republikou s dobou pohotovosti na nasadenie v druhej polovici
roku 2009 a do spoločnej bojovej skupiny s Poľskom a Nemeckom, za podpory Lotyšska a Litvy, ktorá bola
pripravená na nasadenie v prvej polovici roku 2010. V súčasnosti sa prebiehajú rokovania o vytvorení spoločnej
bojovej skupiny krajín Višegrádskej štvorky v horizonte roku 2015.
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ZÁVER
Skúsenosti z dosiaľ realizovaných civilných a vojenských misií a operácií pod hlavi čkou Únie potvrdili,
že EÚ sa v posledných rokoch prostredníctvom svojich misií a operácií naozaj stále viac angažuje na poli
medzinárodnej bezpečnosti. Rozširuje sa počet operácií, priestor pôsobenia a narastá aj ich kvalita. Sved čí o tom
nielen rast počtu operácií od roku 1999, ale najmä prechod od jednoduchších operácií, ktoré EÚ prevzala od
NATO, k samostatným operáciám v ťažkých podmienkach. Predovšetkým na západnom Balkáne prevzala EÚ
zodpovednosť za stabilitu a bezpečnosť (operácia EUFOR ALTHEA), pričom súčasne rieši problémy, ktoré
neboli vyriešené predchádzajúcim pôsobením OSN, či NATO.
Pri hodnotení pokroku EÚ v uvedenej oblasti je potrebné skonštatovať, že na rozdiel od NATO pri
operáciách EÚ zatiaľ prevláda tzv. „soft power“, čo sa považuje za komparatívnu výhodu EÚ, pretože je zatia ľ
jedinou organizáciou medzinárodného krízového manažmentu, schopnou nasadenia takýchto spôsobilostí.
Vytvorenie a stabilizácia podmienok na mierový rozvoj je dlhodobý proces a práve prostriedky zmienenej
„mäkkej sily“ zohrávajú v predmetnej oblasti čoraz väčšiu úlohu (Nečej, Tarasovič, 2009).
Získané skúsenosti z doterajších operácií medzinárodného krízového manažmentu však ukázali aj to, že
ak chce EÚ, napriek dosiahnutému pokroku, naplniť svoje predsavzatia v rámci medzinárodného krízového
manažmentu a naozaj plniť úlohu globálneho hráča na poli medzinárodnej bezpečnosti, potrebuje naďalej
budovať svoje civilné i vojenské schopnosti a spôsobilosti. A prekonávať pretrvávajúce i novo sa objavujúce
problémy. Napríklad hoci civilné operácie v krízovom manažmente EÚ prevažujú, v príprave ich spôsobilostí
existujú problémy, na ktoré majú vplyv predovšetkým rozdiely v kvantite a kvalite národných príspevkov. Veľké
problémy s poskytovaním civilných kapacít má okrem iných krajín aj Slovensko, a to hlavne kvôli chýbajúcej
legislatíve. Súčasná legislatíva je totiž nedostatočná pre takýto druh nasadenia a nezabezpečuje civilným
odborníkom také podmienky, ochranu, poistenie a následné zaradenie do civilného života po návrate, ako to
majú iné štáty podieľajúce sa na týchto misiách.
Pri budovaní vojenských spôsobilostí zasa najväčšiu prekážku napĺňania ambícií EÚ predstavuje okrem
nedostatočnej politickej vôle pre nasadenie vojenských kapacít predovšetkým poddimenzované financovanie
ozbrojených síl veľkej väčšiny členských krajín. V súvislosti s tým sa opätovne objavuje aj otázka o
schopnostiach bojových skupín EÚ splniť úlohy predpokladaných scenárov, pretože ich veľkosť a štruktúra
z vojenského hľadiska nie celkom zodpovedajú novým ambíciám Únie. Zoskupenia veľkosti práporu sú skôr
určené pre riešenie kríz a konfliktov nízkej intenzity, pričom navyše pretrvávajú rôzne národné obmedzenia,
nehovoriac o ďalších problémoch, napríklad v oblasti strategickej prepravy.
Vývoj za posledné roky priniesol mnoho nových výziev a postavil pred EÚ viaceré nové otázky. Má EÚ
pôsobiť výlučne pod mandátom OSN alebo OBSE? Má EÚ pôsobiť bez geografického obmedzenia na celom
svete, alebo len v geograficky a záujmovo obmedzenom priestore? Je okrem európskeho kontinentu Afrika
záujmovým priestorom EÚ? Ak áno, tak všetkých jej členských krajín? Je koncepcia bojových skupín EÚ
postačujúca alebo nastal vhodný čas na vybudovanie spoločnej modernej, špičkovo vyzbrojenej, vystrojenej
a vycvičenej flexibilnej Európskej armády expedičného charakteru schopnej plniť nielen úlohy obrany jej
teritória, ale najmä úlohy v rámci medzinárodného krízového manažmentu?
Nech už budú odpovede na vyššie otázky rôzne a rozhodnutia zodpovedných predstaviteľov EÚ a členských
krajín akékoľvek, jedno je isté: Z hľadiska zaistenia obrany a bezpečnosti EÚ je potrebné si uvedomiť, že pod
tlakom aktuálnych bezpečnostných hrozieb to budú, v prípade budúcich rozsiahlych kríz a konfliktov, práve
vojenské nástroje krízového manažmentu, ktoré (v prípade zlyhania diplomatického úsilia) budú predstavova ť
najúčinnejší prostriedok na riešenie vonkajších bezpečnostných problémov, ako aj prevencie a eliminácie
bezpečnostných kríz a konfliktov v súčasnom svete. A preto EÚ bez budovania adekvátnych vojenských
spôsobilostí nemôže splniť svoju ambíciu byť rešpektovaným globálnym hráčom na poli medzinárodnej
bezpečnosti a medzinárodných vzťahov.
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POLEMIKA O EURÓPSKOM PRÍSTUPE K PROBLEMATIKE
EXISTENCIE A METODOLÓGIE BEZPEČNOSTNÝCH VIED
Miroslav KELEMEN1 - Marián MESÁROŠ2

Controversy over the European approach to the problems of existence and security
sciences methodology
Abstrakt: Bezpečnostné vedy, postavené na všeobecných základoch metodológie vedeckej práce a aplikácie
metodológie praktických vied v špecifickom prostredí ochrany a obrany životov, zdravia ob čanov, ochrany ich
majetku a chránených záujmov spoločnosti alebo spoločenstva štátov, môžu aplikáciou do oblasti komplexného
výskumu dimenzií bezpečnosti významne prispieť k bezpečnosti štátu a občanom.
Kľúčové slová: Bezpečnostné vedy, spoločnosť, občania.
Abstract: General methodology of scinetific work and practical application of science methodology in a specific
environment protection and defence of life, public, health, protection of their property and protected interests of
society or community of state can the application of the comprehensive research into the safety relevant
dimensions also contribute to state and citizens security.
Key words: security sciences, society, citizens.
Úvod
Komplexné vnímanie otázok bezpečnosti predstavuje jej skúmanie a zaistenie na základe synergického
efektu a vzájomnej podmienenosti kvality a požadovanej úrovne ob čianskej, národnej a medzinárodnej
bezpečnosti.
Bezpečnosť tvorí významný pilier rozvoja a kvality života spolo čnosti. Spoločenská prax preto
z uvedených dôvodov právom vyžaduje profesionálnu prípravu bezpečnostnej komunity v Slovenskej republike
primárne v podskupine študijných odborov Bezpečnostných služieb, Obrany a vojenstva a pod., v kontexte
európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Bezpečnostná dimenzia tohto interdisciplinárneho štúdia
a vedeckej práce pritom neohrozuje štandardnú agendu, objekt a špecifický predmet ostatných študijných
a vedných odborov. Súčasný stav riešenia problematiky dokazuje absenciu jasnej identifikácie metodológie
vedeckej práce a postupov v systematickom skúmaní bezpečnosti, obrany a vojenstva na platforme jedného
vedeckého priestoru – bezpečnostnej vedy. Hranicu vedeckého poznania prelamujú práce expertov zo Slovenska,
Poľska a Českej republiky, hodné nasledovania.
Spoločenskú objednávku na riešenie inštitucionálnych projektov obranného výskumu a profesionálnu
prípravu časti bezpečnostnej komunity štátu najmä pre rezort obrany, ale aj ostatných rezortov, využívajúcich
civilných odborníkov v oblasti obrany a vojenstva, zabezpečujú spravidla vzdelávacie inštitúcie vojenského
školstva (vojenské akadémie, akadémie ozbrojených síl, alebo univerzity obrany). Spravidla každý členský štát
Európskej únie má vlastnú vojenskú inštitúciu, spôsobilú aj pre vedeckú prácu v oblasti obrany a vojenstva,
ktorá je aktívnym účastníkom združení vojenských škôl a spoločných aktivít (napr. CEFME – Central European
Forum on Military Education; Military Erasmus Programme; ESDC - European Security and Defence College;
NDC - NATO Defence College a pod.).
Vedecká diskusia o potrebe bezpečnostných vied
Spoločenskú objednávku na riešenie inštitucionálnych projektov obranného výskumu a profesionálnu
prípravu časti bezpečnostnej komunity štátu najmä pre rezort obrany, ale aj ostatných rezortov, využívajúcich
civilných odborníkov v oblasti obrany a vojenstva, zabezpečujú spravidla vzdelávacie inštitúcie vojenského
školstva (vojenské akadémie, akadémie ozbrojených síl, alebo univerzity obrany). Spravidla každý členský štát
Európskej únie má vlastnú vojenskú inštitúciu, spôsobilú aj pre vedeckú prácu v oblasti obrany a vojenstva,
ktorá je aktívnym účastníkom združení vojenských škôl a spoločných aktivít (napr. CEFME – Central European
Forum on Military Education; Military Erasmus Programme; ESDC - European Security and Defence College;
NDC - NATO Defence College a pod.).
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I
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I – Bezpečnosť občana
II – Bezpečnosť štátu
III – Medzinárodná bezpečnosť
Obrázok č. 1: Komplexné vnímanie otázok skúmania a zaistenia bezpečnosti – variant

Porada a Holcr poznamenávajú, že bezpečnosť a veľmi mnohostranné používanie tohto pojmu v
rozmanitých, často protichodných vedných odboroch, spôsobuje jeho eklektickú interpretáciu. Veľmi
pragmaticky postihujú tento fakt ďalší odborníci, ktorí rozlišujú nasledujúce základné dimenzie bezpečnosti:
Politická dimenzia,
Ekonomická
dimenzia,
Environmentálna dimenzia,
Informačná
dimenzia,
Sociálna dimenzia,
Vojenská dimenzia.
Na základe doterajšieho poznania odborná komunita konštatuje, že každá z uvedených dimenzií
obsahuje relatívne široký okruh bezpečnostných problémov, subjektov, inštitúcií, činností, aktivít a vzťahov.
Okrem spomínaných dimenzií, práve táto multidimenzionalita bezpe čnosti umožňuje analyzovať aj niektoré jej
ďalšie rozmery (vonkajšie, vnútorné, subjektívne, objektívne, individuálne, policajné, vojenské, ob čianske,
spoločenské, ľudské, technologické, kvantitatívne, kvalitatívne, a iné).
Vedecká diskusia o potrebe vedy o bezpečnosti v našom národnom akademickom prostredí priniesla
doteraz myšlienkovo bohatú rozpravu s podporou faktov z reálnej bezpečnostnej praxe a z teoretického
skúmania. Od svojho počiatku bolo odborníkom jasné, že najväčší problém je pri stanovovaní podmienok pre
etablovanie novej vedy je v tom, že sám pojem vedy nie je dostato čne precízne definovaný. Naše argumenty pre
existenciu bezpečnostnej vedy vyjadril napríklad Hofreiter v svojej práci nasledujúco:
1. Je definovaný predmet skúmania bezpečnostnej vedy, ktorým je bezpečnosť človeka a ostatných systémov,
ktoré sú nevyhnutné na zaistenie životných podmienok človeka (planéta, štát, sociálny skupina, živé
organizmy, technické systémy, infraštruktúra, výrobná sféra, trh, životné prostredie ap.), vzhľadom na
rôznorodosť negatívnych vplyvov v rozličných situáciách, časových a priestorových podmienkach. Takýto
prístup k skúmaniu bezpečnosti sa musí opierať o prírodné, spoločenské i technické vedy.
2. Je zrejmý objekt skúmania (ľubovoľný prvok resp. systém sociálnej, prírodnej, výrobnej, technickej alebo
inej povahy, nevyhnutný a nenahraditeľný z hľadiska zaistenia podmienok existencie človeka v tom
najširšom zmysle slova a ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu negatívnych faktorov najrôznejšej povahy) a
subjekt poznávacej i praktickej činnosti ( človek, sociálna skupina, štát, koalícia štátov a pod. ), ktorý
vystupuje ako aktívny činiteľ, poznávajúci a pretvárajúci objekt , pričom sleduje dosiahnutie svojich
cieľov, resp. uspokojenie svojich záujmov a potrieb.
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3.

Je definovaný systém nástrojov, metódy a princípy skúmania využiteľné pre potreby skúmania objektu
bezpečnostnej vedy (Hofreiter, 2006). V rámci konštituovania bezpečnostnej vedy usilujeme o vytvorenie
svojho vlastného vedeckého jazyka, kategoriálneho aparátu (termíny a obsahy pojmov), svoje vlastné
metódy, výskumné techniky a neustále pracovať na formulácii a operacionalizácií predmetu svojho
skúmania a spôsobmi komunikácie s inými vedami a praxou.
4. Môžeme konštatovať a fakticky dokladovať existenciu formujúceho sa vedeckého spoločenstva ako
sociálneho systému, vytváraného osobami a skupinami, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti bezpe čnosti
s cieľom etablovania bezpečnostnej vedy a ktorí zakladajú tradíciu výskumu, zameranú na h ľadanie pravdy,
objektívnych a potvrditeľných faktov o skúmanom predmete (napr. European Association for Security,
International Academy of Life Protection, vysoké školy a univerzity na Slovensku, v Českej republike, v
Poľsku, na Ukrajine). Táto novo vznikajúca komunita na základe systémovej analýzy hrozieb ukazujú na
nevyhnutnosť komplexného zaistenia bezpečnosti v rámci systému svet – spoločnosť – človek, orientuje sa
na vypracúvanie všeobecnej charakteristiky bezpečnosti, vymedzenia jej znakov, základných prvkov,
stránok, aspektov, dimenzií a pod., z ktorých bezpečnosť dnes pozostáva (Škvrnda, 2004).
5. Existuje komunikačný kanál, systém výmeny vedeckých informácií medzi členmi vedeckej komunity,
umožňujúci prezentovať svoje poznatky (medzinárodné vedecké konferencie, vedecké časopisy, riešenie
spoločných projektov vedy a výskumu, výmena vedeckých pracovníkov a pod.).
6. Existuje záujem spoločnosti na činnosti formujúcej sa vedeckej bezpečnostnej komunity, riešiacej
požiadavky a potreby zaistenia bezpečnosti v rôznych oblastiach a sektoroch spoločenského života. Na
niektoré z týchto potrieb a požiadaviek sme ukázali v predchádzajúcich častiach tohto článku.
7. Spoločenská akceptácia činnosti vedeckej komunity. Môžeme dokladovať pozitívne ohlasy o predmete
bezpečnostnej vedy, prezentovaných výsledkoch skúmania a ohlasy na publikované vedecké a odborné
práce.
8. Ambíciou bezpečnostnej vedy je mať
i praxeologický charakter, pretože je orientovaná na h ľadanie
zákonitostí a pravidiel vedomého ľudského správania sa, súčinnosti a spolupráce pri zaisťovaní bezpečnosti,
pri projektovaní a riadení bezpečnostných systémov. Jej cieľom je vytvárať všeobecne platné návody pre
efektívnu ľudskú činnosť vo sfére zaisťovania bezpečnosti ľubovoľného objektu (Hofreiter, 2008).3
Prvotné rozpravy boli ovplyvnené najmä konzultáciami s kolegami z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny
a pod., ale aj oponentmi rozvoja bezpečnostných vied.4 Musíme objektívne konštatovať, že rozprava o vytváraní
samostatných bezpečnostných vied má aj svojich odporcov, ktorí to považujú za nadbyto čné. Súčasné skúmanie
problematiky diverzifikované v doterajších samostatných vedných a študijných odboroch vnímajú ako
dostatočné. Nepociťujú profesionálnu potrebu zjednotiť úsilie a potenciál odborníkov v oblasti bezpečnosti.
Obávajú sa zúženia rozsahu ich vedeckého a pedagogického pôsobenia vo vednom alebo študijnom odbore,
ktorý skúma javy aj z pohľadu bezpečnosti. Osobné názory a postoje autorov, ako aj ostatných odborníkov
prezentovaných v tejto monografii preto rešpektujú právo čitateľov na odlišný názor a pohľad, pričom citlivo
vnímajú osobitosti každého človeka, ktorý slobodne zmýšľa a koná podľa svojho vedomia a svedomia.
Ako sme konštatovali v predchádzajúcich prácach, odborná rozprava o spolo čenskej potrebe
a „výskumnom rámci bezpečnostných vied“, resp. štruktúre bezpečnostných vied, nás doviedla aj na základe
osobného poznania a praxe autorov, ku komplexnému vnímaniu vytvárajúcej sa vedecko-výskumnej platformy,
postavenej na poznatkovej báze:
• Policajných vied,
• Vojenských vied,
• Ostatných vedných odborov, vyznačujúcich sa interdisciplinárnym charakterom skúmania
problematiky z bezpečnostného hľadiska a prístupu.
Reálna prax preukazuje aj existenciu vedných disciplín pre skúmanie otázok bezpe čnosti vo vzťahu
„Človek – Stroj/Spoločnosť – Prostredie“, ako napríklad sociológia armády, ekonomická bezpečnosť,
environmentálna bezpečnosť, bezpečnosť informácií, energetická bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a pod.,
ktoré spravidla predstavujú „trecie plochy“ v kompetencii príslušných vedných a študijných odborov a
„bezpečnostných vied“.
Komplexnosť a zložitosť bezpečnostných vied sme vyjadrili obdobne ako navrhuje vedecká komunita,
skúmaním vybranej entity v dvoch základných oblastiach:
Ø vnútornej bezpečnosti,
Ø a vonkajšej bezpečnosti.
Musíme ale poznamenať, že v súčasnosti sa „ostré rozhranie“ medzi vnútornou a vonkajšou
bezpečnosťou stiera (pozri napríklad vojensko-policajné pôsobenie a účasť civilných odborníkov v operáciách

3
4

Hofreiter, L.: O potrebe bezpečnostnej vedy. In: Securitologia, č.7/2008. EAS Krakow, 2008. ISSN 1898-4509
Kříž, Z., Mareš, M., Suchý, P. : Sekuritologie – pavěda, nikoliv metavěda. In Obrana a strategie. 2007, roč. 7, č. 2, s. 117-124.
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v zahraničí, alebo asistenčné úlohy ozbrojených síl na podporu orgánov verejnej správy, alebo v Integrovanom
záchrannom systéme Slovenskej republiky a pod.).
Nosné jadro skúmania bezpečnostných vied navrhujeme pre zjednodušenie polemiky identifikovať
napríklad v rámci súčasnej oblasti výskumu č. 23 „Bezpečnostné služby“, ktoré sú obsiahnuté aj v skupine
študijných odborov č. 8 Služby, resp. v jej podskupinách akreditovaných študijných odborov (ŠO) v Slovenskej
republike:
Skupina ŠO 8 Služby (stav 12/2011; dostupné na www.akredkom.sk):
• Podskupina ŠO 8.3 Bezpečnostné služby (ŠO 8.3.1 Ochrana osôb a majetku, 8.3.2 Bezpečnostné
verejno-správne služby, 8.3.3 Teória policajných vied, 8.3.4 Kriminológia a kriminalistika, 8.3.6
Záchranné služby, 8.3.7 Občianska bezpečnosť),
• Podskupina ŠO 8.4 Obrana a vojenstvo (ŠO 8.4.1 Manažment vojenských systémov, 8.4.2 Ekonomika
a manažment obranných zdrojov, 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl, 8.4.4 Národná
a medzinárodná bezpečnosť, 8.4.5 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl, 8.4.6 Vojenské
spojovacie a informačné systémy, 8.4.7 Vojenská logistika).
Záver
Objektom skúmania bezpečnostných vied je oblasť praktickej činnosti v zahraničnej, policajnej
a vojenskej politike zabezpečujúcej suverenitu a národné záujmy, ekonomické a demografické faktory
a zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku občanov a ústavného poriadku, ktorú môžeme všeobecne
nazvať vytváraním bezpečnosti. Jedná sa o minimalizáciu rôznych stupňov spoločenského a osobného ohrozenia
a iné trestné protispoločenské činnosti (Pawera, 2004, s. 61-67).
Predmet skúmania bezpečnostných vied je podľa Holcra a kolektív užší, špeciálnejší ako objekt,
vyznačuje sa vysokou abstraktnosťou, sprostredkovanosťou medzi komponentmi (dimenziami) bezpečnostnej
vedy. Pritom odborná komunita súhlasí s názorom, že predmet skúmania vednej disciplíny sa môže meni ť,
zužovať, rozširovať a zohľadňovať také aspekty objektov, ktoré pôvodne neboli predmetom skúmania (Viceník,
2000, s. 81).
Keď je objektom skúmania napríklad tvorba a realizácia vnútroštátnej bezpe čnostnej politiky na základe
schválenej bezpečnostnej stratégie štátu, potom špecifický predmetom skúmania môže byť polícia a policajné
činnosti. Keď je objektom skúmania tvorba a realizácia zahraničnej bezpečnostnej politiky na základe schválenej
bezpečnostnej a obrannej stratégie štátu, potom špecifickým predmetom skúmania môžu byť ozbrojené sily a ich
činnosti na území a mimo územia štátu, a pod.
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia inštitucionálneho projektu VŠBM v Košiciach č. IP/26/ÚOB/2011
„Ochrana osôb a majetku, teória a prax“.
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POSILNENIE EURÓPSKEJ OBRANNEJ TECHNOLOGICKEJ
A PRIEMYSELNEJ ZÁKLADNE AKO KĽÚČOVÁ POŽIADAVKA
V RÁMCI ROZVOJA SPOLOČNEJ BEZBEČNOSTNEJ A OBRANNEJ
POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE
Ivan KOBLEN1 - Stanislav SZABO2

Strengthening the European Defence Technological and Industrial Base as a key
requirement in the framework of the European Union Common Security and Defence
Policy development
ABSTRAKT: Cieľom príspevku je informovať o problematike Európskej obranenj technologickej
a priemyselnej základne (EDTIB) ako kľúčovej požiadavke v rámci rozvoja Spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politiky (CSDP) Európskej únie. V úvodnej časti príspevku sú zvýraznené niektoré aspekty CSDP a kľúčové
poslanie Európskej obrannej agentúry (EDA) vo väzbe na EDTIB a ďalšie oblasti jej pôsobnosti. V prvej časti
príspevku autori informujú o význame EDTIB a jej špecifikách. Druhá časť je zameraná na problematiku
posilnenia EDTIB a informovaniu o jej troch kľúčových charakteristických vlastnostiach pre zabezpečenie tohto
posilnenia. V tretej časti je informované o hlavných oblastiach a kľúčových činnostiach v rámci Stratégie pre
EDTIB a jej implementácii. V štvrtej časti sú uvedené vybrané informácie o komplementárnych iniciatívach
v rámci EÚ, ktoré sa týkajú problematiky EDTIB a Európskeho trhu a obrannou výzbrojou a technikou (EDEM).
V závere príspevku sú zvýraznené niektoré väzby na bezpečnostnú oblasť.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: technologická a priemyselná základňa, obranný priemysel, bezpečnostná a obranná
politika, Európska únia, obrana, bezpečnosť, EDTIB, CSDP
ABSTRACT: The objective of this paper is to present the information on the European Defence Technological
and Industrial Base issue as a key requirement in the framework of the European Union Common Security and
Defence Policy (CSDP) development. The paper in the introductory part underlines some aspects of CSDP and
the key role of the European Defence Agency (EDA) regarding the EDTIB and other areas under its
responsibility. In the first part of the paper the authors inform on importance of EDTIB and its particularities.
The second part is focused on EDTIB strengthening issue and information concerning its three characteristics
for assurance of this strengthening. The third part inform on the main areas and the key activities in the
framework of Strategy for the EDTIB and its implementation. The paper in the fourth part introduces selected
information on the complementary initiatives within the European Union regarding the both EDTIB and the
European Defence Equipment Market (EDEM) issues. In the conclusion part of paper some connections
towards the security field have been emphasized.
KEY WORDS: Technological and Industrial Base, defence industry, security and defence policy, European
Union, security, EDTIB,CSDP

ÚVOD
K jednej z najprioritnejších oblastí činnosti Európskej únie a jej členských štátov patrí oblasť Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky (CSDP - Common Security and Defence Policy) Európskej únie. CSDP bola
v minulosti známa ako Európska bezpečnostná a obranná politika (ESDP) a pojem ESDP bol používaný
v období do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (táto nadobudla platnos ť od 1. decembra 2009). CSDP
je hlavnou súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP) Európskej únie.
Z hľadiska rozvoja a podpory CSDP patria k najvýznamnejším nielen procesy a činnosti v oblastiach
obranných spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií pre budúce obranné a bezpečnostné
spôsobilosti a európskej spolupráce vo vyzbrojovaní, ale aj procesy a činnosti týkajúce sa Európskej obrannej
priemyselnej a technologickej základne (EDTIB - European Defence Technological and Industrial Base) a
Európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM).
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V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť, že kľúčové poslanie, funkcie a úlohy v v oblastiach obranných
spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií, európskej spolupráce vo vyzbrojovaní a európskeho
obranného priemyslu, ako aj v kontexte úsilia zúčastnených členských krajín Európskej únie dosiahnuť
harmonizáciu svojich aktivít, eliminovať nepotrebné duplicity a racionalizovať európsky sektor obranného
výskumu a vyzbrojovania, vrátane spoločného sústredenia zdrojov na zabezpečenie odpovedajúceho rozvoja
obranných technológií, posilnenia a dosiahnutia viac konkurencieschopnej Európskej technologickej
a priemyselnej základne EDTIB plní Európska obranná agentúra ( EDA-European Defence Agency), ktorá bola
zriadená na základe dokumentu Jednotná akcia Rady 2004/551/CFSP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej
obrannej agentúry.
Nové možnosti a výzvy týkajúce sa pôsobnosti, funkcií a budúcnosti EDA je potrebné vidieť aj v kontexte
schválenia a nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a to predovšetkým v nadväznosti na nový
inštitucionálny rámec pre Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku Európskej únie, kde plní EDA
nezastupiteľné poslanie a úlohy. Jednou z prioritných oblastí záujmu je predovšetkým posilnenie Európskej
obrannej technologickej a priemyselnej základne.
1.EURÓPSKA OBRANNÁ TECHNOLOGICKÁ A PRIEMYSELNÁ ZÁKLADŇA (EDTIB)
Obranná technologická a priemyselná základňa má kľúčový význam z hľadiska procesu rozvoja
a dosiahnutia európskych obranných spôsobilostí, zvýšenia úrovne obranného (ako aj bezpečnostného) výskumu
a rozvoja technológií. Z hľadiska dlhodobej vízie to je zvýraznené, s uvedením a analýzou viacerých
principiálnych skutočností, aj v prvom kľúčovom dokumente schválenom Riadiacim výborom EDA vo formáte
ministrov obrany v dňoch 2.-3. októbra 2006 vo fínskom Levi, ktorým je Počiatočná dlhodobá vízia (LTV) pre
európske obranné spôsobilosti. Priemyselné kapacity potrebné pre vývoj nových obranných systémov
reagujúcich na nové vojenské spôsobilosti, technologické a inovačné výzvy ako aj pre udržiavanie zbraňových
systémov sú súčasne kľúčovým faktorom pre budúcnosť Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (CSDP)
EÚ. Bez silnej Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne nie je možné vyrieši ť nedostatky
v obranných spôsobilostiach a dosiahnuť tak spôsobilosti požadované v rámci CSDP.
Európa má široko spektrálnu a spôsobilú obrannú technologickú a priemyselnú základňu, ale v súvislosti s jej
rozvojom je potrebné vidieť aj špecifickú problematiku. Obranný priemysel sa pohybuje na trhu so špeciálnymi
osobitosťami, ktoré ho robia ťažko prispôsobiteľným trhu s tovarmi a službami. Z tohto dôvodu je opatrenia,
ktoré sú používané v iných odvetviach ekonomiky, zložité aplikova ť na obranný priemysel. Jednou zo
zásadných špecifík je, že vlády štátov, prostredníctvom svojich rezortov obrany a orgánov
vyzbrojovania/orgánov pre obranné obstarávanie zohrávajú kľúčovú a rôznorodú úlohu pre spoločnosti
obranného priemyslu. Na jednej strane sú ich jedinými zákazníkmi a na druhej strane sú regulátormi trhu a
investormi, čo má zásadný vplyv aj na financovanie výskumu a rozvoja technológií v tomto sektore. Od nich sa
očakáva definovanie priorít, konsolidovanie požiadaviek, zvýšenie investícií a zaistenie bezpe čnosti dodávok.
Na spoločnosti obranného priemyslu majú značný vplyv zmeny a znižovanie v obranných rozpočtoch
jednotlivých krajín, čo je spôsobené predovšetkým dopadmi globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Hlavne
náklady na financovanie výskumu a rozvoja technológií, ktoré sa žiaľ v posledných rokoch takisto znižujú
a obmedzujú, majú zásadný vplyv na budúcnosť EDTIB. Znižovanie investícií do obranného výskumu
a technológií v poslednom čase v rámci Európy, súčasná absencia nových programov vyzbrojovania, spolu
s dominanciou USA na exportnom trhu podstatne zoslabujú Európsku technologickú a priemyselnú základňu
a majú samozrejme významný vplyv na rozvoj budúcich obranných spôsobilostí v rámci EÚ.
Jednou z najpodstatnejších zmien prebiehajúcich v posledných rokoch v obrannom priemysle je jeho
reštrukturalizácia a nadnárodný charakter, hlavne v sektore leteckého a kozmického priemyslu a v menšom
rozsahu aj v sektoroch výzbroje a techniky pre pozemné sily a námorníctvo a v oblasti elektroniky. Takisto, čo
platí najmä pre nové členské krajiny EÚ, prebiehajú zmeny vo vlastníctve spoločností obranného priemyslu –
zo štátneho vlastníctva do súkromného, čo je mnohokrát sprevádzané znižovaním počtu spoločností alebo
znížením pracovných miest v tomto sektore. Súčasne, jedným z následkov privatizácie v obrannom priemysle je
zameranie sa vlastníkov na zisk, čo má vplyv na rozvoj spolupráce s ďalšími sektormi a zameranie
a optimalizáciu investícií. Realitou je aj presun spolo čností s následným ochudobnením alebo úplným úbytkom
určitých priemyselných kapacít v Európe. Veľké európske obranné spoločnosti skupujú spoločnosti mimo hraníc
EÚ v úsilí spustiť a transferovať časť ich aktivít v týchto oblastiach, utekajúc tak od pochmúrneho výh ľadu
európskeho trhu. Na druhej strane sú tu investície a skupovanie európskych spoločností americkými
spoločnosťami a spoločnosťami z iných štátov.
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2. POSILNENIE EURÓPSKEJ OBRANNEJ A TECHNOLOGICKEJ ZÁKLADNE
Posilnenie Európskej obrannej a technologickej základne (EDTIB) patrí ku k ľúčovým prioritám v rámci
funkcií EDA. Prvým krokom realizovaným zo strany Agentúry v tejto oblasti bolo schválenie dokumentu
„Charakteristiky silnej Európskej technologickej a priemyselnej základne“, ktorý bol schválený Riadiacim
výborom EDA vo formáte národných riaditeľov pre vyzbrojovanie dňa 20. septembra 2006 [4].
Tento dokument uznáva potrebnosť dosiahnutia primeranej rovnováhy medzi koncepciou národnej
suverenity a európskou autonómiou v rozvoji európskej koncepcie obranného priemyslu. Takisto zvýraz ňuje
potrebu pre súčasný rozvoj harmonizácie vojenských požiadaviek, t.j. maximalizácie dopytu ako je to možné,
čím by sa umožnila konsolidácia a reštrukturalizácia dodávok pre ozbrojené sily európskych štátov. Za
najdôležitejšiu úlohu v oblasti EDTIB považuje dokument posilnenie európskeho obranného priemyslu
a dosiahnutie troch kľúčových charakteristických vlastností EDTIB, tzv. troch „C“ (v anglickom jazyku).
V tejto súvislosti je zdôraznené, že EDTIB potrebuje byť:[3],[4]
a) rozvíjaná (vedená) na základe vojenských spôsobilostí („Capability-driven“)
EDTIB by mala
spôsobilá pre:

reagovať na potreby zainteresovaných členských krajín a potreby obrany EÚ

a byť

•
•
•
•

poskytovanie a udržiavanie kľúčových vojenských spôsobilostí,
zabezpečovanie komplexných riešení systému systémov,
udržiavanie a modernizáciu obranných platforiem a systémov v dlhodobom časovom horizonte,
udržiavanie nevyhnutnej úrovne operačnej suverenity na národnej a európskej úrovni.
Dané skutočnosti znamenajú, že obranný priemysel by nemal z dôvodov svojho „prežitia“ dodáva ť
obrannú výzbroj a techniku, ktorá je často technologicky zastaraná a nespĺňa nové vojenské spôsobilosti
požadované zo strany ozbrojených síl členských štátov, ktoré musia splniť v reálnych výzvach a operáciách.
b) schopná/kompetentná („Competent“)
EDTIB by mala byť schopná dodať technológie najvyššej úrovne v potrebnom čase, k čomu by mala:
•
•
•

podporovať inovácie, vrátane získanie zdrojov mimo tradi čného obranného priemyslu, ako je
akademická sféra,
vyvíjať
a udržiavať kľúčové technológie, s osobitným dôrazom na vznikajúce technológie
s rozhodujúcim účinkom,
urýchliť zavádzanie nových technológií

c) konkurencieschopná v globálnych podmienkach („Competitive“)
Cieľom je, aby EDTIB bola:
•
•
•
•

schopná zabezpečovať vojenské spôsobilosti efektívnym spôsobom a pokiaľ možno za najnižšie ceny,
pripravená exportovať výrobky a služby za hranice EÚ,
príťažlivá pre spoluprácu s neeurópskymi partnermi,
schopná prispieť k celkovému ekonomickému rastu, vrátane rozvoja malých a stredných podnikov
(SMEs) a rastu podsektorov, ktoré sú kľúčové pre oblasť obrany hlavne z hľadiska inovácií.

V nadväznosti na vyššie uvedené charakteristiky silnej EDTIB možno
činností, ktoré sú potrebné pre ich dosiahnutie:

zhrnú ť nasledujúci súbor

ü Väčšia konsolidácia, rozdelenie práce a spoločná dôvera na európskej úrovni založená na väčšej a lepšej
bezpečnosti dodávok a na tvrdom zjednodušení postupov pre vnútro komunitný transfer a prepravu
obranných výrobkov a služieb.
ü Špeciálne zameranie sa na vytváranie stredísk dokonalosti, založených na procesoch, vedených
priemyslom a nie na centralizovaných ekonomických postupoch, ktoré umožnia vhodné geografické
delenie obranných priemyselných kapacít.
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ü Väčšiu integráciu v najširšom zmysle európskej priemyselnej základne mimo obranného priemyslu.
Inak povedané, vytvárať lepšie využívanie komerčne dostupných technológií identifikovaných pre
duálne (civilné a vojenské) použitie,
ü Menšia závislosť na neeurópskych zdrojoch pre tie technológie, ktoré sú považované za k ľúčové
v kontexte zdokonalenia vojenských spôsobilostí potrebných pre podporu CSDP.
3. STRATÉGIA PRE EURÓPSKU OBRANNÚ TECHNOLOGICKÚ A PRIEMYSELNÚ ZÁKLADŇU
Udržiavanie silnej EDTIB je jedným z rozhodujúcich prvkov a základom CSDP. Je to zdroj sofistikovaných
zariadení a systémov požadovaných ozbrojenými silami (ako aj pre potreby spôsobilostí v oblasti
bezpečnosti), významný ekonomický nástroj, zdroj pracovných síl a iniciátor technologického pokroku. Jej
súčasná fragmentácia vyvoláva duplicitné investície a trieštenie výskumno-vývojového potenciálu na riešenie
podobných požiadaviek na národné obranné spôsobilosti. Z rady dôvodov, predovšetkým ekonomických,
operačných a ďalších, je potrebné zabezpečiť rozvoj skutočne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej
základne, ktorá nebude udržateľná na striktne národných základoch, ale bude čosi viac ako súčet jej národných
častí. Z tohto hľadiska je preto dôležité nepokračovať rutinným spôsobom k určovaniu našich požiadaviek na
obranné systémy na národnom základe, nevyvíjať separované národné úsilie v oblasti výskumu a vývoja
a nerealizovať samostatnú obrannú akvizíciu. Potrebné je dospieť k konsolidácii a transformácii EDTIB
a zvýšiť úroveň jej integrácie.
Základným krokom v tomto úsilí je prijatie Stratégie pre Európsku obrannú technologickú
a priemyselnú základňu [1] Riadiacim výborom EDA vo formáte ministrov obrany dňa 14. mája 2007.
Predmetná stratégia je súčasťou štyroch základných strategických dokumentov EDA, ktoré vytvárajú Strategický
rámec pre činnosť EDA.
V súlade s touto stratégiou by budúca EDTIB mala byť viac integrovaná, menej duplicitná a viac
nezávislá, schopná konkurencie nielen v európskom priestore, ale aj v globálnom merítku. Mala by zvýšiť
špecializáciu na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca a byť tesnejšie spojená so širšou „civilnou“
európskou technologickou a priemyselnou základňou. Súčasne by mala byť menej závislá od neeurópskych
zdrojov kľúčových technológií, čo ale nevylučuje spoluprácu s neeurópskym obranným priemyslom. Vedecká
a akademická spolupráca pre mierové využite na platforme skúmania nových technológií, napríklad tzv.
nanotechnológií je oblasťou, v ktorej aktívne pôsobia popri čínskych vedcoch aj naši európski a americkí
kolegovia, ktorí zvolili postup paralelných algoritmov k riešeniu všetkých interakcií párov paralelných karbon
nano trubicových vlákien a pod. (Kompiš et al., 2011, p. 47).
V Stratégii pre EDTIB je potvrdený zásadný význam kľúčových charakteristických vlastností EDTIB,
identifikovaných národnými riaditeľmi pre vyzbrojovanie v dokumente „Charakteristiky silnej Európskej
technologickej a priemyselnej základne“, pričom sú u nich zdôraznené principiálne požiadavky. V tejto
súvislosti je zvýraznené, že EDTIB potrebuje byť: [1]
-

-

rozvíjaná (vedená) na základe vojenských spôsobilostí , t.j. zamera ť sa na splnenie reálnych operačných
požiadaviek budúcich ozbrojených síl, pričom udržovať nevyhnutnú úroveň európskej a národnej
operačnej suverenity,
schopná/kompetentná, čo vyjadruje predovšetkým rýchle zavádzanie najlepších technológií,
konkurencieschopná v rámci Európy a mimo nej.

Silný obranný priemysel, podobne ako priemysel obecne, potrebuje konkurenciu a investície. Jeho
špecifikou, ako bolo uvedené, je kľúčová úloha vlád jednotlivých štátov, ktoré vystupujú v pozícii regulátora,
zákazníka a investora.
Práve problematike kľúčových činností zo strany vlád je venovaná prvá časť Stratégie. Druhá jej časť sa týka
oblasti konkurencieschopnosti – rozvoja európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou a tretia časť
Stratégie sa zaoberá problematikou spolupráce – dosiahnutia väčšej a viac efektívnej spolupráce.
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3.1 Hlavné oblasti a kľúčové činnosti v rámci Stratégie pre Európsku obrannú technologickú
a priemyselnú základňu
A. Úloha vlád a kľúčové činnosti z vládnej úrovne
V tejto oblasti Stratégia zvýrazňuje kľúčové činnosti v nasledujúcich oblastiach:
•

Objasnenie priorít
Ministerstvá obrany by mali priemyslu
potrebovať.

identifikovať

s dostatočným časovým predstihom

čo budú

ü Stanovenie potrebných priorít na spôsobilosti
Najdôležitejšie je zohľadniť kľúčové obranné spôsobilosti a priority uvedené v Pláne rozvoja
spôsobilostí (CDP).
ü Identifikácia kľúčových technológií
Pre ich udržiavanie a rozvoj musia slúžiť ako hlavné kritérium obranné spôsobilosti, avšak takisto
je potrebné zohľadniť do úvahy potreby na autonómiu a operačnú suverenitu a ekonomickú hodnotu.
ü Identifikácia kľúčových priemyselných kapacít
Nejde o zoskupovanie všetkých priemyselných kapacít potrebných pre zabezpečenie požadovaných
zbraňových systémov, ale potrebné je identifikovať tie priemyselné kapacity, ktoré musia byť udržované
a rozvíjané v Európe.
•

Konsolidácia požiadavky
Veľa sa hovorí o nutnosti, avšak zriedkavo realizuje, spoločné riešenie budúcich potrieb na obrannú výzbroj
a techniku pre potreby ozbrojených síl. V rámci národných procesov prípravy a posudzovania obranných
programov by malo byť požadované, aby bolo zaistené posúdenie variant spoločných programov vyzbrojovania
a obranného obstarávania. Uvedené posúdenie by sa nemalo obmedzovať len na novú výzbroj a techniku, ale
malo by sa týkať aj nákupov komerčne dostupnej techniky, zdieľaných programov pre modernizáciu používanej
techniky a všetkých ďalších aspektov prevádzky a podpory obranných systémov.
•

Zvýšenie investícií
Investície do výskumu, technológií a vývoja týkajúcich sa obrany sú základným krokom pre dosiahnutie
schopného a konkurencieschopného obranného priemyslu. Stratégia v tejto súvislosti nenavrhuje iba vä čšie
investície z kvantitatívneho hľadiska, ale navrhované je hlavne zvýšenie investícií do spoločných programov
v obrannom výskume a technológiách.
•

Zabezpečenie bezpečnosti dodávok
Koncepcia skutočne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne nebude realizovaná v praxi,
ak členské krajiny nebudú presvedčené o tom, že zvýšenie spoločnej závislosti na dodávkach obranných tovarov
a služieb bude spojené so zvýšením garancií v oblasti spoločného zabezpečenia bezpečnosti týchto dodávok
počas mieru, kríz, stavu núdze a ozbrojených konfliktov.
Uvedené konštatovanie je plne platné aj pre oblasť bezpečnostného priemyslu a dodávok bezpečnostných
systémov a zariadení.
•

Zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce
Potrebnosť dosiahnutia silnej EDTIB
si vyžaduje pracovať spoločne ako v oblasti zvýšenia
konkurencieschopnosti v európskom obrannom obstarávaní tak aj - keď to nie možné alebo vhodné - v oblasti
zdokonalenia spolupráce.
B.Konkurencieschopnosť: rozvoj EDEM
Stratégia v tejto súvislosti predovšetkým zvýrazňuje, že budúca EDTIB musí spoločne pracovať na tom, aby
sa zvýšila voľná súťaž na európskom trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM - European Defence
Equipment Market). K tomu majú zásadne prispieť Pravidlá (kódex) pre obranné obstarávanie, ktoré sú
funkčné prostredníctvom Elektronickej zobrazovacej tabule (EBB) v rámci EDA ( EBB 1 - zverejňovanie
tendrov v oblasti obrany zo strany členských krajín EDA a uchádzanie sa priemyselných spoločností o tieto
vládne zákazky; EBB 2 - zverejňovanie príležitostí zo strany priemyselných spoločností ohľadom možností
zapojiť sa do dodávateľských reťazcov pre ďalšie spoločnosti obranného a bezpečnostného priemyslu)
a Pravidlá žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci. Dôležité je, aby za aktívnej spolupráce s priemyslom bol
dosiahnutý pokrok v nižších úrovniach dodávateľského reťazca (t.j. v druhom a treťom rade dodávateľov),
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ktorými sú často malé a stredné podniky, schopné pružne reagovať na požiadavky a majúce inovačné
spôsobilosti. Stratégia víta spoločné investičné programy EDA v oblasti obranného výskumu a technológií ako
doplnok k ďalším formám tradičnej spolupráce v oblasti výskumu a technológií.
Vo väzbe na ďalšie etapy na ceste dosiahnutia efektívne fungujúceho EDEM, Stratégia okrem zmienenej
oblasti bezpečnosti dodávok zvýrazňuje tieto tri oblasti:
•

Cezhraničné transfery tovarov a služieb
Tieto sú veľkou prekážkou. V tejto súvislosti je uvádzaný aj absurdný prípad, keď je urgentne
potrebné dodať náhradný diel pre neprevádzkyschopné lietadlo ďalšiemu členskému štátu a táto záležitosť musí
byť riešená ako “export obrannej techniky“. Stratégia uznáva komplikovanosť tejto oblasti, vrátane transferu
tovarov, služieb a technológií importovaných do EÚ, osobitne z USA a zvýraz ňuje aj jej dôležitosť vo väzbe na
zníženie závislosti na neeurópskych zdrojoch. Je v nej vyjadrené ocenenie úsilia Európskej komisie
a zúčastnených členských krajín v hľadaní uskutočniteľných ciest pokroku a vyjadrené plná pomoc zo strany
EDA v tejto oblasti.
•

Ofsety
Stratégia pre EDTIB bola prijatá pred účinnosťou Pravidiel pre ofsety v rámci EDA. V súvislosti s nimi
uznáva skutočnosť, že veľa členských štátov EÚ vyžaduje kompenzačné pravidlá pri nákupoch alebo
investíciách do obrany a bezpečnosti vo forme ofsetov a v nadväznosti na stav štruktúry EDTIB a
počiatočné úsilie v dopracovávaní sa otvorenému EDEM, vyjadruje porozumenie pre aplikovanie ofsetov. Na
druhej strane je zdôraznené, aby v prípade používania ofsetov ako kritéria v tendroch na dodávku obrannej
techniky, boli tieto jasne definované a nerozhodovalo sa len na základe tohto kritéria. Zvýraznená je potrebnos ť
ďalšieho štúdia a analýz v tejto oblasti a starostlivého zoh ľadnenia príslušných aspektov. Stratégia však uvádza,
že konečným cieľom je vytvoriť také podmienky na trhu s obrannou výzbrojou a technikou a štruktúru EDTIB,
v rámci ktorých nebude potrebné uplatňovať ofsety.
•

Spravodlivosť medzi súťažiacimi
Rovnaká súťaž si vyžaduje nielen zabezpečenie rovnakých podmienok, ale tiež zaistenie toho, že jednotliví
súťažiaci nie sú nesprávne zvýhodňovaní. Spoločnosti obranného priemyslu apelujú osobitne na transparentnosť
v oblastiach, o ktorých sú spoločne presvedčené, že v nich existuje zvýhodňovanie a skrytá podpora, akými sú
napr. zvýhodňovanie štátneho vlastníctva alebo poskytovanie štátnej pomoci.
C.Dosiahnutie väčšej a efektívnejšej spolupráce
Konkurencieschopnosť nie je všeliekom. Je nástrojom pre zabezpečenie lepšej hodnoty pre zákazníka, slúži
pre „obrusovanie“ subjektov obranného priemyslu a povzbudzuje rozvoj EDTIB. Častokrát však spolupráca
ponúka lepší prístup pre splnenie tých istých cieľov.
Dôležité je, aby sa v rámci európskej spolupráce v obrannej výzbroji a technike nekládol prílišný dôraz len
na ciele týkajúce sa národného obranného priemyslu, ale predovšetkým aby sa zoh ľadňoval faktor cenovo
efektívnej výroby obrannej techniky. V tejto súvislosti by predovšetkým vlády hlavných prispievateľských
krajín mali byť zdržanlivé a mali by sa hľadať účinnejšie riešenia pre konsolidáciu požiadaviek a pokiaľ je to
možné upustiť od používania prístupu „spravodlivé podiely“ (princípu „juste retour“, t.j. podiel na výrobe
úmerný vloženým finančným prostriedkom).
Stratégia zvýrazňuje zodpovednosť vlád členských krajín za iniciovanie úsilia v spolupráci a vykonanie viac
systematického úsilia pre identifikovanie príležitostí pre takúto spoluprácu v národných plánoch, so
zohľadnením Plánu rozvoja spôsobilostí (CDP) ako kľúčového piliera. Dôraz by mal byť položený na zmenu
v orientácii z výhradného zamerania sa na oblasť novej výzbroje a techniky na zohľadnenie potenciálnych
výhod spolupráce v oblasti podpory prevádzky a modernizácie súčasných obranných systémov.
V prípade požiadavky na nové spôsobilosti, je potrebné myslieť na spoluprácu od ich počiatku – pre koho
budú použité a ako budú použité. Dôraz by mal byť položený na harmonizáciu požiadaviek v počiatočných
koncepčných etapách a v tejto súvislosti využiť hlavne možnosti európskej spolupráce v obrannom výskume
a technológiách. Stratégia v nadväznosti na oblasť R&T zvýrazňuje rozvoj nových technológií a dôležitosť ich
demonštrácií z hľadiska foriem pre spoluprácu a budúcich aplikácií a to aj v kontexte obmedzených obranných
rozpočtov.
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3.2 Implementácia Stratégie pre Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu
Ako bolo uvedené, Stratégia pre Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, bola schválená
v máji 2007. Na rokovaní Riadiaceho výboru vo formáte národných riaditeľov pre vyzbrojovanie v septembri
2007 boli schválené tzv. plány/harmonogramy s časovými termínmi (roadmaps) pre zavŕšenie tejto
stratégie. Obsahujú sériu špecifických krokov a časových termínov pre jej úspešnú implementáciu a prístupy
k realizácii Stratégie s cieľom posilniť EDTIB prostredníctvom posilnenia konkurencie a spolupráce v Európe
a cieľavedome sa zamerať na budúce potreby.
Zvýraznené je, že jednotlivé členské krajiny by nemali udržiavať ich jednotlivé DTIB len výhradne na
národnej úrovni, ale na európskej úrovni by sa mala dosiahnuť špecializácia a vyššia vzájomná závislosť
jedného od druhých.
Plány/harmonogramy s časovými termínmi majú za cieľ integrovať rôzne aspekty
a implementovať príslušné aktivity v nasledujúcich hlavných oblastiach:
•
•
•
•
•

Stratégie pre EDTIB

kľúčové priemyselné kapacity týkajúce sa obrany, ktoré musia byť ochraňované alebo rozvíjané
v Európe,
bezpečnosť dodávok medzi krajinami,
zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci Európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM),
prehĺbenie a diverzifikácia európskej dodávateľskej základne týkajúcej sa obrany ,
zdokonalenie spolupráce vo vyzbrojovaní.

V rámci prvej oblasti „kľúčové priemyselné kapacity týkajúce sa obrany, ktoré musia byť ochraňované
alebo rozvíjané v Európe“, by na základe analýz mali byť špecifikované príslušné oblasti. Oblasťou
s najvyššou prioritou sú v tejto súvislosti budúce letecké systémy (FAS- Future Air System), ktoré majú
z hľadiska ako perspektívy vojenských spôsobilostí tak aj vo väzbe na technologické aspekty k ľúčový význam.
Rozsah FAS je veľmi široký, od bojových, dopravných a cvičných lietadiel až po bezpilotné lietadlové systémy
(UAS),vrátane kategórie bojových bezpilotných lietadiel (UCAV), ďalej obsahuje pilotované a bezpilotné
platformy pre prehľad a monitorovanie, vrtuľníky, lietadlá pre plnenie paliva vo vzduchu a iné systémy (viď
v tejto súvislosti obr.21). Na rokovaní Riadiaceho výboru EDA vo formáte národných riaditeľov pre
vyzbrojovanie v októbri 2009 boli na základe konzultácie s členskými krajinami schválené konkrétnejšie aspekty
projektu FAS. Práce sa zamerajú hlavne na analýzu platforiem pre vrtu ľníky, UAS a bojové lietadlá. Takisto
budú riešené projekty obranného výskumu a rozvoja technológií v tejto oblasti (jedným z nich je uvedený
projekt širokopásmovej komunikačnej data linky s vysokou priepustnosťou). Európsky letecký a kozmický
priemysel a Európska letecká, kozmická obranná technologická a priemyselná základ ňa ako taká, má
mimoriadny význam, nakoľko predstavuje až 55% kapacity EDTIB, priamo zamestnáva až 200 tisíc
vysokokvalifikovaných zamestnancov a je kľúčová pre splnenie budúcich vojenských požiadaviek [2].
Túto dôležitosť potvrdzuje aj podpísanie kontraktu medzi EDA a spoločnosťou SAAB ( vo výške 400 tisíc €)
počas medzinárodnej leteckej výstavy Farnborough 2010 na práce týkajúce sa udržania bezpečnosti a schopnosti
Európy nezávisle udržiavať konkurencieschopnosť v oblasti leteckého a kozmického priemyslu pre splnenie
spôsobilostí CSDP v časovom horizonte do r. 2035.
Obsahom prác by mali byť hlavne nasledujúce témy:
-

zaujatie spoločne zdieľaného pohľadu na stav leteckého a kozmického priemyslu a hlavné výzvy
v tejto oblasti,
- identifikácia silných a slabých stránok,
- spracovanie plánu s časovým harmonogramom a implementačného plánu so stanovením priorít
potrebných pre posilnenie priemyslu,
- identifikácia pilotných programov v oblasti UAS a vrtu ľníkov.
Cieľom druhej oblasti plánu/harmonogramu je zvýšiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi
prostredníctvom „ väčšej bezpečnosti dodávok“. Nejde len o záležitosti spojené s implementáciou dohôd na
dodávky obranných tovarov a služieb počas núdzových situácií, kríz alebo ozbrojených konfliktov . ale o veľmi
ťažkú úlohu týkajúcu sa spracovania činností pre regulovanie vzťahov medzi vládami a priemyslom a ich
uvedenie do praxe.
Tretí plán/harmonogram sa týka problematiky „zvýšenia konkurencieschopnosti v rámci Európskeho
trhu s obrannou výzbrojou a technikou“. V tejto oblasti EDA úzko spolupracuje s členskými krajinami,
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Európskou komisiou (problematika „defence package“) Asociáciou leteckého a obranného priemyslu Európy
(ASD), národnými asociáciami obranného priemyslu a s akademickou sférou.
Štvrtý plán/harmonogram sa týka oblasti „prehĺbenia a diverzifikácie európskej dodávateľskej základne
v oblasti obrany“. Súvisí s budúcim úspechom EDTIB ako takej a bude závisieť hlavne na prístupe v oblasti
ľudského faktora a k inováciám a to nielen na strane veľkých dodávateľov , ale aj na strane malých a stredných
podnikov (SME) a takisto na prístupe nových členských krajín EDA. V tejto oblasti má rozhodujúci význam
uvedená účasť SME a priemyslu, ktorý nie je tradične obranného zamerania a prístup k integrácii zo strany
spoločností z nových členských krajín EDA.
Piata oblasť „zdokonalenia spolupráce vo vyzbrojovaní“ je nielen záležitosťou samotnej oblasti
vyzbrojovania, ale je logicky súčasťou Stratégie EDTIB a súčasťou procesov a činností v rámci
plánu/harmonogramu pre jej implementáciu. Hlavným cie ľom je zvýšiť spoločné investovanie a riešiť spoločné
európske programy/projekty vyzbrojovania (akvizície) hlavne v oblasti nových sofistikovaných obranných
systémov, ako aj spoločne riešiť modernizačné programy zavedených zbraňových systémov a ich podporu
v rámci životného cyklu, čo bude značným prínosom pre všetky strany zúčastnené na spoločných programoch aj
v kontexte globálnej finančnej krízy a znižovania obranných rozpočtov.
Na obr.1 je znázornená Stratégia pre EDTIB so spracovanými plánmi/harmonogramami pre implementáciu
aktivít v príslušných oblastiach.

Kľúčové
priemyselné
kapacity

Bezpečnosť
dodávok

Budúca EDTIB
Stratégia
pre
EDTIB

Hĺbka
a diverzifikácia
v odávateľskom
reťazci (SMEs)
SMEs

Plány
Harmonogramy

Zvýšenie
konkurencieschopnosti
v rámci EDEM

Rozvíjaná na základe spôsobilostí
Schopná / kompetentná
Konkurencieschopná

Zdokonalenie
spolupráce
vo vyzbrojovaní

Obr. 1 Stratégia pre EDTIB s plánmi/harmonogramami pre implementáciu aktivít v príslušných
oblastiach
EDTIB – Európska obranná technologická a priemyselná základňa, EDEM - Európsky trh
s obrannou výzbrojou a technikou, SMEs- malé a stredné podniky
Implementácia Stratégie pre EDTIB je dlhodobým a náročným procesom, ktorý si bude vyžadovať veľké
úsilie a ochotu dosiahnuť dohodu(y) predovšetkým zo strany jednotlivých členských krajín EDA. V rámci
problematiky EDTIB plní dôležité poslanie a úlohy aj Asociácia leteckého, kozmického a obranného priemyslu
Európy (ASD), základné informácie o ktorej sú uvedené v ďalšej časti.
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4. KOMPLEMENTÁRNE INICIATÍVY V RÁMCI EÚ TÝKAJÚCE SA EDTIB A EDEM
Vyššie uvedené časti príspevku sa týkali aktivít realizovaných zo strany EDA v rámci problematiky
Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) a čiastočne aj Európskeho trhu s obrannou
výzbrojou a technikou (EDEM). Samozrejme problematika obranného a bezpe čnostného priemyslu a trhu
s obrannou výzbrojou a technikou (ako aj trhu s bezpečnostnou technikou) je v centre pozornosti aj orgánov
Európskej únie a to predovšetkým Európskej komisie. Vzhľadom na túto skutočnosť a dôležitosť európskej
legislatívy a iniciatív týkajúcich sa tejto oblasti uvádzame vybrané informácie o komplementárnych iniciatívach
EÚ v týchto oblastiach.
Európska komisia (EK) venuje dlhodobo pozornosť problematike „presvetlenia“ trhu s obrannou výzbrojou
a technikou ako nevyhnutnej podmienke pre elimináciu existujúcej fragmentácie a súčasne zdokonaleniu
konkurencieschopnosti EDTIB. V podstate od roku 1996 EK analyzuje problémy na trhu s obrannou výzbrojou
a technikou a jeho implikácie pre európsky obranný priemysel ( dňa 24.1.1996 bolo zverejnené oznámenie
COM(96) „Výzvy, ktorým čelí európsky priemysel týkajúci sa obrany; príspevok pre činnosť na
európskej úrovni“. Výsledkom práce EK v rámci úsilia v oblasti politiky EÚ týkajúcej sa obrannej výzbroje
a techniky (oznámenie COM(2003)113 final ) bolo aj spracovanie dokumentu pod názvom tzv. Zelený
dokument o obrannom obstarávaní (Green Paper on Defence Procurement), ktorý bol publikovaný v roku
2004. V tomto dokumente sú navrhnuté činnosti, ktoré by mala EK vykonať pre prispenie ku konštuktívnej
výstavbe a dosiahnutiu viac otvoreného a transparentného európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou so
zohľadnením jeho špecifík. Uvedené opatrenia by mali priniesť aj finančný efekt – zabezpečiť lepšiu alokáciu
zdrojov (zvlášť v kontexte redukcie obranných rozpočtov) a podporiť rozvoj kapacít členských krajín.
Prvým účinným dokumentom spracovaným na základe procesu inciovanom EK bolo výkladové oznámenie
COM (2006) 779 final zo 7.12.2006 o „aplikácii článku 296 Zmluvy o ES (TEC) v oblasti obranného
obstarávania“. Hlavným účelom tohto dokumentu je prispieť k prevencii potenciálne chybných interpretácií
a zneužitiu čl.296 TEC (v súčasnosti čl.346 TFEU spojenej s Lisabonskou zmluvou) v oblasti verejných
obranných kontraktov, odstraňujúceho aplikáciu existujúcej legislatívy EÚ pre kontrakty vo verejnom sektore
(Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a rady z 31.3.2004 o koordinácii postupov pre udeľovanie
verejných prác, verejných dodávok a kontraktov pre verejné služby). Hoci uvedené výkladové oznámenie
pripúšťa výsadu členských štátov definovať ich zásadné bezpečnostné záujmy a ich povinnosť ich chrániť,
takisto obmedzuje ich voľné konanie v týchto opatreniach, ktoré môžu uskutočniť a ktoré považujú za
nevyhnutné pre ochranu svojich záujmov. Ďalšie záujmy, predovšetkým priemyselné a ekonomické, dokonca aj
keď sa týkajú výroby a obchodu so zbraňami, munície a vojenského materiálu (zoznam výrobkov v týchto
oblastiach je zverejnený ako Rozhodnutie Rady č.255/58 z 15.4.1958) nemôžu odôvodniť použitie výnimiek
podľa čl.296, písm.1 b) TEC (ako bolo viackrát uvedené v súčasnosti článku 346 TFEU). Prostredníctvom tohto
výkladového oznámenia EK vysvetľuje, že jediným spôsobom ako môžu členské krajiny uplatniť ich výsady
v oblasti bezpečnosti v nadväznosti na záväzky vyplývajúce z TEC, je veľmi starostlivé hodnotenie toho, či
každý kontrakt zaručuje výnimku z predpisov spoločenstva.
Dňa 5.12.2007 vydala EK v súlade s obsahom Zeleného dokumentu druhé Oznámenie COM (2007) 764
final pod názvom „Stratégia pre silnejší a konkurencieschopnejší európsky obranný priemysel“. Uvedené
oznámenie, spolu s ďalšími dvoma oznámeniami COM(2007)765 final a COM (2007)766 final, je známe ako „
Obranný balíček“ – „Defence Package“ ( správnejšie by bolo používať pojem „Súbor týkajúci sa obrany“).
Oznámenie COM(2007)765 final obsahovalo návrh Smernice Európskeho parlamentu o zjednodušení
požiadaviek a podmienok transferov výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ - Oznámenie COM(2007)766
final obsahovalo návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov pre poskytovanie
kontraktov na určité práce, kontraktov na dodávky a kontrakty na služby zmluvnými orgánmi alebo
splnomocnenými zložkami v oblasti obrany a bezpečnosti.
Vzhľadom na principiálny význam týchto dokumentov, dôležité a doplnkové informácie v kontexte doposia ľ
uvedených informácií týkajúcich sa EDTIB a EDEM, sú uvádzané vybrané informácie o týchto zásadných
dokumentoch.
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4.1 Oznámenie COM(2007) 764 final „Stratégia pre silnejší a konkurencieschopnejší európsky obranný
priemysel“
Predmetný dokument pozostáva z troch častí:
-

Úvodná časť,
Vývoj na trhu s výrobkami obranného priemyslu,
Opatrenia politiky na posilnenie európskeho trhu s výrobkami obranného priemyslu

V úvodnej časti je zvýraznená dôležitosť európskeho obranného priemyslu, ktorého ročný obrat je viac než
55 miliárd EUR a predstavuje približne 30% svetovej výroby a zamestnáva viac než 300 000 zamestnancov.
Dokument zdôrazňuje, že silná EDTIB zostáva naďalej základom európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.
EDTIB poskytuje spôsobilosti potrebné nielen na zabezpečenie celosvetovej obrany, ale aj na riešenie nových
výziev z hľadiska bezpečnosti. Len konkurencieschopná EDTIB môže Európe poskytnúť autonómnosť, finančnú
dostupnosť a schopnosť spolupracovať pri rozvoji a výrobe obrannej výzbroje a techniky na medzinárodnej
úrovni.
Ďalšie zvýraznené skutočnosti:
ü Európa má niekoľko spoločností, ktoré sú konkurencieschopné na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej
úrovni, a sú schopné udržať sa na svetovej špičke v mnohých segmentoch trhu,
ü Európsky
priemysel má tiež potenciál zabezpečiť všetky spôsobilosti potrebné pri riešení
celosvetových výziev a vybaviť sily konajúce v mene EÚ na celom svete potrebnou vysoko výkonnou
výzbrojou a technikou,
ü Kľúčovou úlohou je jasne stanoviť spôsobilosti, ktorými by mali európske ozbrojené sily disponovať (v
tejto súvislosti je zvýraznený Plán rozvoja spôsobilosti )
ü Previazanosť technologicky náročného obranného sektora s inými oblasťami (elektronika, informačné
a komunikačné technológie, doprava, biotechnológie, nanotechnológie ai.),
ü Obranný sektor spoločne s týmito ďalšími oblasťami je zdrojom príležitostí, inovácií a know-how,
ktorý stimuluje rast a rozvoj celej ekonomiky,
ü Aplikácia nových technológií vyvinutých pre potreby obrany v civilnom sektore a opa čne (stále
častejšie to je obojsmerný proces), čo je dôležité aj z hľadiska európskej Lisabonskej stratégie pre rast
a zamestnanosť,
ü Ťažkosti s definíciou obranného priemyslu, pretože hranice medzi obranou, bezpečnosťou a civilnými
technológiami (napríklad elektronika, telekomunikácie) už nie je možné presne vymedzi ť,
ü Stieranie hraníc medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou a vznik potreby lepšej koordinácie politiky
medzi nimi v dôsledku misií na nastolenie a udržanie mieru a vplyvu terorizmu.
Upozornené je na skutočnosť, že prekážkou rozvoja európskeho obranného priemyslu je neprimeranosť
politiky a právneho rámca. Zrejmé sú vysoké náklady na „neintegráciu“, s rozdielmi v národnej regulácii,
v postupoch udeľovania licencií, v zoznamoch vývozných kontrol, s nedostatočným vzájomným poskytovaním
informácií atď. To vedie k byrokracii, duplicite, spomaleniu inovácie, zvyšovaniu cien a nepriaznivo vplýva na
konkurencieschopnosť.
Oznámenie uznáva osobitný charakter obranného priemyslu, ako aj osobitosť jeho vzťahu s vládami, je
však potrebné urobiť omnoho viac, aby sa zabezpečilo, že bude pre členské štáty efektívny z hľadiska nákladov
a efektívnym a účinným spôsobom zabezpečí potrebné spôsobilosti pre CSDP.
V druhej časti „Vývoj na trhu s výrobkami obranného priemyslu“ je zvýraznené dominantné postavenie
vlád, ktoré, ako bolo uvedené, vystupujú ako regulátori, vlastníci, majoritní akcionári, finanancovatelia
výskumu a vývoja a hlavní zákazníci. Do tvorby politiky a regulačného rámca, ktorý musí priemysel uplatňovať,
sú však zapojené aj iné strany. Z hľadiska bezpečnostnej a obrannej politiky ju určuje Európska únia, NATO a
jednotlivé členské štáty. Regulačný rámec formujú požiadavky zmluvy, politiky Spoločenstva a členské štáty.
V Oznámení sú v súvislosti s vývojom na trhu s výrobkami obranného priemyslu uvedené informácie
a skutočnosti týkajúce sa nasledovných oblastí:
v Finančné podmienky
ü zníženie vnútroštátnych rozpočtov na obranu, odrazom čoho je pokles obratu a zamestnanosti
a negatívny vplyv na investície do výskumu a technológií, ako aj skutočnosť, že z národných
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rozpočtov na obranu už nie je možné financovať vývoj celého spektra vysokokvalitných produktov a
nové národné obranné programy sú pomerne zriedkavé,
ü omnoho nižší podiel investícií do výskumu a technológií, rozvoja a obstarávania v porovnaní s USA,
ü nárast nákladov na vojenskú výzbroj a techniku a reštrukturalizácia ozbrojených síl si vyžaduje zlepši ť
konkurencieschopnosť a dosiahnuť rentabilitu,
v Fragmentácia trhu
Významné reálne skutočnosti:
ü Napriek tomu, že sa výroba obranných zariadení sústreďuje v šiestich členských štátoch (Nemecko,
Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko a Veľká Británia, t.j. krajiny LoI), spoločnosti, ktoré
vyrábajú pomocné vybavenie a systémy, je možné nájsť v celej Európe,
ü Výdavky členských štátov na domácej pôde predstavujú v priemere takmer 85% z rozpočtu na obrannú
výzbroj a techniku,
ü Uprednostňovanie vlastného obranného priemyslu zo strany vlád nielen kvôli zachovaniu pracovných
miest a pre zvýšenie investícií, ale aj v záujme bezpe čnosti dodávok materiálu a informácií,
ü Členské štáty sa zdráhajú prijať skutočnosť, že sa musia na seba vzájomne spoliehať v dôsledku čoho
majú výrobcovia z iných členských štátov iba obmedzený alebo žiadny prístup na domáce trhy s
výrobkami obranného priemyslu, čo spôsobuje značnú duplicitu,
ü článok 296 TEC umožňuje členským štátom oslobodenie od pravidiel vnútorného obchodu z dôvodov
národnej bezpečnosti.
K fragmentácii domácich trhov s tovarom obranného priemyslu v Európe dochádza v dôsledku týchto
skutočností:
•
•

•
•

•

Členské štáty vo veľkej miere využívajú článok 296 na oslobodenie obranných zákaziek od pravidiel
obstarávania EÚ aj keď sa Súdny dvor vyjadril, že využívanie oslobodenia by malo byť obmedzené len na
výnimočné, jasne stanovené a individuálne odôvodnené prípady.
Vnútroštátne systémy na kontrolu transferov obranných zariadení v rámci EÚ, ktoré nerozlišujú medzi
vývozom do tretích krajín a transferom medzi členskými štátmi.
Dôsledkom toho je zbytočná a finančne náročná byrokracia (stojí tento priemysel 400 miliónov € ročne).
Právne predpisy v oblasti kontroly strategických prostriedkov obrany, ktoré niektoré členské štáty za
posledné roky vylepšili (napr. Veľká Británia v roku 2002, Nemecko v roku 2004 a Francúzsko v roku
2005) a ktoré často neberú do úvahy európsky rozmer.
Nepravidelná a ad hoc spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi pri vymedzovaní požiadaviek,
výskume a vývoji alebo spoločných výrobných programoch. Nepriaznivé dôsledky stanovovania
obranných požiadaviek z vnútroštátnej perspektívy ešte zhoršuje používanie neharmonizovaných noriem,
ktoré spomaľujú spoluprácu pri výskume a vývoji a výrobných programoch.
Skreslenie spôsobené kompenzačnými požiadavkami (ofsetmi), ktoré veľa členských štátov stále vyžaduje
v súvislosti s obstarávaním na účely obrany. Nakupujúce štáty často menej zaujíma konkurencieschopnosť
výrobku než príťažlivosť navrhovanej kompenzácie.

v Vonkajšie trhy
Oznámenie konštatuje, že európske vlády nie sú obmedzené, pokiaľ ide o ich výber obchodných
partnerov v oblasti obrany. Aj keď jasne dávajú prednosť domácim výrobcom, značná časť obranných
systémov sa do Európy dováža, a to najmä zo Spojených štátov, kde na druhej strane sú často zatvorené dvere
pre export európskych obranných výrobkov.
Zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti je pre európsky obranný priemysel a ambície v oblasti
bezpečnosti a obrany Európy veľmi dôležité. Ďalšia adaptácia priemyslu by sa mala zamerať na zvýšenie
špecializácie s cieľom dosiahnuť integrovanejší dodávateľský reťazec a konkurencieschopnejšiu EDTIB. Doteraz
sa adaptácia obranného priemyslu väčšinou uskutočňovala na národnej úrovni.
S pokračujúcou adaptáciou priemyslu na nepravidelné nové obranné programy a relatívne nízke výdavky na
výskum a investície bude stále nákladnejšie udržať výrobnú kapacitu a zariadenia výskumu a vývoja, ktoré sú
strategicky významnejšie, v Európe. Už teraz dochádza k migrácii kapitálu v rámci h ľadania lepšej návratnosti
investícií v Spojených štátoch a inde.
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Tento prístup už nie je možné udržať, ak si chce Európa zachovať dynamickú a silnú EDTIB. Ak sa nezmení
politika, európsky priemysel riskuje, že sa stane marginálnym hráčom zásobujúcim väčšinou neeurópskych
primárnych dodávateľov, čím sa ohrozia priemyselné kapacity na autonómny rozvoj spôsobilostí potrebných pre
CSDP.
S cieľom zlepšiť súčasný nesúrodý prístup Európy k obrannému priemyslu je potrebná dynamická
stratégia. Stratégia, ktorá zvýši konkurencieschopnosť obranného priemyslu, pripraví ho na budúce výzvy,
podporí jeho kapacity na inováciu, zachová a vytvorí viac kvalitnejších pracovných miest a ďalej rozvinie
jeho súčasné silné stránky.
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sú v tretej časti Oznámenia navrhované Opatrenia politiky na
posilnenie európskeho trhu s výrobkami obranného priemyslu s cieľom skvalitnenia celkovej koordinácie,
posilnenia vnútorného trhu s tovarom obranného priemyslu a pomoc v rámci Európy z h ľadiska nevyhnutného
procesu prispôsobovania sa a modernizácie.
Ide o opatrenia v troch hlavných oblastiach:
1. Politiky na zlepšenie fungovania vnútorného trhu s výrobkami obranného priemyslu
2. Politiky na zlepšenie celkovej koordinácie
3. Sprievodné politiky
Ad 1) Politiky na zlepšenie fungovania vnútorného trhu s výrobkami obranného priemyslu
Obsahujú návrhy týkajúce sa nových právnych predpisov a ostatné opatrenia.
v

Nové právne predpisy

Ide o dve nové Smernice, ktoré by mali zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s výrobkami obranného priemyslu:
a) smernica o transferoch výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ,
b) smernica o obstarávaní pre účely obrany a citlivej bezpečnosti.
Ako bolo uvedené, návrh oboch Smerníc bol obsahom Oznámenia COM (2007)765 final a Oznámenia
COM(2007) 766 final. Informácie o týchto smerniciach sú uvedené v časti 4.2 a 4.3príspevku.
v

Ostatné opatrenia

Fungovanie EDEM sa môže ešte zlepšiť prostredníctvom minimalizácie iných prekážok v súvislosti s
integráciou trhu s výrobkami obranného priemyslu. Pre minimalizáciu týchto prekážok EK:
•

podporí používanie spoločných noriem, aby sa uľahčilo otvorenie trhov
V tejto súvislosti EK vyzvala členské štáty, aby naplno využívali Príručku o obrannom obstarávaní
(informácie o nej sú uvedené v časti Vyzbrojovanie/ štandardizácia vo výzbrojno-technickej oblasti).
• bude v úzkej spolupráci s členskými štátmi skúmať možnosti vytvorenia systému bezpečnosti informácií
EÚ, čo v nadväznosti na účinnosť novej smernice o transferoch v rámci EÚ a smernice o obstarávaní na ú čely
obrany podporí väčšiu vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi.
• začne pracovať na správe definujúcej spôsob vykonávania kontroly prostriedkov obrany v budúcnosti
s cieľom zabezpečiť konkurenciu v oblasti dodávky materiálu na európskej úrovni.
Zváži v nej celé spektrum možností, ktoré má Európa k dispozícii, aby chránila svoje základné obranné a
bezpečnostné záujmy. Dôvodom pre práce v tejto oblasti je súčasná nesúrodosť národných právnych
predpisov týkajúcich sa kontroly strategických prostriedkov obrany, ktorá bráni konsolidácii, odstráneniu
duplicity a rozvoju efektívnejších priemyselných odvetví. V budúcnosti by sa tiež mohlo ukáza ť, že nie je
primeraná, pokiaľ ide o zabezpečenie kontroly prostriedkov obrany v európskejšom dodávateľskom
reťazci.
• bude naďalej podľa potreby využívať príslušné ustanovenia zmluvy a právne nástroje, ktoré má k dispozícii,
aby zabezpečila spravodlivú súťaž, pokiaľ ide o tovar obranného priemyslu a zabezpečila rovnaké podmienky
pre všetkých.
V tejto súvislosti sa dané Oznámenie
zmieňuje o kompenzáciách /ofsetoch a zvýrazňuje, že z
ekonomického hľadiska môže každá kompenzácia narušiť fungovanie trhov a spomaliť integráciu európskych
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trhov s výrobkami obranného priemyslu. Konečným cieľom je vytvoriť také trhové podmienky a štruktúru EDTIB
, za akých už táto kompenzácia nebude potrebná, pričom sa vyvinie úsilie, aby nebola oslabená konkuren čná
pozícia európskych
V nadväznosti na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých sa zvýrazňuje potrebnosť
vybudovania vzájomnej dôvery a zabezpečenie toho, aby pomoc poskytnutá obrannému priemyslu jednotlivých
štátov bola úplne transparentná.
Ad 2) Politiky na zlepšenie celkovej koordinácie
V Oznámení sa zdôrazňuje, že napriek tomu, že vojenská spôsobilosť je záležitosťou členských štátov, mali by
sa za účelom dosiahnutia nákladovo efektivnejších riešení usilovať o čo najlepšie výsledky prostredníctvom:
o
o

spoločného využívania a spájania zdrojov európskych civilných a vojenských programov,
používania viacúčelovej technológie a spoločných noriem.

Pozornosť je potrebné venovať nasledujúcim oblastiam:
•

Vzájomné spájanie dopytu, v ktorom:
ü Je potrebná stála výmena nápadov, pokiaľ ide o plánovanie a investície v oblasti obrany,
ü By mali byť členské štáty voči sebe transparentné a mali by sa zamerať na koordináciu dopytu , kde
prvým krokom je zosúladenie harmonogramu obstarávania členských štátov v rámci celého
životného cyklu, čo by v súvislosti so strednodobým plánovaním v oblasti obrany umožnilo
identifikáciu príležitostí na spoločné investičné projekty,
ü By sa mali podporovať spoločné programy/projekty spolupráce a budovať centrá excelentnosti.

•

Spájanie investícií do výskumu a vývoja
ü Zvýšenie podielu výdavkov na obranu určeného na výskum a vývoj by zlepšilo
konkurencieschopnosť, keďže by to povzbudilo inovatívnu kapacitu európskeho obranného priemyslu,
ü Hľadať spôsoby vzájomného spájania zdrojov na výskum a vytváranie sietí na všetkých úrovniach v
oblasti obrany - politickej, priemyselnej a vedeckej, čo je zvlášť dôležité vzhľadom na vplyv
spoločného výskumu na konvergenciu trhov v budúcnosti,
ü Systematicky identifikovať synergie medzi programami výskumu a vývoja, napríklad medzi
programom výskumu bezpečnosti v rámci siedmeho rámcového programu a činnosťami výskumu v
oblasti obrany plánovanými a koordinovanými EDA.

•

Posilnenie pozície malých a stredných podnikov (SME)

V tejto súvislosti ju posilnia opatrenia uvedené v prvej časti. Boli zavedené aj osobitné ustanovenia na
posilnenie účasti SME na siedmom rámcovom programe pre výskum a technický rozvoj v tematickej oblasti
zameranej na výskum bezpečnosti a v rámci iniciatívy „Výskum v prospech SME “. V kontexte iniciatív zo
strany EDA sú v Oznámení vyzdvihnuté Pravidlá (Kódex) žiaducej praxe v dodávateľskom reťazci (CoBPSC)
a uverejňovanie príležitostí uchádzať sa o zákazky na portáli EBB 2.
Ad 3) Sprievodné politiky
Opatrenia v rámci tejto tretej časti by mali prispieť na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho obranného
priemyslu, čo prinesie viac spolupráce, špecializácie a inovácie.
Ide predovšetkým o nasledujúce opatrenia:
•

Otváranie zahraničných trhov

Silný, konkurencieschopný európsky obranný priemysel by mal ťažiť aj z hospodárskych príležitostí mimo
EÚ. Hoci by sa mal brať do úvahy možný vplyv odlišných národných vývozných politík, väčší predaj na tretích
trhoch by zvýšil ziskovosť a návratnosť investícií do výskumu a vývoja, výrobných zariadení a ľudského
kapitálu. V súčasnosti je európsky obranný priemysel v podstate vylúčený zo zásobovania trhu Spojených štátov.
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Pre európsky obranný priemysel je ťažké využívať hospodárske príležitosti v USA, pričom pre spoločnosti zo
Spojených štátov je prístup na európske trhy jednoduchší.
Ak chce Európa zlepšiť svoj prístup na trh v Spojených štátoch je dôležité zabezpečiť, aby sa európsky obranný
priemysel z hľadiska inovácie a kvality vyrovnal svojim konkurentom v Spojených štátoch. Najmä spoločná
činnosť v oblasti identifikácie a rozvoja kľúčových technológií a priemyselných kapacít a ich zabezpečení
by výrazne zvýšila kredibilitu EÚ a znížila za ťaženie vyplývajúce z obmedzení v rámci ITAR (medzinárodný
obchod so zbraňami).
• Riadenie zmien
Nevyhnutnou súčasťou priemyselnej politiky je predvídanie a riadenie zmien. Hoci priemysel úspešný v riešení
výziev trhu vytvorí nové príležitosti a prinesie výhody, v špecifických regiónoch a/alebo v súvislosti so
špecifickými kategóriami pracovníkov môžu stále vzniknúť náklady na prispôsobenie vrátane straty
pracovných miest. Potenciálne hospodárske a sociálne dôsledky ďalšej integrácie trhu v sektore obrany by sa
mali riešiť prostredníctvom aktívneho sociálneho dialógu, ktorý uľahčí riadenie zmien a reštrukturalizáciu
•

Zlepšenie riadenia európskeho trhu s výrobkami obranného priemyslu

V tejto časti sa oceňuje poslanie a funkcie realizované zo strany EDA. Jej vytvorenie potvrdilo zámer Európy
poskytnúť účinný rámec na podporu a posilnenie spolupráce v obrannom priemysle a v rozvoji obranných
spôsobilostí.
Zdôraznený je spoločný záujem EDA a EK: EÚ potrebuje konkurencieschopný obranný priemysel, pre ktorý je
naopak nevyhnutný európsky trh.
Plný potenciál EÚ je možné využiť iba ak existuje účinná spolupráca medzi všetkými zainteresovanými
stranami. Riešenie spočíva v štruktúrovanom dialógu s kompetentnými orgánmi členských štátov v rámci
druhého piliera EÚ a EDA, pri existujúcom rozdelení kompetencií, s cieľom optimálne využiť synergie medzi
všetkými aspektmi politiky, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť obranného priemyslu.

4.2 Smernica o transferoch výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ
Táto Smernica bola publikovaná dňa 10. júna 2009 ako Smernica 2009/43/ES Európskeho parlamentu a Rady
o zjednodušení požiadaviek a podmienok pre transfer výrobkov týkajúcich sa obrany v rámci Spoločenstva.
Prostredníctvom tejto Smernice sa odstráni zbytočná administratíva v tejto oblasti. Nové pravidlá výrazným
znížením nákladov na žiadosť o licenciu a umožnením, aby systémoví integrátori mohli otvori ť ich dodávateľské
reťazce za jasnejších podmienok, zlepšia príležitosti pre konkuren čné malé a stredné podniky na dodávku súčastí
alebo subsystémov, čím prispejú k väčšej dynamike európskeho trhu. V čl.18 tejto Smernice je uložené, že
členské krajiny musia adoptovať a publikovať zákony, predpisy a administratívne ustanovenia, ktoré sú v zhode
so Smernicou najneskôr do 30. júna 2011. Tieto opatrenia by mali byť aplikované od 30. júna 2012.

4.3 Smernica o obstarávaní pre účely obrany a citlivej bezpečnosti
V znení Oznámenia COM (2007) 764 final sa uvádza názov Smernica o obstarávaní na ú čely obrany, čo nie
plne vystihuje obsah tejto legislatívnej normy. V znení Oznámenia COM (2007) 766 final ako aj v Smernici
2009/81/ES , ktorá bola publikovaná dňa 20. augusta 2009 sa uvádza názov v plnom význame ako Smernica
2009/81/ES o obstarávaní pre účely obrany a citlivej bezpečnosti (skrátený názov) a úplný názov tejto
Smernice je Smernica Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov pre poskytovanie
kontraktov na určité práce, kontraktov na dodávky a kontrakty na služby zmluvnými orgánmi alebo
splnomocnenými zložkami v oblasti obrany a bezpečnosti.
Táto Smernica posilňuje otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov s výrobkami obranného priemyslu v rámci
EÚ, pričom zohľadňuje osobitné črty, ako je bezpečnosť dodávky a informácií. Zníži sa tak nesúrodosť regulácie
v tejto oblasti a zvýši sa konkurencia a transparentnosť, čo pomôže malým a stredným podnikom dozvedieť sa o
subdodávkach a uchádzať sa o ne. Tým, že sa v rámci tejto iniciatívy stanovujú nové pravidlá uplatnite ľné na
obstarávanie zbraní, munície a vojenského materiálu a na ur čité citlivé nevojenské bezpečnostné položky, by sa
malo obmedziť využívanie článku 296TEC ( v súčasnosti čl.346 TFEU) na výnimočné prípady, ako sa vyjadril
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Súdny dvor, a malo by sa nadviazať na opatrenia prijaté EK a EDA v snahe podporiť väčšiu otvorenosť trhov s
výrobkami obranného priemyslu.
Dôležité je zvýrazniť, že nové Smernice sa netýkajú tých kontraktov, ktoré sú uzatvárané v rámci
medzinárodných programov, to znamená tých programov spolupráce, ktoré sú predmetom Memoránd
o porozumení medzi zúčastnenými členskými krajinami. Takisto nebudú aplikované na kontrakty medzi
vládami, ktoré sa týkajú dodávok vojenského materiálu alebo citlivého vybavenia. Aj tieto skutočnosti
potvrdzujú, akú dôležitosť venujú európske inštitúcie podpore a rozvoju spoločných programov vyzbrojovania a
obrannej (koordinovanej) akvizície.

ZÁVER
Existencia silnej Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) je jednou zo
základných požiadaviek pre rozvoj Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (CSDP) Európskej únie.
Udržiavanie silnej EDTIB má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia a rozvoja európskych obranných
spôsobilostí, pretože bez silnej EDTIB nie je možné vyriešiť nedostatky v obranných spôsobilostiach, zvýšiť
úroveň výskumu a rozvoja potrebných technológií a tým dosiahnuť požadované spôsobilosti v rámci CSDP.
Členské krajiny EÚ disponujú široko spektrálnym obranným priemyslom, ktorý je značne fragmentovaný. Z
rady dôvodov je potrebné zabezpečiť rozvoj skutočne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej
základne, ktorá nebude udržateľmá na striktne národných základoch, ale bude viac ako súčet jej národných častí.
Zásadné funkcie a procesy v tomto kontexte realizuje predovšetkým Európska obranná agentúra, ale tejto
problematike je takisto venovaná mimoriadna a sústavná pozornos ť zo strany relevantných orgánov EÚ a to
predovšetkým Európskej komisie.
Základným krokom v úsilí o definovanie kľúčových charakteristických vlastností, pre stanovenie priorít a
kľúčových činností v oblasti posilnenia EDTIB, bolo spracovanie a schválenie Stratégie pre EDTIB. Tento
strategický dokument zvýraznil hlavné problémy a stanovil budúce úlohy a potrebné opatrenia v troch hlavných
oblastiach: úloha vlád a kľúčové činnosti z vládnej úrovne, konkurencieschopnosť v rámci Európskeho trhu s
obrannou výzbrojou a technikou a dosiahnutia väčšej a efektívnejšej spolupráce.
Stratégia EDTIB je postupne implementovaná na základe relevantných plánov/harmonogramov, so
zameraním na príslušné aktivity v nasledujúcich hlavných oblastiach:
•
•
•
•
•

kľúčové priemyselné kapacity týkajúce sa obrany, ktoré musia byť ochraňované alebo rozvíjané
v Európe,
bezpečnosť dodávok medzi krajinami,
zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci Európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM),
prehĺbenie a diverzifikácia európskej dodávateľskej základne týkajúcej sa obrany ,
zdokonalenie európskej spolupráce vo vyzbrojovaní.

Problematika EDTIB a EDEM ja takisto v centre pozornosti orgánov EÚ, predovšetkým Európskej komisie,
ktoré vyvíjajú komplementárne iniciatívy týkajúce sa tejto problematiky. Analyzujú problémy v rámci EDTIB a
na Európskom trhu s obrannou výzbrojou a technikou, predkladajú a prijímajú potrebnú európsku legislatívu.
Významnými dokumentami v tejto oblasti sú najmä Stratégia pre silnejší a konurencieschopnejší európsky
obranný priemysel (oznámenie COM(2007) 764 final) , Smernica 2009/43/ES Európskeho parlamentu a Rady
EÚ o transferoch výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ a Smernica 2009/81/ES o obstarávaní pre ú čely
obrany a citlivej bezpečnosti.
Udržiavanie silnej EDTIB sa netýka len podpory a rozvoja samotných obranných spôsobilostí, ale je
jedným z rozhodujúcich prvkov a základom Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ ako takej, t.j. má
nezastupiteľný význam aj z hľadiska zabezpečenia potrieb a požiadaviek v bezpečnostnej oblasti. Je tomu tak v
nadväznosti na hlavné sektory bezpečnostného priemyslu (okrem tradičného bezpečnostného priemyslu a nových
dodávateľov adoptujúcich komerčne dostupné technológie na bezpečnostné aplikácie, má významný podiel na
zabezpečovaní bezpečnostných spôsobilostí bezpečnostne orientovaný obranný priemysel), vznikajúci „nový”
bezpečnostný trh pre zabezpečenie požiadaviek v oblasti bezpečnostných spôsobilostí hlavne v takých
dôležitých oblastiach ako sú ochrana kritickej infraštruktúry, ochrana hraníc, bezpe čná komunikácia,
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biometrické a ďalšie identifikačné systémy pre vládne inštitúcie, ktorý je prierezovým trhom medzi trhom s
obrannou technikou a „tradičným” bezpečnostným trhom [6] a ďalšie faktory (ako sú napr. spoločné problémy
v oblasti fragmentácie bezpečnostného a obranného priemyslu, synergia medzi bezpečnostným a obranným
výskumom, dôležitá úloha malých a stredných podnikov ako pre obranný tak aj bezpe čnostný priemysel a iné).
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PONÍMANIE RADIKALIZMU
Stanislav KRIŽOVSKÝ1 - Adela KAVEČANSKÁ2
Abstrakt:
Radikalizmus ohrozuje primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj
a pôsobí deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho pluralitného
štátu, na riadny výkon štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých štátov či
nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Je to predovšetkým druh politicky motivovanej aktivity, ktorý odmieta
princípy parlamentnej demokracie a pluralizmu, ktorej ideológia a aktivity sú založené na intolerancii, v prípade
extrémizmu aj na antisemitizme, xenofóbii a nacionalizme.
Kľúčové slová: radikalistus, ľudské práva a slobody, ideológia, extrémizmus
Abstract:
Radicalism threatens the primary value of human rights andfundamental freedoms, the antisystem attitude and
destructiveacts of theexisting democratic system and its arrangement, the legal foundations of a pluralistic state,
the proper exercise of state power, which may threaten the territorial integrity and inviolability of national
borders of their state. Especially the second is apolitically motivated action, which rejects the principles of
parliamentary democracy and pluralism, whose ideology andactions are based on intolerance and extremism in
the case ofantisemitism, xenophobia and nacionalizm.
Keywords: radikalistus, human rights and freedom, ideology,extremism

Úvod
Radikalizmus je jedným zo závažných protispoločenských javov modernej demokratickej spoločnosti.
Charakteristickým znakom každej takejto spoločnosti je rôznorodosť spektra jej názorov a postojov, ktoré môžu
byť až radikálne a tieto svoje postoje sa snaží viac či menej razantne presadzovať, s použitím legálnych aj
nelegálnych prostriedkov vrátane extrémistických činov.
Tento trend je celoeurópsky a je spôsobený aj určitou benevolentnosťou v súčasnej politike, kde sa už
„nacionalistické" tendencie nevnímajú s tak razantným odmietaním ako v minulosti, naopak medzi mládežou je
presadzovanie ideálov a radikálnych postojov veľmi aktuálne a moderné, hlavne vďaka internetu a sociálnym
sieťam, ktoré významne prispievajú k šíreniu radikalizmu.
V krajnom prípade radikalizmu ide o nebezpečný protispoločenský jav, ktorý môže viesť ku sociálnym
konfliktom, útokom proti demokratickým princípom, proti spolo čenskému usporiadaniu a dokonca až
k politickej destabilizácii.
Ku radikálnym postojom dochádza za ur čitých spoločenských podmienok, za ktorých môže dôjsť
k nárastu prejavov s prvkami extrémizmu, z ktorých za najzávažnejšie môžeme ozna čiť nárast kriminality, nárast
počtu asociálnych osôb, zvýšenú migráciu, zníženie prestíže štátneho aparátu a mnohé iné.

1 Východiská ponímania radikalizmu
Súčasná spoločnosť sa vyznačuje silným akcentom na individualitu, originalitu, rivalitu, osobný úspech
a prosperitu, ktorej charakteristickú črtu tvorí zložité sociálne obdobie, označované aj ako „obdobím krízy
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hodnôt“, ktoré vzďaľuje ľudí medzi sebou navzájom a vytvára priestor na prejavy rozdielnych, až radikálnych
názorov, postojov a činov.
Radikálne prejavy sú bezprostrednou reakciou na narastajúce vnútorné rozpory v spoločnosti. Demokracia
má totiž obmedzené možnosti použitia ú činných obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, čo jej
škodí. Ak by takéto mechanizmy mala, prestala by byť demokraciou a stala by sa diktatúrou.
Radikalizmus ohrozuje primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj
a pôsobí deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho pluralitného
štátu, na riadny výkon štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých štátov či
nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Je to predovšetkým druh politicky motivovanej aktivity, ktorý odmieta
princípy parlamentnej demokracie a pluralizmu, ktorej ideológia a aktivity sú založené na intolerancii, v prípade
extrémizmu aj na antisemitizme, xenofóbii a ultranacionalizme.
Poznanie teórie pri skúmaní podstaty negatívnych prejavov radikalizmu je považované za nevyhnutné k
pochopeniu ich príčin. Analýza javov umožňuje ďalej vytvoriť základ pre efektívne ovplyvňovanie týchto
prejavov v spoločnosti. Samotné prejavy nie je možné odstrániť, ale je možné eliminovať ich účinky na
minimálnu úroveň, akceptovateľnú spoločnosťou a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Bežne slovom extrémista alebo radikalista ozna čujeme človeka zastavajúceho politické názory, ktoré sú v
danej spoločnosti neakceptovateľné. Tieto názory ale nemôžeme bez bližšieho poh ľadu považovať za
extrémistické. Treba preto sledovať nielen hĺbku presadzovania týchto názorov ale, aj ochotu prijíma ť všeobecne
akceptovateľné štandardy politického správania sa a prejavovanie úcty k slobode, životu a vôbec k ľudským
právam. V odbornej verejnosti sa z týchto dôvodov zaužívalo delenie antidemokratického spektra na politický
extrémizmus a radikalizmus. Najmä pre ťažkosti s presným stanovením hranice medzi demokraciu
a extrémizmom bol radikalizmus vymedzený ako akási prechodná zóna medzi demokratickými a otvorene
antidemokratickými postojmi. Zaraďuje sa sem politika, ktorej cieľom ja zavedenie hlbokých zmien
demokratického systému, nie však jeho úplné odstránenie. Udiať sa tak má participáciou na existujúcom
politickom systéme a legálnymi hlavne nenásilnými metódami. Cie ľom extrémizmu je naopak odstránenie
samotného demokratického systému a jeho nahradenie iným systémom (autoritatívnym, totalitným či
anarchistickým bezvládím), v ktorom absentujú základné demokratické princípy a rešpektovanie ľudských práv.
Za jednu z príčin vzniku radikalizmu môžeme považova ť prítomnosť intolerancie v spoločnosti, ktorý túto
využíva a podporuje ju. Intolerancia je základom ideológie väčšiny radikálnych a extrémistických skupín.

2 Historické aspekty radikalizmu
Dejiny zla majú nekonečne veľa podôb. Pri ich poznávaní sa často uspokojujeme s hľadaním a určením
hlavných iniciátorov a aktérov, ktorí sú najviac viditeľní a nesú najväčšiu zodpovednosť. Tým, že zločiny
minulosti menujeme a opisujeme, vzdorujeme želaniu vrahov, ktorí dúfali, že budúce generácie na ich skutky
zabudnú. „ Kto si dnes spomenie na Arménov?“ uvažoval Hitler, keď nariadil tzv. konečné riešenie Židovskej
otázky. Jeho poznámka poukazuje, že historická pamä ť má význam, keďže zabudnutá genocída Arménov dodala
Hitlerovi odvahu (Montefiore 2009).
Často však zabúdame, že zločiny mali aj svojich podriadených organizátorov či horlivých vykonávateľov
na nižších stupňoch. Poháňal ich raz ideologický fundamentalizmus v mene „blaha národa, štátu či pracujúceho
ľudu“, inokedy neukojené osobné ambície po kariére, no ešte viac vidina rýchleho obohatenia sa na úkor svojich
obetí. Prítomnosť a minulosť sú úzko spojené. Skreslené vnímanie zločinov nesmierneho rozsahu ich
vykonávateľmi vystihujú aj slová sovietskeho diktátora Stalina: „Smrť jedného je tragédia, ale smrť miliónov je
štatistika.“ Najohavnejšie krutosti boli pritom páchané v 20. storočí, keď sa ničivý, všeobsiahli utopizmus
šialených ideológií spojil s modernou technológiou a všade prenikajúcou štátnou mocou, aby sa zabíjanie
uľahčilo a urýchlilo. Preto tu má 20. storočie a druhá svetová vojna obzvlášť významné postavenie (Montefiore
2009).
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To všetko je možné pozorovať nielen v totalitnom režime vojnového slovenského štátu, ale aj v druhom
totalitnom režime, ktorý predstavoval komunistický systém a vytváral priam ideálne podmienky na kariéru
ambicióznych a bezohľadných osobností.
Hlavne v období medzi oboma svetovými vojnami vznikali zárodky politických režimov vychádzajúcich
z jedného či druhého politického extrému. Nacizmus s fašizmom a ich deriváty na jednej strane a leninská
mutácia marxizmu a ich odnože na strane druhej sa prejavili ako nesmierne brutálne, bezoh ľadné a vražedné
režimy, ktoré dokázali v historicky krátkej dobe pripravi ť o život predtým nepredstaviteľné množstvo ľudí.
Agresivita nacistického režimu spojená s jeho vojenskou expanziou viedla k rozpútaniu druhej svetovej vojny,
vďaka čomu bol nacizmus nielen porazený, ale celkom zdiskreditovaný. Oproti tomu Stalin, ktorý sa na porážke
nacistického Nemecka podieľal, naopak získal isté sympatie svetovej verejnosti a boľševická ideológia sa stala
v povojnovom období na krátky čas relatívne prijateľnou. Veľmi skoro sa však stalinský režim stal celosvetovou
hrozbou. Komunizmus začal byť čoraz častejšie stavaný na rovnakú úroveň s fašizmom (Charvát 2007).
Boľševické násilie spolu s postupnou degeneráciou sovietskeho režimu však viedli komunistické strany
v povojnovej Európe k opusteniu leninizmu v prospech umiernených a nerevolučných foriem komunistickej
ideológie. Politická prax západnej Európy potom vä čšinovo premenila európske komunistické strany na
prorežimové útvary, ktoré sa nezriedka zúčastňujú vládnych koalícií. Navyše dôraz kladený na ekonomickú
stránku rozvoja spoločnosti viedol v západnej Európe k obmedzeniu väčšiny ideologických konštrukcií
pravicového i ľavicového typu, čoho dôsledkom je zblíženie všetkých relevantných politických strán, vrátane
komunistických, okolo pomyselného politického stredu. Tento vývoj bol symbolicky dovŕšený v rokoch 1989
zrútením „reálneho socializmu“, po ktorom sa Československo otvorilo demokracii. Súbežne s tým však do našej
krajiny vstúpili aj javy, ktoré boli v našich podmienkach nové. Jedným z nich bol aj nárast protestných hnutí a s
tým spojený politický radikalizmus a extrémizmus (Charvát 2007).

3 Metodologické východiská radikalizmu
Radikálne postoje zaujímajú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú vo zvýšenej miere prístupní novým
myšlienkovým smerom a extrémom. Sú ľahšie ovplyvniteľní myšlienkami rôznych siekt, reformných a
ochranárskych hnutí, sú ovplyvňovaní anarchistickými ideálmi, ale aj rôznymi pseudo-vlasteneckými názormi.
Dôvody tejto vyššej vnímavosti bývajú rôzne. Spočívajú však predovšetkým v sociálno-psychologických
aspektoch, ako je najmä prirodzený proces dospievania, osamostatňovanie sa a emancipácia, ktoré sú
sprevádzané kritickými postojmi k spoločnosti a generačným konfliktom.
Tieto postoje vychádzajú z odlišného obsahového hodnotenia aktivít, ktoré v zásade možno rozdeli ť do
troch skupín:
Prvá skupina sa usiluje o realizáciu ušľachtilých a humánnych ideálov, ale spôsobom, ktorý viac či menej
porušuje zákon. Jej členovia presadzujú humánne hodnoty nežiaducim spôsobom (napr. radikálni ekológovia, či
ochrancovia zvierat).
Príslušníci druhej skupiny sa pokúšajú presadiť svoje predstavy o fungovaní spoločnosti ktoré odporujú
všeobecným normám morálky a humanity spôsobom, ktorý im umožňuje platný právny poriadok(napr. volebné
víťazstvo NSDAP v roku 1933 v Nemecku).
Príslušníci tretej skupiny sa snažia o realizáciu svojich neľudských a protizákonných ideí protizákonnými a
neľudskými spôsobmi (napr. teroristi). Príslušníkov tejto skupiny možno úplne oprávnene ozna čiť za
extrémistov (Chmelík 2001).
Čo sa týka prvých dvoch skupín a najmä prvej z nich, často pri hodnotení takýchto aktivít panujú rozpory.
Aj keď obhajcovia prvej skupiny priznávajú, že porušujú zákony, domnievajú sa, že ich činnosť extrémistická
nie je. Aktivisti, ktorí sa svojimi aktivitami pohybujú „na hrane“ zákona a ktorých ciele sú (aj ke ď s výhradami)
prijateľné, sa preto označujú ako radikáli. To umožňuje odlíšiť ich činnosť od skupín s úplne protispoločenským
zameraním.
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Pri riešení problematiky radikalizmu je potrebné akceptova ť jednotnú metodológiu. Terminologická
rozdielnosť a nepresné označenie by mohlo prinášať problémy pri formulácii problémov a následne pri
uplatňovaní zákonov. Presné metodologické vymedzenie je potrebné i z toho dôvodu, aby bolo možné zara ďovať
všetky dielčie poznatky do konkrétneho systému. Rešpektujúc potreby pri analyzovaní problematiky radikalizmu
je potrebné akceptovať nasledujúce metodologické východiská:
Extrémny – toto slovo pochádza z latinčiny a jeho význam je najvzdialenejší alebo najkrajnejší. Je možné
predpokladať, že v politickej teórii označuje tento pojem pozíciu najviac vzdialenú od politického stredu
(Charvát 2007).
Radikálny – toto slovo má pôvod v latinčine v slove radix, čo znamená ,,koreň“. Radikalizmus je teda také
jednanie alebo riešenie, ktoré ,,vedie ku koreňu“. Jazykovo sa teda rozhodne nejedná o ekvivalent k slovu extrém
a nemalo by tomu byť ani v politickej teórii. V 18. a 19. storočí bol pojem radikálni spojovaný hlavne z hnutím
za rozsiahle liberálne reformy. Dnes sa tento pôvodný pojem zotrel a hlavne masmédia majú tendenciu používa ť
ho ako synonymum k slovu extrémny.
Extrémizmus - Európska definícia extrémizmu vyjadrená rezolúciou Rady Európy vníma extrémizmus ako
formu politickej aktivity, ktorá odmieta princípy parlamentnej demokracie a zakladá svoju ideológiu a aktivity
na neznášanlivosti, xenofóbii, antisemitizme a ultranacionalizme (Rezolúcia RE č. 1344).
Radikalizmus - tvorí súhrn politických názorov, ktorých aplikovanie na spoločnosť by viedlo k rozsiahlym
zmenám, avšak nie k likvidácií demokracie ako takej (Charvát 2007). Zahr ňuje kritické postoje, ktoré chcú
meniť či zlepšiť dané politické pomery, ale nevedú k odstráneniu demokratického politického systému
a pohybujú sa v jeho ústavnom rámci alebo okraji. Radikalizmus je definovaný ako dôsledný spôsob myslenia
a jednania, nekompromisná politická a iná verejná činnosť, riešenie za každú cenu. Radikalizmus je možné
chápať ako prechod od ústavnej konformity k politickému extrémizmu.
Politický radikalizmus predstavuje hlboké zmeny v demokratickej spoločnosti, nie odstránenie demokracie.
Politický extrémizmus predstavuje nahradenie demokracie totalitným, autoritatívnym systémom bez rešpektu
k ľudským právam.
Nacionalizmus predstavuje ideológiu, ktorá je základom pre krajnú pravicu, ale významne ovplyvnil aj krajnú
ľavicu. Nacionalizmus sám o sebe nemusí byť ani extrémny, ani radikálny ale dá sa ľahko zneužiť.
Nacionalizmus pôvodne vznikal ako proces demokracie avšak chybným nastavením premis sa dokázal zmeni ť
a stal sa hnacím motorom nacizmu a rasovo motivovanej genocídy (Charvát 2007).
Nacizmus skrátený výraz z nemeckého „Nationalsozialismus“, tiež hitlerizmus, je totalitná ideológia oficiálne
uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933 - 1945 (tzv. Tretia ríša) prostredníctvom NSDAP
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vedenej Adolfom Hitlerom. Nacistická ideológia kombinuje
koncepciu fašizmu a rasizmu (vrátane antisemitizmu), vychádza tiež z krajného nacionalizmu a niektorých
prvkov socializmu.
Sekta pochádza z lat. sequí, čo znamená nasledovať. Výraz, ktorým príslušníci väčšinového náboženstva
vyjadrujú vzťah k náboženskej menšine, alebo k ich prejavom, ktoré považujú za spoločensky neprijateľné
(Vojtíšek 2004).
Rasizmus je je nedemokratická, diskriminačná teória, hlásajúca nerovnocennosť ľudských rás. Hlása tiež
nerovnocennosť viery, v ktorej sa cítia niektorí ľudia nadradení iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase
(Ivanová, Šalingová 1993).
Rasový motív konania je rasová nenávisť vyjadrená najmä v obsahu správania, spôsobe konania a porušení
alebo ohrození záujmu chráneného Trestným zákonom, resp. zákonom o priestupkoch. U niektorých trestných
činov je vyjadrený už v základnej skutkovej podstate, niektoré ho majú vyjadrený ako kvalifikovaný znak
skutkovej podstaty trestného činu.
Nebezpečné spoločenstvo sa vyznačuje praktikami psychickej manipulácie, uctievaním vodcu alebo vedenia a
ekonomickým, fyzickým, psychickým alebo sexuálnym zneužívaním
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svojich členov. Nebezpečné spoločenstvá rozdeľujeme podľa toho z akých princípov vychádzajú na:
náboženské, terapeutické, komerčné a politické (Koncepcia boja proti extrémizmu).
Náboženský radikalizmus je najčastejšie spájaný s rôznymi náboženskými skupinami či novými náboženskými
hnutiami. Prvky extrémizmu v nich tvoria nehumánne manipulatívne formy uplat ňované vedením náboženských
hnutí voči ich prívržencom. K náboženskému radikalizmu patria sekty, pseudoreligiózne zoskupenia, fanatické
náboženské skupiny a hnutia.
Ekoradikalizmus sa zaradzuje ku ľavicovým zoskupeniam . Pre radikálne ekologické hnutia je typický
panteizmus a inklinácia k rôznym prírodným kultom, s ktorými korešponduje ekológmi hlásaný návrat k prírode
a všetkým formám života. Kvôli prezentácii zásadných zmien v prístupe k prírode a inšpirácii prírodnými kultmi
býva za špecifické náboženstvo považovaná aj hlbinná ekológia (ekologizmus) (Mareš 2004).
Totalita - (celistvosť) aplikujúca sa na oblasť politického, spoločenského diania a organizácie politickej moci,
odráža skutočnosť, že moc, sústredená do „rúk“ jedného subjektu, napríklad do „rúk“ jednej osoby, jednej
politickej strany či nejakej skupiny osôb, preniká do všetkých štruktúr spoločnosti. Jej charakteristikou je
absolutizácia moci, jej monopolizácia a z tohto vyplývajúce potlá čanie demokratických princípov organizácie
spoločenských vzťahov. Pre totalitný systém je typická snaha držiteľov moci o dosiahnutie jednoty
obyvateľstva, o zjednotenie ich myslenia, postojov a konania (Mareš 2004).
Xenofóbia je podľa slovníka cudzích slov chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom.
Označuje odpor, nepriateľstvo, nedôveru voči všetkému cudziemu, strach pred ním. V mnohých ohľadoch
možno xenofóbiu považovať za zastrešujúci pojem pre všetky druhy etnocentrizmu, eurocentrizmu, rasizmu a
ďalšie koncepty, ktorých základ spočíva v delení ľudstva na my - oni, pričom za meradlo toho, čo je dobré,
správne a prijateľné sú považované hodnoty, normy a idey vlastné.
Xenomízia je odvodená od xenofóbie a znamená nenávisť k cudzincom (Kelemen, Havaj, Porada 2011).
Fundamentalizmus - charakteristickým znakom je odmietanie dialógu a porozumenia s meniacim sa kultúrnym
prostredím.
Paradigma, ktorá má rozhodujúci vplyv na fundamentalizmus je paradigma moci. Aj napriek tomu, že všetky
fundamentalistické organizácie majú svoj vlastný jedinečný príbeh, každá sa snaží riadiť svoj život za pomoci
moci, ktorú jej umožňuje nespochybniteľná autorita, panujúca nad jej životom, nad životom iných a nad
samotnou realitou.
Terorizmus je vedomé vyvolávanie strachu a hrozba použitia násilia v záujme dosiahnutia politických zmien. Je
najradikálnejšou formou fundamentalizmu. Terorista sa vyhýba diskusii, dialógu. Je presved čený o racionalite
svojej pravdy tak, že je pripravený zabíjať a nechať sa zabiť. Jeho poslaním nie je kompromis, ale smrť. Medzi
najčastejšie uvádzané formy terorizmu patria nasledujúce typy: Medzinárodný terorizmus, Vnútroštátny
terorizmus, Štátny terorizmus, Náboženský terorizmus, Kriminálny terorizmus, Narkoterorizmus, Počítačový
terorizmus, Jadrový terorizmus, Informačný terorizmus, Superterorizmus. (Kelemen, Havaj, Porada 2011).
Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, resp. (skupinou ľudí)
inak, než s iným človekom (skupinou ľudí) a je zaujaté neuznávanie rovnosti niekoho pri priznávaní práv,
výhod a pod. na základe zjavne bezvýznamných charakteristík. Druhy diskriminácie delíme na základe:
vierovyznania, rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, veku - vyskytuje sa vo veľkej miere v
pracovnoprávnych vzťahoch, pohlavia - nižšie platy žien na tých istých pracovných pozíciách ako muži, at ď.
Motív konania - je ním rasová, národnostná alebo náboženská nenávisť vyjadrená najmä v obsahu chovania,
spôsobe konania a porušení alebo ohrození záujmu chráneného Trestným zákonom resp. zákonom o
priestupkoch. U niektorých trestných činov je vyjadrený už v základnej skutkovej podstate. Ďalej ho majú
vyjadrený ako kvalifikovaný znak skutkovej podstaty trestného činu. Jeho zisťovanie má veľký význam
predovšetkým z hľadiska posúdenia stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť(Prezídium PZ 2001).
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Záver
Verejnosť nemá dostatok vedomostí o radikalizme z čoho plynie riziko akceptácie a podpory radikálnych
prejavov, čo môže prerásť k podpore extrémistov a nevedomého dopúšťania sa trestnej činnosti. Problémom je
tiež nedostatočná informovanosť o subjektoch, ktoré sa podieľajú na riešení tejto problematiky a súvisiacej
trestnej činnosti, čoho dôkazom je nevedomosť, na koho a kedy sa obrátiť, či po preventívnej alebo represívnej
stránke.
Ľudia v spoločenskom a profesijnom zaradení, ktorý majú vplyv na predchádzanie radikálnych až
extrémistických prejavov, nemajú potrebné hlbšie odborné znalosti so zameraním na oblasti histórie, politológie,
sociálneho rozvoja štátu, jazykovej zdatnosti a oblas ť informatizácie. Problémom sú neznalosti základných
pojmov a definícií súvisiacich s touto problematikou.
Dôležitým preventívnym opatrením je dostatočné informovanie verejnosti o základných občianskych
a ľudských právach, etických a morálnych hodnotách, o politickom a spoločenskom systéme, jeho fungovaní
a zároveň snaha o odstraňovanie príčin, ktoré spôsobujú tento nežiaduci fenomén v spoločnosti.
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MANAŽMENT RIZÍK V PROCESE OCHRANY OSÔB A MAJETKU
Stanislav KRIŽOVSKÝ1

Abstrakt:
Manažérstvo rizík je všeobecne chápané ako činnosť zameraná na zaistenie bezpečnosti alebo stability
riadeného systému, analýzu rizík a možných ohrození a h ľadanie vhodných korekčných a preventívnych opatrení
na minimalizáciu negatívnych vplyvov rizikových javov a ich prerastanie do ohrození, do krízy. Z h ľadiska
ochrany osôb a majetku je manažérstvo rizík chápané ako široká škála činností vedúca k zvládnutiu rizík, vrátane
vyhodnocovania rizík a overovania účinnosti používaných postupov.
Kľúčové slová: ochrana osôb a majetku, riziko, bezpečnostný manažment, manažment rizík
Abstract:
Risk management is generally seen as action to ensure safety and stability system management, risk
analysis and possible risks and seek appropriate corrective and preventive actions to minimize the negative
impacts of hazardous events and their overgrowth in danger, in crisis. To protect persons and property
risk
management is seen as a broad range of activities leading to and manage the risks, including risk
assessment and verification of the effectiveness of the processes used.
Keywords: protection of persons and property, risk, safety management, risk management

1 Manažment rizík, súčasť bezpečnostného manažérstva
Podstata bezpečnostného manažérstva v procese ochrany osôb a majetku spočíva v ucelenej
a systematickej aplikácií tých metód, postupov a činností, ktorými možno predpokladať splnenie vytýčeného
cieľa za určitých podmienok.
Bezpečnostné manažérstvo pre bezpečnostnú prax je nenahraditeľné. Touto problematikou sa zaoberajú
nielen subjekty pracujúce v predmetnom prostredí, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore, ale čoraz
častejšie sa s touto témou môžeme stretnúť v rôznych odborných publikáciách, či v dennej tlači. Čas ukázal, že
záujem o študovanie problematiky manažérstva a bezpe čnosti ako takej úmerne stúpa takou konštantou, akou
stúpajú sociálne rozdiely, s čím súvisí páchanie kriminality. Oblasť bezpečnosti sa postupom času presunula od
jednotlivca k spoločnosti ako celku. V súčasnosti ju kompetentní riešia nielen na teritoriálnej úrovni , ale aj
kontinentálnej. Tieto tendencie spôsobujú neustále rastúci záujem a podrobnejšie študovanie bezpe čnosti. Na to,
aby tento jav riadne, efektívne ale najmä systematicky fungoval, sa v tej ktorej zložke systému touto
problematikou zaoberá určitá skupina ľudí, ktorá nesie zodpovednosť nielen za svoje výsledky, ale
predovšetkým za rozhodnutia , ku ktorým po dôkladných analýzach pristúpia.
Súhrne povedané, bezpečnostné manažérstvo sa metodicky zameriava na správnu aplikáciu tých,
metód, postupov a princípov, výsledkom ktorých je efektívne fungujúci systém. Z pohľadu bezpečnostnej praxe
hovoríme o zabezpečení maximálnej ochrany jednotlivca a celku takým spôsobom, aby jeho stav ohrozenia
nebol žiaden, resp. minimálny.

1

JUDr. Stanislav Križovský, PhD. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
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BEZPEČNOSTNÉ
MANAŽÉRSTVO

Metodické hľadisko chápania

Praktické hľadisko chápania

- súhrn jednotlivých metód,
princípov, prvkov
a postupov,
- analýza posúdenia
súčasných poznatkov
využitím implementácie
vhodných manažérskych
metód na optimalizáciu
bezpečnosti systému.

- využitie takých postupov,
aby bola zaručená ochrana
života a zdravia osôb,
majetku a pod.,
- implementácia
bezpečnostných opatrení
na zaručenie stavu
bezpečia,

Obrázok 1: Rozdielne chápanie bezpečnostného manažmentu
Spoločenský život determinuje rôzne správanie sa ľudí v závislosti od vzniknutej situácie. Samozrejme
tento fakt ovplyvňuje celý rad všeobecných alebo individuálnych aspektov. Je veľmi dôležité uvedomenie si
všeobecných podmienok materiálneho prostredia, v ktorom jednotlivec žije a potom následne aj jeho osobnostné
črty. Na základe toho sa prejavuje určitým spôsobom pre seba blízkym a jeho konanie je výsledkom
myšlienkových postupov, ktoré vyhodnotil podľa neho za najoptimálnejšie.
V tomto prípade je potrebné poukázať na individuálnosť jednotlivca v spoločnosti a jeho rôzne vnímanie javov,
ktoré sa dejú v jeho prostredí. Aj on potom, bezpečnostné manažérstvo chápe rôznym spôsobom. Jeho podstatu a
význam si vysvetľuje tak, ako mu je najbližšie (Tyrala 2006).
Na základe toho sú uvádzané dve úrovne – hľadiská chápania bezpečnostného manažérstva, a to :
-

metodické hľadisko chápania (založené na teoretickom ponímaní jeho významu),
praktické hľadisko chápania ( chápané z pohľadu praktického využitia).

Každé z nich obsahu tie špecifiká, ktoré ho najistejšie vystihujú.
Pozitíva bezpečnostného manažérstva v praxi:
§
§
§
§
§

Bezpečnostné manažérstvo vedie k redukcii bezpečnostných incidentov a krízových situácií,
Bezpečnostné manažérstvo je pre bezpečnosť a ochranu života, zdravia, majetku a iných dôležitých
záujmov štátu, firiem aj jednotlivcov nevyhnutné,
Bezpečnostné manažérstvo predstavuje systém teoretických poznatkov a praktických opatrení, na
základe odporúčaní bezpečnostných štandardov zabezpečuje dokonalú a prehľadnú bezpečnostnú
dokumentáciu,
v Bezpečnostnom manažérstve sú uvedené a jasne vysvetlené všetky zodpovednosti týkajúce sa
bezpečnosti,
existencia Bezpečnostného manažérstva v spoločnosti sa stáva stále významnejším pozitívnym
faktorom i pri uzatváraní nových zmlúv s obchodnými partnermi,
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dobrý bezpečnostný štandard v danej spoločnosti je pozitívne vnímaný i vlastnými zamestnancami,
obchodnými partnermi a predovšetkým zákazníkmi a v neposlednom rade i spolo čenským a politickým
prostredím.

Bezpečnostné manažérstvo
predstavuje systematickú integráciu a prepojenie teórie a praxe,
bezpečnostných štandardov a opatrení týkajúcich sa každodennej prevádzky daného subjektu (inštitúcie, firmy)
s ohľadom na ľudské, technické a organizačné faktory.
Proces činnosti bezpečnostného manažérstva

ANALÝZA SITUÁCIE
PROSTREDIE

OBJEKT

PODMIENKY

INTEGRÁCIA RIZÍK

PRIJATIE BEZPEČNOSTNEJ
KONCEPCIE
DEFINOVANIE BEZPEČNOSTNEJ
POLITIKY
VYTVORENIE
BEZPEČNOSTNÉHO
SYSTÉMU

RIADENIE
BEZPEČNOSTNÉHO
SYSTÉMU

HODNOTENIE
BEZPEČNOSTNÉHO
SYSTÉMU

Obr.2: Proces činností bezpečnostného manažérstva

Bezpečnostné manažérstvo nerieši len preventívne hľadisko daného procesu, ale zaoberá sa aj
represívnym riešením fungovania systému, a to využitím základných prvkov jeho teórie. Inak povedané, nerieši
len možné príčiny vzniku nežiaducej situácie, ale analyzuje a spolupôsobí na riešení dôsledkov a ich následnej
budúcej minimalizácií.
Riziko
Bezpečnostný incident

zavedenie opatrení na zabránenie vzniku nežiaducej situácie
riešenie dôsledku vzniku negatívnej situácie

Podstatným obsahom bezpečnostného manažérstva v procese ochrany osôb a majetku je manažérstvo
rizík. Manažérstvo rizík je všeobecne chápané ako činnosť zameraná na zaistenie bezpečnosti alebo stability
riadeného systému, analýzu rizík a možných ohrození a hľadanie vhodných korekčných a preventívnych opatrení
na minimalizáciu negatívnych vplyvov rizikových javov a ich prerastanie do ohrození, do krízy (Reišpís a kol.
2004).
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Z hľadiska ochrany osôb a majetku je manažérstvo rizík chápané ako široká škála činností vedúca
k zvládnutiu rizík, vrátane vyhodnocovania rizík a overovania ú činnosti používaných postupov. Predpokladá
stanovenie cieľov, zber a vyhodnocovanie informácií a aktívne konanie, smerujúce k ovplyvňovaniu chovania
ľudí alebo konkrétnych štruktúr.
2 Charakteristika rizika
Riziko - je potenciálna možnosť narušenia bezpečnosti systému, objektu alebo procesu. Je to
pravdepodobnosť vzniku bezpečnostného incidentu a jeho dôsledku.
Predstavuje možnosť, že s určitou pravdepodobnosťou vznikne udalosť z bezpečnostného hľadiska nežiaduca.
Riziko je vždy odvodené z konkrétnej hrozby.
Riziko je možné charakterizovať veľkým počtom rôznorodých znakov, ktoré podrobnejšie popisujú
vzťah rizika k referenčnému objektu. Môžeme konštatovať, že riziko:
- je skryté skoro v každom ľudskom konaní,
- je súčasťou výsledkov vedeckého bádania,
- popisuje situáciu, ktorú možno s určitým stupňom spoľahlivosti predvídať,
- sa zväčšuje s počtom variantných riešení,
- súvisí s neznámym výsledok budúcich javov, pričom však známe je pravdepodobnostné rozdelenie budúcich
javov,
- je možné kvantifikovať (kvantifikácia sa opiera o numerické metódy a o počet pravdepodobností),
- je možné znižovať dobrou bezpečnostnou politikou a zabezpečením proti rizikám súvisiacim s danou dobou
(hospodárske úspechy krajiny znižujú podstatnú časť rizík),
- sa vyskytuje v troch prostrediach:
o v hospodárskom prostredí,
o v spoločenskom prostredí,
o v osobnostnom prostredí,
- je často chápané ako:
o varianty možných výsledkov,
o nebezpečenstvo straty,
o určitý stav informovanosti subjektu rozhodovania,
o nebezpečenstvo chybného rozhodnutia,
o objektívna a merateľná neistota,
- je stav neinformovanosti subjektu rozhodovania o objekte rozhodovania a o jeho okolí (rozhodovanie subjektu v
stave neistoty, pričom na základe matematicko-štatistickej teórie rozhodovania sa ur čitému javu prisudzuje
hodnota zo stanoveného intervalu),
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- je rozptyl, čiže variabilita možných výsledkov (berie do úvahy žiaduce i nežiaduce odchýlky od stanoveného
cieľa. V literatúre sa tiež prezentuje ako pozitívna a negatívna stránka rizika.).
- je nebezpečenstvo dosiahnutia negatívnych odchýlok od stanoveného cieľa alebo predpokladov (riziko je
definované len v zmysle neúspechu, nedosiahnutia stanoveného cieľa),
- je nebezpečenstvo straty (finančná strata pri realizácii plánovaného variantu),
- je nebezpečenstvo chybného rozhodnutia (nepriaznivé dôsledky rozhodnutia na subjekt rozhodovania, finan čná
strata, strata postavenia, ...).
Mieru rizika, teda pravdepodobnosť škodlivých následkov vyplývajúcich z hrozby a zo zraniteľnosti
záujmov, je možné posúdiť na základe tzv. analýzy rizík, ktorá vychádza i z posúdenia pripravenosti čeliť
hrozbám. Riziko je pravdepodobnosť, že dôjde k poškodeniu či strate, ktoré postihnú určité ciele. Je to možnosť,
že s určitou pravdepodobnosťou vznikne stav líšiaci sa od takého, aký považujeme za žiaduci. Riziko je fenomén
sekundárny, t.j. odvodený a odvoditeľný. Riziko je reakciou na hrozbu a na stav pripravenosti (zranite ľnosti)
zároveň. Je spojené s rozhodovaním a ľudskou činnosťou.
Vzťah rizika a ohrozenia je najpodrobnejšie rozpracovaný v rámci bezpečnosti informačných technológií.
Nasledujúce znázornenie je prevzaté z tejto normy. Ilustratívne znázorňuje povahu vzťahu ohrozenia a rizika
a ďalších pojmov (hodnota, zraniteľnosť, proti opatrenia). Tabuľka znázorňuje výsledné riziko, ako súčin
veľkosti ohrozenia a predpokladané výšky straty.
Tabuľka č.1: Vzťah rizika a ohrozenia (Analýza vývoja vnútornej bezpečnosti 2010)
vodorovne
mohutnosť
hrozby / zvisle
výška straty na
hodnote
zanedbateľná
(1)
nízka
(2)
stredná
(3)
vysoká
(4)

zanedbateľná

nízka

stredná

vysoká

veľmi vysoká

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

riziko celkom
zanedbateľné

riziko takmer
zanedbateľné

riziko
dosť
nízke

riziko nízke

riziko stredné

riziko takmer
zanedbateľné

riziko veľmi
nízke

riziko
nízke

riziko
stredné

riziko vysoké

riziko veľmi
nízke

riziko dosť
nízke

riziko
stredné

riziko vysoké

riziko veľmi
vysoké

riziko dosť
nízke

riziko nízke

riziko
stredné
až
vysoké

riziko veľmi
vysoké

riziko
mimoriadne
vysoké

riziko nízke

riziko stredné

riziko
vysoké

riziko
mimoriadne
vysoké

riziko
katastrofických
rozmerov

veľmi vysoká
(5)

Riziko - je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, stupe ň alebo miera ohrozenia. Je to
pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu a jeho dôsledok. Keďže žiadna ľudská aktivita nie je absolútne
bezpečná, je nutné stanoviť mieru rizika, ktorú je možné akceptovať (akceptovateľné riziko). Akceptovateľné
riziko je zo skúsenosti a odborných zdrojov stanovené hodnotou 10-5 až 10-7, tzn. že negatívny jav sa môže
vyskytnúť jedenkrát zo 100 000 až 10 000 000 prípadov, prípadne jedenkrát za uvedený počet časových
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jednotiek. Okrem toho existuje zostatkové riziko. Je spojené hlavne s technickými zariadeniami a predstavuje
mieru rizika, ktorú nie je možné úplne eliminovať pri konštruovaní príslušného zariadenia. Preto sa uvádza v
informácii pre užívateľa vrátane možných dôsledkov príslušného negatívneho javu.
Nebezpečenstvo - je latentná vlastnosť daného systému alebo jeho komponentov spôsobovať neočakávané
negatívne javy, ktoré narušujú bezpečnosť, ohrozujú stabilitu a fungovanie príslušného systému, prípadne aj jeho
okolia.
Ohrozenie – je stav systému, ktorý vzniká a trvá v dôsledku existencie a uvedomenia si potenciálneho narušenia
jeho rovnovážneho stavu. Je to aktivizované riziko, ktoré pôsobí proti záujmom subjektu a konkrétnej situácie,
ktoré bezprostredne znemožňujú naplnenie jeho záujmov.
Uvedené pojmy nie je možné od seba oddeľovať na tri nesúvisiace pojmy , pretože sú to tri stránky tej
istej reality. Nebezpečenstvo je zdrojom ohrozenia a riziko je mierou tohto ohrozenia. Sú teda vzájomne
previazané a navzájom sa podmieňujú (Zelený, Šlosiarik 2009).
Snahou ľudí je však neustále znižovať riziká v každej činnosti a v akomkoľvek prostredí. Tento proces
sa v teórii rizík nazýva riadením rizika a zahr ňuje konkrétne postupy od analýzy rizika, cez jeho hodnotenie, až
po kontrolu rizika.
Matematické vyjadrenie rizika
Riziko predstavuje vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou vzniku negatívneho javu a jeho
dôsledkom, kde: R – stupeň rizika.
P – pravdepodobnosť výskytu danej udalosti D – dôsledok
sledovanej udalosti.
R= PxD

(1)

Rozšírená definícia rizika zahŕňa v sebe aj hodnoty ako E – časová expozícia t.j. doba trvania podmienok
pre vznik negatívneho javu, a hodnotu O – možnosť využitia ochranných opatrení v etape ohrozenia. Potom
vzťah po zohľadnení časovej expozície a možností využitia ochranných opatrení v etape ohrozenia bude pre
výpočet rizika vyzerať nasledovne (Čunderlík 1998):
R=PxDxExO

(2)

Analýza rizík - je proces podrobnej identifikácie a rozboru rizík, ur čovania ich zdrojov a veľkosti,
skúmania ich vzájomných vzťahov a predpovedania rozsahu negatívneho vplyvu na systém v prípade vzniku
bezpečnostného incidentu a s ním súvisiacej bezpečnostnej situácie. Analýza rizík ako technicko - ekonomická
disciplína sa usiluje o dostatočné exaktné pojmy, takže riziko chápe prevažne ako hodnotu straty. Analýza je
posudzovanie a zvládanie rizika, ďalej poskytuje racionálny základ pre rozhodovanie s vedomím, že vždy ide o
silne subjektívne hodnotenie, pri ktorom sa kladie dôraz na pravdepodobnos ť, početnosť a dokonca explicitnú
kvantifikáciu neistoty. Cieľom analýzy je v dostatočnom predstihu a s možnými variantmi riešenia zabezpečiť
schopnosť včas zareagovať na budúce možné nepriaznivé situácie a obmedziť dopady bezpečnostných
incidentov. (Skákal a kol. 2005)
Pri výskyte bezpečnostného incidentu zvyčajne dochádza k vzniku reťazca nežiaducich javov externého a
interného charakteru, primárnych a sekundárnych, ktoré pôsobia v rôznej intenzite i v rôznych časových
okamihoch. Pre potreby riadenia sa identifikujú reťazce týchto rizík a určujú sa v akých súvislostiach pôsobia,
teda či sú orientované na politické, ekonomické, technické, personálne a iné prostredia a aké vhodné opatrenia
možno použiť k ich odstráneniu, prípadne k redukcii ovplyvniteľných rizík v danej spoločnosti. Tieto činnosti
náležia do krízového riadenia pre situácie daného druhu a ide pri nich o vyhodnotenie prípadnej prijate ľnosti
neovplyvniteľných rizík.
Hodnotenie a riadenie rizík patrí k náročným a vzhľadom k cieľom stratégie ku kľúčovým procesom.
Zaváhanie a odkladanie takýchto riešení má mimoriadne nepriaznivý dopad na bezpe čnosť organizácie (Gozora
2000).
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Hodnotenie rizík, ktoré sú spojené s cieľmi a operáciami musí zahrňovať nasledujúce faktory (Mozga,
Vítek 2002):
•
•
•

externé a interné,
sociálno - politické,
technické a ekonomické

Musíme okrem iného brať do úvahy, že z hľadiska zaistenia rozvoja je potrebné (Mozga, Vítek 2002):
•
•

presadzovať prevenciu, t.j. zníţenie zraniteľnosti organizácie a tým aj zníženie rizík, pravidelné
hodnotenie rizík a sledovanie ich aktuálnosti,
presadenie zmien špecifikovaných úprav určitých činností,

•

revidovať adekvátnosť hodnotenia rizík.

Sociálno - politické riziká sú taktiež ťažko kvantifikovateľné, napr. politická stabilita, dopad
teroristického útoku a podobne. Často sa interné sociálne - politické faktory odlišujú od externých faktorov
výrazným spôsobom.
Technické riziká moţno pomerne jednoducho kvantitatívne vyjadriť napr. odchýlením sa od štandardov
určitého technického parametru, predpisu, noriem a podobne.
Ekonomické riziká možno rovnako kvantitatívne ur čiť, avšak je potrebné zvažovať nie len vzniknuté
situácie, ale i predpokladaný hospodárky vývoj a politiku vlády v danej krajine.
3 Riadenie rizík
Riadenie rizika je odborný nástroj, ktorý sa skladá z plánovania, organizovania, pride ľovania pracovných
úloh a kontroly zdrojov za účelom minimalizovania možnosti strát, škôd, zranení, alebo úmrtí vyvolaných
rôznymi bezpečnostnými incidentmi. Proces riadenia rizika má za úlohu zníži ť mieru rizika a náklady
vyplývajúce z eliminácie dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z existujúceho rizika. V rámci procesu sa skúmajú
všetky riziká s cieľom prioritne znížiť najväčšie riziká, s čo najmenšími nákladmi (Kasagala 2011).
Prírodné javy, technológie používané človekom, veľké zásahy do životného prostredia, nežiadúce javy a
konflikty v spoločnosti predstavujú určité riziká pre osoby, majetok, životné prostredie, oprávnené záujmy
fyzických a právnických osôb a aj dôležitézáumy štátu. Vždy existuje hranica, do ktorej je riziko prijate ľné pre
ľudskú spoločnosť, resp. organizáciu. Za touto hranicou je dopad daného rizika na spoločnosť tak veľký, že dané
riziko už však nie je prijateľné a je nutné ho znížiť.
Znižovanie akéhokoľvek rizika je však spojené so zvyšovaným nákladov, s nedostatkom informácií a
technických prostriedkov. V praxi sa preto vždy hľadá hranica, na ktorú je únosné riziko znížiť tak, aby
vynaložené náklady boli ešte prijateľné a rozumné. Táto miera rizika je väčšinou predmetom zisťovania
vrcholového riadenia a výsledkom politického rozhodovania, pri ktorom je z h ľadiska trvalého rozvoja nutné,
aby sa využili súčasné vedecké a technické poznatky i zohľadnili ekonomické, sociálne a ďalšie aspekty.
Z pohľadu ich prijateľnosti pre človeka rozoznávame dve základné skupiny rizík, ktorými sú
akceptovateľné a neakceptovateľné riziká. (Šimák 2006)
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Pásmo neakceptovateľných rizík:
- leží medzi hranicou neakceptovateľného rizika a hranicou maximálnej
úrovne rizika,
- sú v ňom rozmiestnené riziká, ktoré je nevyhnutné priebežne monitorovať a postupne znižovať,
- pri prekročení hranice maximálnej úrovne rizika sa systém vychyľuje z rovnovážneho stavu.
Pásmo akceptovateľných rizík:
- siaha od nulového až po hranicu vzniku neakceptovateľného rizika,
- hodnota rizika v tomto pásme je na úrovni, ktorá je spolo čnosťou, právnymi normami a vnútornými
podmienkami procesov tolerovaná,
- obsahuje riziká, ktoré umožňujú subjektom existovať a plniť stanovené ciele s vedomím existencie rizika.
Prijateľné (akceptovateľné) riziko je taká hodnota rizika, ktoré je subjekt bezpečnosti schopný, resp.
ochotný znášať.
V praxi sa skôr stretávame s minimálnou úrovňou rizika, na úroveň ktorého sa snažíme dostať v
procese znižovania rizika. Toto riziko má niekedy aj charakter zostatkového rizika, ktoré vyjadruje hodnotu
rizika po uplatnení (vykonaní) všetkých dostupných preventívnych (technických i organiza čných) ochranných
opatrení a ktoré už ďalej nemôžeme znižovať bez zmien v stanovených vnútorných a vonkajších podmienkach
(napr. stanovená výrobná cena, prípadne stanovená kvalita surovín, miera bezpečnosti zariadenia, ...). Je spojené
hlavne s technickými zariadeniami a predstavuje mieru rizika, ktorú nie je možné úplne eliminova ť pri
konštruovaní príslušného zariadenia. Preto sa uvádza v informácii pre užívate ľa vrátane možných dôsledkov
príslušného negatívneho javu. Minimálna úroveň rizika teda predstavuje riziko, ktoré:
- je možné považovať za minimálne možnú úroveň rizika (prakticky však o ňom môžeme hovoriť ako o
nemožnom),
- je nutné priebežne monitorovať, aby sme mohli včas zaznamenať prípadne zmeny v miere rizika, ale aj v jeho
charakteristike. (Šimák 2006)
Vzájomný vzťah prijateľného (akceptovateľného) rizika (RA) a zostatkového rizika (RZ) je možné vyjadriť ako :
RZ ≤ RA
Základné skupiny rizík sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. 2: Základné skupiny rizík
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Cieľom vrcholového riadenia rizík, vyvolaných dopadom pohrôm prírodných, technologických,
spoločenských a environmentálnych, je zabezpečiť racionálne správanie sa jednotlivcov a skupín ľudí v
núdzových situáciách, ktoré vzniknú v prípade týchto pohrôm. Pre tento cie ľ je najprv treba danú situáciu
rozpoznať, potom ju pochopiť, ďalej vedieť a uvedomiť si, čo zmierňuje dopady, ako sa treba zachovať, čo treba
robiť, aby sa ochránilo zdravie a životy ľudí, majetok a životné prostredie.
Základom manažérstva rizík je myšlienkový proces, ktorý je založený na predstave o možných rizikách
a ohrozeniach na jednej strane, a zdrojoch na ich elimináciu na druhej strane, pri čom cieľom manažérstva rizík je
využiť dostupné zdroje na zabránenie prerastenia rizík na ohrozenia, resp. do krízových situácií.
Z vyjadrenia rizika ako funkcie pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu (udalosti) a veľkosti jej
následkov (R = PxD) vyplýva, že cieľom manažérstva rizík bude :
zníženie rizika , čo sa dá dosiahnuť buď:

-

a) ofenzívnymi opatreniami, zameranými na zníženie pravdepodobnosti vzniku negatívnych javov,
alebo
b) defenzívnymi opatreniami, zameranými na znížene následkov (škôd, strát na majetku, životoch
a pod.) formou preventívnych opatrení, čo je možné v prípade potenciálnych negatívnych javov
a udalostí ako predvídateľných, tak i nepredvídateľných
-

rozloženie (diverzifikácia) dôsledkov rizika na viacej subjektov, napr. na bezpečnostné služby, na
manažment spoločnosti a pod.
prenos (transfer) dôsledkov rizika v plnom rozsahu napr. buď len na poisťovňu, alebo len na
bezpečnostnú službu,
akceptácia rizika.

-

Proces manažérstva rizík, vzťahujúcich sa na sociálne prostredie, má znížiť riziko na sociálne prijateľnú
hranicu – na prijateľné alebo akceptovateľné riziko.
Analýza procesov manažérstva rizík, zameraných na zníženie rizík nazna čuje, že neexistuje žiadny
jednotný, univerzálny model, platný pre všetky prostredia , podmienky, či inštitúcie.
V podnikateľskom prostredí sú prístupy k riadeniu rizík spoločností definované v nasledujúcich bodoch :
1.
2.
3.
4.

Identifikácia rizík a stanovenie ich významnosti.
Stanovenie veľkosti rizika a jeho hodnotenie.
Príprava, voľba a realizácia opatrení na zníženie rizika.
Operatívne riadenie rizika.
V teórii rizík je štruktúra riadenia rizika vyjadrená v piatich bodoch:

a)
b)
c)
d)
e)

Identifikácia a ocenenie rizika.
Monitorovanie rizika.
Politika rizika.
Implementácia politiky.
Program riešenia rizikových situácií. (Majerník, Mesároš, Bosák 2003)

Pre prax bezpečnostného manažmentu je možné definovať nasledujúce postupné činnosti (kroky) pri
manažérstve rizík :
1.
2.

Identifikácia a hodnotenie rizík .
Tvorba a prijatie bezpečnostnej koncepcie a bezpečnostnej politiky.

3. Vytvorenie a riadenie bezpečnostného systému.
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Východiská manažérstva rizík znázorňuje nasledujúci obrázok:

Obr. 4: Východiská manažérstva rizík
Implementácia manažmentu rizík
Pri implementácii manažmentu rizík organizácie vä čšinou postupujú dvoma spôsobmi. V prvom prípade
spoločnosti postupujú zvrchu nadol: iniciatíva vychádza z vrcholového vedenia a riadenie rizík sa implementuje
naprieč celou spoločnosťou. V druhom prípade sa riešia partikulárne otázky riadenia rizík, ktoré majú najvä čší
vplyv na organizáciu. Systém sa postupne rozširuje a pokrýva aj ostatné oblasti. Iniciatíva vä čšinou vychádza od
„vlastníkov“ rizík. Každý z týchto postupov má isté problémy pri implementácii riadenia rizík.
Pri prvom prístupe sa začína s komplexným systémom a pri jeho implementácii nedochádza k okamžitým
viditeľným výsledkom, čo môže vyvolávať problémy s komunikáciou prínosov samého riadenia rizík. Takýto
systém sa môže zmeniť na čisto formálnu záležitosť bez spätnej väzby. Pri nastavení rámca sa nie vždy venuje
dostatočná pozornosť jednotlivým rizikám, v niektorých prípadoch chýbajú metódy merania konkrétneho rizika
a jeho riadenia. Tento spôsob sa často spája so zriadením centrálnej funkcie, ktorá môže byť vnímaná ako
neadekvátne zvýšenie réžie, ale bez chýbajúcich rýchlych prínosov môže byť vnímaná ako zbytočná.
Pri druhom prístupe budovania riadenia rizík sa môže systém rozpadnúť na množstvo neintegrovaných
podsystémov. Problematická je potom integrácia, množstvo štandardov a chýbajúce vlastníctvo riadenia rizík vo
vedení. Pri tomto systéme sa niekedy implementujú príliš „technické“ metódy merania a riadenia rizika,
ktoré sú pre nezainteresovaných nezrozumiteľné. Takéto izolované systémy vedú k ťažkej komunikácii
smerom k vedeniu a externým používateľom.
Samozrejme, väčšina riešení je určitou kombináciou týchto dvoch vyhradených prístupov. A každý prístup v
rôznej miere obsahuje klady aj zápory. Je nevyhnutné si uvedomiť, že implementácia systémov riadenia rizík
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môže so sebou prinášať problémy, pretože nezriedka zasahuje celú spoločnosť a vyžaduje množstvo odborných
znalostí a skúseností.
Aj organizácie, ktoré používajú základné piliere dobrého systému riadenia rizík, si často neuvedomujú
plnú hodnotu svojej investície.
Z prieskumov vyplýva, že zdokonalenie existujúcich systémov riadenia rizík by malo obsahova ť
predovšetkým nasledujúce postupy ( Fanta 2011):
•
•
•
•

Opakované hodnotenie súčasného systému riadenia rizík na základe zisťovania, aké sú hlavné riziká,
ako sú ošetrené a kto je ich vlastníkom
Skúmanie, či je systém riadenia rizík primerane formálne definovaný.
Hodnotenie, do akej miery sú zladené ciele spoločnosti, riziká a kontroly a či je systém riadenia rizík
zameraný na riziká, ktoré sú naozaj dôležité
Vybudovanie a udržiavanie dialógu medzi jednotlivými funkciami v rámci podniku, aby nevznikali
medzery, zbytočné presahy a aby systém riadenia rizík bol konzistentný v celej spoločnosti.

V tejto súvislosti je dobré si uvedomiť, že harmonizácia riadenia rizík nemusí nutne predstavovať väčšiu
centralizáciu, ale implikuje väčšiu integráciu jednotlivých procesov v spoločnosti. Zo správy vyplýva, že
vytvorenie centralizovaného oddelenia riadenia rizík môže túto integráciu u ľahčiť, ale v žiadnom prípade by toto
oddelenie nemalo nahradiť skutočných „vlastníkov“ jednotlivých rizík. Hlavná funkcia oddeleného riadenia rizík
je v zabezpečení fungovania kontrol a procesov v oblasti risk manažmentu v celom podniku vo vzájomnej zhode.
Identifikácia možných riešení manažmentu rizika, prevencia rizika, zmiernenie vplyvov, presun rizika,
akceptácia rizika a výber najlepšieho riešenia sa musí tvori ť nasledovnými činnosťami:
1) Identifikácia možných odpovedí - na úrovni globálnej sa musí rozhodnú ť akým spôsobom je daná spoločnosť
pripravená akceptovať a tolerovať riziko. Zvyčajne by sa mali použiť nasledovné stratégie v podobe:
Prevencia rizika - sa musí realizovať takým spôsobom, aby sme eliminovali zdroje rizika a tým znížili
pravdepodobnosť straty z dôvodu jeho výskytu. Príkladom môže byť alternatívny návrh, zmeny v projekte,
zvýšenie kvality, štúdie využitia a preventívna údržba.
Zmiernenie vplyvu - v tomto prípade sa treba zamerať na zníženie dôsledkov rizík, a to z toho dôvodu, že
niektoré riziká nijakým spôsobom nemôžu byť eliminované pomocou prevencie rizika. Riadenie rizika sa teda
musí nimi zaoberať ako aj ich vplyvmi. Zmiernenie vplyvu sa môže realizova ť správnou tvorbou pri plánovaní,
termínov dohôd a podmienok, kontrolou technickej realizácie, aby sa odhalili technické a bezpe čnostné
porušenia.
Presun rizika - táto možnosť sa realizuje takým spôsobom, že sa presunie riziko mimo spoločnosti. Jedná sa v
podstate o poistenie, kedy sa prípadný negatívny vplyv rizika na spoločnosť pokrýva daným poistením. Náklady
na dané poistenie tvoria súčasť nákladov daného projektu. V prípade použitia tohto spôsobu je nevyhnutné sa
rozhodnúť už v počiatočnej fáze.
Akceptácia rizika - dochádza k nej v tom prípade, že sa dané riziko nemôže vylúčiť alebo presunúť pomocou
spôsobov opísaných vyššie. Musí sa ďalej zhodnotiť aj nákladová zložka, pretože v niektorých prípadoch je
výhodnejšie akceptovať dané riziko ako napr. dané riziko presunúť a realizovať ho cez poistenie. Riziko sa teda
musí akceptovať, pričom je ho nevyhnutné monitorovať a neustále hľadať možnosť zníženia vplyvu v
pravidelných intervaloch.
Výber najlepšieho riešenia - je treba ho realizovať takým spôsobom, aby prípadné výhody daného riešenia
a náklady na jeho implementáciu boli tzv. strednou cestou. Pri hľadaní sa môže vychádzať najmä z praxe. Ako
súčasť tohto procesu sa posúdia riziká na projekt, čím sa ďalej rozvíjajú rozhodovacie pravidlá pre kontrolu a
riadenia rizík.
2) Vypracovanie opatrení na riadenie rizík a tvorba akčných plánov riadenie stredných rizík sa musí
realizovať takým spôsobom, že v prípade ich výskytu musia byť vytvorené jednoduché postupy nevyhnutné na
ich odstránenie. V prípade hlavných rizík musia byť vypracované komplexné akčné plány.

84

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 / 2011

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
ADÁSKOVÁ, P., BALCAR, J: Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích a organizacích v ČR (2009).
[online]. [cit. 2011-11-10]. Dostupné na internete: <http://resa.rza.cz/www/file.php?id=76>
ČUNDERLÍK, D.: Manaţment rizika podnikania. Bratislava: Epos, 1998. 463 s.ISBN 80-88810-095-7.
FANTA, J., SRNKA, R.: Trendy v riadení rizík. [online]. [cit. 2011-11-10].Dostupné na internete:
<http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/trendy-v-riadeni-rizik.html >
GOZORA, V.: Krízový manaţment. Nitra, SPU, 2000, 182 s., ISBN 80-7137- 802-X. HOFREITER, L.:
Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia, Žilina, EDIS 2003
JURÁK, P.: Řízení podnikatelských rizik – nový COSO rámec 2004. Moderní řízení. 11/2004. str. 6-8. ISSN
0026-8720.
MIKOLAJ, J.: Rizikový manažment. RVS FŠI ŢU, Ţilina, 2001, 170s., ISBN 80-88829-65-880-85323-41-9
REITŠPÍS,J; MESÁROŠ,M; BARTLOVA, I; ČAHOJOVA, Ľ; HOFREITER, L; SELINGER,P.:Manažérstvo
bezpečnostných rizík EDIS, ŽU Žilina,2004, ISBN -80-8070-328-0.
SAKÁL, P. A KOLEKTÍV: Strategický manažment v praxi manažéra, SP SYNERGIA - Tripsoft Trnava
jún 2007, ISBN 978-80-89291-04-5,
SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha: GRADA , 2003, ISBN 80-247- 0198-7
SZABO, Ľ., VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Manaţment rizika. Bratislava: Ekonóm, 2005. 122 s. ISBN
80-225-1949-9
ŠIMÁK, L.: Manažment rizík, Žilina, EDIS 2006
TYRAŁA, P: Kształcenie menedżerów, Wyd. MADO Toruń 2006.
ZELENÝ, J, SLOSIARIK, J.: Manaţérstvo rizika. Zvolen: TU, 2000. 193 s. ISBN 80-228-0892-X.

Recenzenti:
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD., vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu, Žilinská univerzita
v Žiline
doc. Ing. Jaroslav SLEPECKÝ, PhD., mimoriadny profesor, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti,
VŠBM v Košiciach

85

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 / 2011

UPLATŇOVANIE INFORMAČNO KOMUNIKAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ V RÁMCI VÝUČBY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
V INŽINIERSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V ODBORE
OCHRANA OSÔB A MAJETKU
Iveta MARKOVÁ1 – Milan MARCINEK2

Application of information and communication technologies in the Dangerous
Substances Practical Classes in MSc-degree programmes Protection of Persons and
Abstrakt: Ponúkame akreditované vysokoškolské štúdium v odbore Ochrana osôb a majetku, vo všetkých troch
stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. V bakalárskom stupni ponúka študentom
v študijnom programe Ochrana osôb a majetku pred požiarom získať poznatky a praktické zručnosti postavené
na prírodovedeckom základe, v oblasti predovšetkým protipožiarnej ochrany. Následne ponúka bakalárom
možnosť štúdia v inžinierskom študijnom programe, a to „Technická bezpečnosť osôb a majetku“
Práve v uvedenom študijnom programe je povinný predmet „Nebezpečné látky“. Príspevok ponúka prezentáciu
uplatnenia praktického IKT programu aplikovaného pre potreby vyučovacieho procesu v cvičeniach v uvedenom
predmete.
Kľúčové slová: nebezpečné látky, identifikačné systémy nebezpečenstva pri preprave
Abstract
The Fire Protection Department offers accredited university study programmes in the study branch 8.3.1. Person
and Property Protection, at all three levels of university degrees in the full-time and distance form. At the
bachelor level in the Person and Property Protection Against Fire programme, students are offered to gain
knowledge and practical experience based on scientific grounds particularly in the field of Fire Protection. The
next level of education available for students has branche, in a Masters degree, namely “Technical safety of
person and property”. And in of the above mentioned Master programme is the “Dangerous Substances” course
included as a core course.
This paper offers a presentation of a practical IKT program application in the educational process during the
practical classes of the mentioned course.
Key words: Dangerous Substances, Identification Systems for Transport Hazards

Úvod
Vďaka realizácie operačnému projektu Vývoj vysokých škôl v SR s názvom Rekonštrukcia objektov Technickej
univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov, do ktorého sa
zapojila aj naša katedra, boli zakúpené softwarové programy pre výu čbu problematiky nebezpečných látok.
Chemické látky predstavujú pre ľudí i životné prostredie relatívne riziko, pretože mnohé z nich majú vybrané
nebezpečné vlastnosti. Uvedené riziká je preto nutné včas identifikovať a hlavne prijať opatrenia pred ich
možnými negatívnymi následkami. Uvedená skutočnosť platí aj v prípade každej manipulácie z chemickou
látkou, ktorá má identifikovanú nebezpečnú vlastnosť (v zmysle zákona 67/2010 Z.z.). No samostatnú pozornosť
je nutné venovať preprave chemickým látkam s nebezpečnou vlastnosťou, v praxi bežne nazývané nebezpečné
látky (ďalej len NL). Chemický priemysel vyrába a expeduje každým dňom veľké množstvo chemických látok
a prípravkov, ktoré sa stali súčasťou nášho života a pre človeka a životné prostredie predstavujú závažné riziká
(Bartlová2008). Zabezpečiť príslušné množstvo chemických látok si vyžaduje dennú prepravu ton chemických
látok ako po bežných cestných komunikáciách, tak aj po železnici. Vozidlá z nebezpe čnými látkami sa pohybujú
v bežnej premávke. Hrozí tu stret s inými dopravnými prostriedkami a následná havária, zamorenie okolia,
prípadne požiar a výbuch. V 95% keď došlo k mimoriadnej udalosti pri preprave nebezpečných látok, bola
identifikovaná chyba v ľudskom faktore (Polakovič et al., 2009). Ak napriek všetkým bezpečnostným
opatreniam nastane mimoriadna nežiaduca situácia (napr. únik nebezpe čnej látky na cestnej komunikácií), je
dôležité minimalizovať následné škody. V uvedenej situácií nastupujú záchranné zložky ako príslušníci HaZZ,
1
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civilná ochrana, zdravotná služba, polícia a iné úzko špecializované zložky. Práve inžinierske študijné programy,
ponúkajú v inžinierskych študijných programoch odborné poznatky a praktické zru čnosti pri riešení vyššie
uvedených skutočností. Nariadenie REACH zavádza od 1. 6. 2007 povinnosť poskytovať odberateľom
dostatočné informácie o bezpečnom používaní výrobku v súvislosti s tými látkami vo výrobku, ktoré sú uvedené
v zozname látok podliehajúcich autorizácii a sú vo výrobku v koncentrácii > 0,1 % (hmotn.). Potreba prijatia
nového zákona, čiže zákona 67/2010 Z.z o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických prípravkov
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „chemický zákon“), vyplynula z požiadaviek
zosúladiť právny systém SR s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 Z.z z 16.decembra 2008
o klasifikácií, označovaní balení látok a zmesí a o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 1907/2006 nazývaného CLP (Tureková, Kuracina, 2010). Cieľom
príspevku je ponúknuť poznatky o informačných systémoch pre identifikáciu nebezpečnej látky nachádzajúcej sa
v prepravnej cisterne na cestnej premávke – HAZCHEM a DIAMANT a jeho spôsob prezentácie a osvojenia si
zručností študentov vo vyučovacom procese na predmete Nebezpečné látky. Jeden z vyučovacích programov
s názvom „Nebezpečné látky“ bol zakúpený v SPBI Ostrava pri Fakulte bezpečnostního inženýrství VŠB –TU
Ostrava.
1 Preprava a označovanie nebezpečných látok
Preprava nebezpečných látok má svoje legislatívne pravidlá. Predovšetkým v zmysle ADR sa jedná o prepravu
nebezpečných vec, upravovanú európskou dohodou o medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí ADR,
ktorá platí aj na vnútroštátnu prepravu. Každá dopravná jednotka, ktorou sa dopravujú nebezpe čné látky, musí
mať pre prípad mimoriadnej udalosti bezpečnostné pokyny v písomnej forme. V týchto pokynoch sa uvedie:
označenia podľa dohody ADR, povaha nebezpečenstva spojeného s NL a bezpečnostnými opatreniami ktoré
treba vykonať, prvá pomoc osobám, ktoré sa dostali do styku s NL, opatrenia pre prípad požiaru, opatrenia ktoré
je nutné vykonať pri poškodení obalu, opatrenia ktoré treba vykonať aby sa zabránilo vzniku škôd. Pokyny je
povinný zabezpečiť dodávateľ pre každú nebezpečnú látku alebo triedu NL v jazyku krajiny pôvodu a v prípade
tranzitu aj jazykom každej krajiny, vrátane jazykom cie ľovej krajiny, uložené na viditeľnom miesto v kabíne
vodiča. Posádka vozidla musí byť zaškolené pre prípad mimoriadnej udalosti. V súčasnosti sa pri preprave
nebezpečných látok používajú rôzne druhy bezpečnostných kódov a značení. V Európe sa najčastejšie používa
podľa dohody ADR UN kód a Kemler kód (Balog, 2000, Zelený, 2006). Identifikačná výstražná tabuľa
oranžovej farby je rozdelená na dve polia. V hornej časti sa nachádzajú dve alebo tri čísla - identifikačné číslo
nebezpečnosti. V dolnej časti tabuľky sa nachádza štvormiestny kód, ktorý identifikuje samotnú látku. Ďalším
druh značenia má názov HAZCHEM kód. Môžeme ho charakterizovať ako dvojmiestnu alebo trojmiestnu
kombináciu znakov, číslic a písmen, ktorá poskytne zasahujúcim zložkám informácie o: hasiacich látkach,
ochranných prostriedkoch, možnosť zníženia nebezpečenstva riedením, zváženie evakuácie.
2 Informačný systém HAZCHEM
Informačný systém HAZCHEM (Hazard Chemicals) nie je určený pre identifikáciu látky, ale pre stanovenie
prvoradých opatrení pri zásahu. Bol vyvinutý hasičmi mesta Londýn a je využívaný v informačných databázach
nebezpečných látok.
Dáva okamžité pokyny o použití vhodných hasiacich prostriedkov, o možnosti zníženia nebezpe čenstva pri
úniku látky predovšetkým ich zriedením vodou alebo ohradením miesta úniku s následnou neutralizáciou
uniknutej látky a informuje o potrebných opatreniach pre ochranu nasadených síl. Ďalej upozorňuje na potrebu
evakuácie osôb z ohrozenej oblasti.
Je zložený z číslice a skupiny písmen. Číslica je vždy na prvom mieste a charakterizuje doporučenú hasiacu
látku. Písmeno na druhom mieste informuje o potrebnom stupni ochrany zasahujúcich jednotiek, možných
ďalších reakciách a o spôsobe zaobchádzania s látkou poprípade spôsob odstránenia nebezpe čnej látky. Keď sú
písmena v negatívnom zobrazení signalizujú, že v prípade nehor ľavej nehody nevzniká toxické nebezpečenstvo,
dochádza iba k rozbitiu. Ako druhé písmeno môže byť použité iba písmeno E. Teda písmeno na treťom mieste
upozorňuje na potrebu evakuácie. Vysvetlenie používaných číslic a písmen je uvedené v tab. 1.
Tab.1.: Informačný systém HAZCHEM. Vysvetlenie znakov.
Písmeno
Pomocný
Opatrenie vzhľadom k nutnosti použitia ochranných
význam
prostriedkov
P
R
S
S

V

Úplná ochrana

V

dýchací prístroj
dýchací prístroj iba pri požiari alebo rozklade
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ZRIEDIŤ
zvážiť vplyv na životné
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Z
[Z]
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dýchací prístroj
dýchací prístroj iba pri požiari alebo rozklade
Úplná ochrana

OHRADIŤ

dýchací prístroj
dýchací prístroj iba pri požiari alebo rozklade
dýchací prístroj
dýchací prístroj iba pri požiari alebo rozklade
Zistiť možnosť evakuácie

Vysvetlivky:
[písmeno] - znamená inverzné zobrazenie písmena - je nebezpečná pri tepelnom rozklade, pokiaľ sa látka tepelne
nerozkladá považujeme ju za bezpečnú (teoreticky)
⇒ vodná hmla – pokiaľ nie je k dispozici, možno použiť roztrieštenú vodu,
⇒ v (violent) - látka môže prudko alebo výbušne reagovať (nie je súčasťou značenia),
⇒ úplná ochrana - ochranný a protichemický odev, dýchací prístroj,
⇒ dýchací prístroj - dýchací prístroj, ochranné rukavice a pracovní rovnošata,
⇒ zriediť - látku možno spláchnuť do kanalizácie,
⇒ ohradiť - je nutné všetkými prostriedkami zabrániť úniku látky do kanalizácie.
Vo Veľkej Británii je informačný systém HAZCHEM tzv. HAZCHEM-kód súčasťou výstražných tabúľ,
umiestnených na cestných a železničných dopravných prostriedkov a používa sa aj k označeniu skladov
nebezpečných látok (Bártlová, 2006).
Výstražné tabule v HAZCHEME sú to oranžové tabule o rozmeroch 40 x 30cm, ohraničené 15mm čiernym
rámčekom. Pokiaľ je použitie špeciálne, tak je uprostred rozdelené na dve polovice (obr.1).
Výstražné tabule sa delia na:
⇒ Obyčajné (prázdne) – umiestňujú sa na prednú a zadnú časť vozidla na prepravu NL = stále riziko.
⇒ Špeciálne (s kódmi) – umiestňujú sa na predok, zadok a na boky vozidla prepravujúceho NL. Slúži k
umiestneniu kódu ako pre rýchlu tak pre presnú informáciu (obr.1).

Obr. 1 Príklad výstražnej tabule v HAZCHEME.
Legenda:
ž Ľavé horné číslo je EAC, ktoré určuje hasičskej jednotke, aký postup zvoliť pri likvidácii mimoriadnej
udalosti
ž Číslo naľavo v strede je označované ako UN číslo a určuje typ chemickej látky
ž Číslo naľavo dole označuje telefónne číslo, na ktoré je možné zavolať pokiaľ sú potrebné nejaké
špeciálne informácie
ž Varovný symbol napravo hore označuje nebezpečenstvo, ktoré chemická látka predstavuje
ž Napravo dole sa nachádza logo spoločnosti, ktorá chemickú látku vyrobila
Kód HAZCHEM nám neudáva názov látky, ale vhodný druh hasiacej látky a riedite ľnosť alebo neriediteľnosť
vodou. Je tvorený:
• EAC číslami 1,2,3,4 = druh hasiacej látky (1 - vodný prúd, 2 - vodná hmla, 3 – pena a4 – prášok)
• písmenami P, R, S, T, W, X, Y, Z = stupeň ochrany a riediteľnost nebo neriediteľnost vodou ,
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Každý HAZCHEM KÓD obsahuje min. 3 Informácie (3-6) pričom platí, že Kemlér kód môžeme nahradiť
Hazchem kódom a naopak Jedná sa o rýchlu, nie však presnú informáciu (obr. 2).
Význam čísla EAC (obr. 2):
ž 1, vyjadruje nebezpečenstvo prevážanej alebo skladovanej látky
ž 2, vyjadruje, ktoré zložky majú zasiahnuť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
( hasiči, polícia,
zdravotná služba)
ž 3, popisuje, ako má byť vedený zásah, aké úkony majú byť vykonané, ako má byť poskytnutá prvá
pomoc

Obr. 2.: Príklad použitia čísla EAC v HAZCHEM-e.

Legenda:

2 - znamená použitie vodnej hmly,
T - znamená nutnosť použitia dýchcieho prístroja,
E - znamená nutnosť zvážiť evakuáciu.

V roku 2007 boli publikované EAC listy- sú v nich zhrnuté všetky poznatky a postupy, ako postupova ť pri
vzniku mimoriadnej udalosti v závislosti na type nebezpečnej látky. Každé dva roky sú prehodnocované
a aktualizované a poskytované všetkým záchranným zložkám a miestnej štátnej správe, pri čom listy sú voľne
prístupné na internete (Kvarčák a kol., 2006).
Doklady o preprave nám udávajú názov NL (+ UN kód), množstvo látky, Kemler kód alebo Hazchem kód,
kontaktné údaje na výdajcu a na príjemcu, pokyny pre prípad havárie a povolenie k preprave NL, aspo ň v
jednom svetovom jazyku. Tieto prepravné doklady sú uložené v kabíne vodi ča alebo strojvedúceho.
3 Diamant nebezpečenstva
Diamant nebezpečenstva je rýchly informačný systém vyvinutý v USA Národnou asociáciou požiarnej ochrany
(NFPA - National Fire Proteclion Asocialion). Bol vyvinutý na základe dlhoročných výskumov, podložených
praktickými skúsenosťami zásahových jednotiek požiarnej ochrany a znalosťami požiarno-technických a
toxikologických charakteristík nebezpečných látok.

Obr. 3 Schéma identifikačného systému DIAMANT.
Informačný systém Diamant slúži na rýchle posúdenie nebezpečenstva pri haváriách s nebezpečnou látkou, ktoré
sa vzťahuje na (obr. 1): nebezpečenstvo poškodenia zdravia (toxicita), nebezpečenstvo požiaru (horľavosť),
nebezpečenstvo reaktivity (prudká chemická reakcia, výbušnosť). Štvorec (obr. 1) je rozdelený na štyri farebne
sa odlišujúce polia modré, červené, žlté a biele. Všetky nebezpečenstvá sú podľa intenzity pôsobenia rozdelené
na stupne nebezpečenstva – 4, pričom platí pravidlo, že čím vyššie číslo, tým vyššie nebezpečenstvo. V bielom
poli sa používajú symboly, ktoré upozorňujú na ďalšie možné nebezpečenstvo (Tab.1 obr. 1). Konkrétny príklad:
Chlór má v systému DIAMANT tento kód 3 - 0 – 1. To znamená že chlór je: Veľmi nebezpečný, bez
nebezpečenstva vznietenia, pri silnom zahriatí je nestabilný (Balog, 2000). Práve systém DIAMANT je
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nainštalovaný v laboratóriu KPO vybavené vďaka IKT projektu v rámci operačného programu Vývoj a výskum
realizovaného na TU vo Zvolene. Naši študenti sa najskôr oboznámia so základnými poznatkami oh ľadom
nebezpečných látok, následne s identifikačnými metódami. Potom dostanú náhodne vybrané nebezpečné látky
a vďaka identifikačným systémom ich majú identifikovať a následne popísať.
Tab. 3 Vysvetlenie významov jednotlivých farieb.
Farba a význam
Červené pole
Žlté pole (vpravo)
Stup Modré pole (vľavo)
(hore)
eň
nebezpečie poškodenia
požiarne
nebezpečenstvo reakcií
zdravia
nebezpečenstvo
4
Mimoriadne nebezpečné!
Extrémne ľahko
Veľké nebezpečenstvo
Zabrániť akémukoľvek
zápalné pri
výbuchu! Vytvoriť
kontaktu s parami alebo
rôznych teplotách. bezpečnostné zóny,
kvapalinou bez špeciálnej
požiarom zasiahnutý priestor
ochrany
okamžite opustiť.
3
Veľmi nebezpečné! Pobyt Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo výbuchu pri
v zasiahnutej oblasti len
zapálenia pri
pôsobení tepla alebo silných
za použitia úplnej ochrany normálnych
otrasoch, nárazoch, úderoch
tela a dýchacích prístrojov teplotách.
a pod! Vytvoriť
bezpečnostné zóny. Hasiace
práce vykonávať z krytých
pozícií.
2
Nebezpečné! Pobyt
Nebezpečenstvo
Je možnosť prudkých
v zasiahnutej oblasti iba za zapálenie pri
chemických reakcií. Zosilniť
použitia dýchacej techniky zahriatí.
bezpečnostné opatrenia.
a jednoduchého
Hasiace práce vykonávať
ochranného obleku..
z bezpečnej vzdialenosti.
1

Málo nebezpečné!
Odporúčajú sa dýchacie
prístroje.

Nebezpečenstvo
zapálenie iba pri
silnom ohriatí.

Nestabilné pri silnejšom
zahrievaní. Sú potrebné
bezpečnostné opatrenia.

0

Bez zvláštneho
nebezpečenstva

Žiadne
nebezpečenstvo za
bežných
podmienok.

Za normálnych podmienok
bez nebezpečenstva!

Biele pole (dole)
zvláštne pokyny
Prázdne pole k haseniu je možné
použiť vodu

W preškrtnuték haseniu sa nesmie
použiť voda, je
možné očakávať
chemickú reakciu

Rádioaktívny znak
–pri uvoľnení látky
do okolia vniká
nebezpečenstvo
rádioaktívneho
žiarenia
OXY – látka pôsobí
ako silné oxidačné
činidlo
COR - veľké
korozívne účinky
ALK - silná zásada
ACID - silná
kyselina

4 Ďalšie systémy a softvéry uplatňované v hasičských a záchranných službách
TRINS
Transportný informačný a nehodový systém, je otvorený a ďalej rozvíjajúci sa systém pomocí zapojených
členských spoločností (KOPIS, Chemopetrol, Výskumné ústavy, univerzity, špeciálne pracoviská – otázky k
údajom o NL, preprava, skladovanie, zkúsenosti z praxe, manipulácie s NL, likvidácie NL).
Zamestnávatelia v Európskej únie sa riadia Európskou chemickou agentúrou (ECHA). Sídli v Helsinkách, riadi
registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok na zabezpe čenie súladu v rámci celej
Európskej únie. Cieľom postupov v súlade s nariadením REACH je poskytnúť dodatočné informácie o
chemických látkach, zabezpečiť ich bezpečné používanie a zaistiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
REACH-It poskytuje internetové stránky pre zasielanie dokumentácie v rámci žiadosti o registráciu chemickej
látky. Pomocou tohto nástroja môžu agentúry a orgány členských štátov takisto kontrolovať dokumentáciu.
Agentúra sprístupňuje na týchto stránkach nedôverné informácie.
IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database) je softvérový nástroj, kde podniky ukladajú
údaje o chemických látkach a pripravujú ich registráciu v Agentúre.
CHESAR (CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) – nástroj (zásuvný modul pre IUCLID 5.2),
ktorého cieľom je pomôcť spoločnostiam vykonávať hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA) a pripraviť
správu o chemickej bezpečnosti (CSR). Chesar 1.1 dostupný od júla 2010 nepodporuje vytvorenie expozičných
scenárov pre rozšírenú kartu bezpečnostných údajov.
IRIS - Integrated Risk Information System
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The Integrated Risk Information System (IRIS) databáza, vyvinutá US EPA podporuje prvé dva kroky procesu
hodnotenia a riadenia rizík -identifikáciu nebezpečnosti a hodnotenie vzťahu dávka - odpoveď. IRIS je
elektronická databáza týkajúca sa zdravotného rizika. Obsahuje informácie o viac ako 500 chemikáliách a ich
vplyvu na zdravie človeka, špecifikáciu ich nebezpečnosti a vzťahu dávka - odpoveď, ktorá nezahŕňa informácie
o hodnotení expozície.
RISK *ASSISTANTTM and RISK*ASSISSTANT for Windows
RISK *ASSISTANTTM je software, ktorý umožňuje odhad expozície a rizík na ľudské zdravie vplyvom určitej
chemickej látky v životnom prostredí.
RISK *ASSISTANTTM identifikuje najzávažnejšie poškodenia z lokálnej kontaminácie a určí priority potrebné
pre zníženie tohto rizika. Tento software obsahuje informácie o nebezpečnosti expozície, ktoré umožňujú na
konkrétnom probléme odhad rizika. Program obsahuje rýchly odhad rizík z kontaminácie vôd, ovzdušia, pôdy,
sedimentov alebo potravinového reťazca založený na nameraných alebo odhadnutých koncentráciách danej
chemickej látky.
ISIS/RISKLINE - An International database of Health, Safety and Environmental Data - obsahuje údaje o
toxicite a fyzikálno-chemických vlastnostiach viac ako 180 000 substancií. RISKLINE je bibliografická databáza
v súčasnosti poskytujúca prehľad o viac ako 6000 dokumentov.
IMES - Integrated Model Evaluation System Imes pozostáva z troch častí. Systém napomáhajúci pri výberu
modelu hodnotenia expozície pre tieto média - ovzdušie, podzemná a povrchová vodu, plošné zdroje a taktiež
zahŕňa multimediálne modely.
RAAS - Remedial Action Assessment System
RAAS je software napomáhajúci profesionálom pri procese hodnotenia rizík a uskutočnenia nápravných opatrení
v oblastí skládok odpadu a starých environmentálnych záťaží.
BASINS kombinuje niekoľko modelov kvality vody s využitím nástrojov GIS. Pozostáva z troch modelov HSPF
- simulácia toku plošného zdroja, zaťaženie škodlivinou vo vybranom povodí.
TOXIROUTE - jednoduché hodnotenie polutantov v toku, simulácia transportu jednotlivých polutantov.
QUAL2E - simulácie mechanizmov eutrofizácie
IRPTC - The International Register of Potentially Toxic Chemicals
Databanka IRPTC sa skladá zo 17 dátových polí o látkach, ktoré sú významné z h ľadiska ochrany životného
prostredia. Obsahuje údaje o 7035 chemikáliách, pričom /eko/toxikologické informácie sú dostupné pre 1414 z
nich.
CHEM-BANK CHRIS ON CD - ROM ( Chemical Hazard Response Information Systém ) je vytvorená z
databázy CHRIS ( Informačný systém o odpovedi na chemické riziko ), ktorá bola vytvorená US Coast Guard .
CHRIS je obsiahli zdroj informácií o prevencii a rizikách odozvy na nebezpečné chemické látky.
HSBD - ( Hazardous Substances Databank ) databáza zameraná na toxikológiu potenciálne nebezpe čných
chemických látok. Obsahuje údaje o osude látky v životnom prostredí, expozícii človeka, detekčné metódy a
požiadavky na smernice.
OHMTADS - ( Oil and Hazardous Materials Technical Assisstance Data System) obsahuje širokú škálu
fyzikálnych, chemických, biologických, toxikologických a obchodných údajov viac ako 1000 zlú čenín, prevažne
ropných a nebezpečných materiálov )
RTEC ( Register toxických účinkov chemických zlúčenín, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances ) kompendium údajov z Národného inštitútu pre pracovnú bezpečnosť a zdravie( NIOSH ).
OSH – ROM HSELINE - ( The Library and Information Services of the Health Information Centre of the
Health and Safety Executive ) - Knižničná a informačná služba exekutívy pre zdravie a bezpečnosť (HSE)
sústreďuje dokumenty vzťahujúce sa na zdravie a bezpečnosť pri práci v nasledujúcich oblastiach: výrobný
priemysel, výroba, výbušniny, banský priemysel, priemyselné znečistenie, poľnohospodárstvo, pracovná
hygiena, strojárstvo a jadrová technológia.
CISDOC - ( The International Occupational Safety and Health and Safety and Health Information Centre of the
International Labour Organisation ) databáza obsahuje odkazy z viac ako 35 krajín z k ľúčovej literatúry z oblasti
bezpečnosti a zdravia pri práci a to v nasledujúcich oblastiach: priemyselná hygiena, prevencia nehôd, riadenie
bezpečnosti, ergonómia, toxikológia, pracovná medicína, fyziológia a stres životného prostredia
MHIDAS - ( Major Hazard Incident Date Service ) - detaily nehôd, v ktorých sa vyskytli nebezpečné materiály
NIOSHTIC - ( The Nationale Institute for Occupational Safety and Health ) bibliografická databáza, obsahuje
odkazy na bezpečnosť pracoviska a zdravotnej literatúry v oblastiach toxikológia, pracovná medicína,
epidemiológia, patológia, fyziológia, strojárstvo, priemyselná hygiena, veda o chovaní, ergonómia, nebezpe čné
odpady, chémia technológia kontrol
POLTOX I, II a III je zložená databáza budovaná z troch rôznych zdrojov : podskupiny databázy TOXLINE
Národnej lekárskej knižnice, niekoľkých abstraktových vedeckých časopisov z Cambridge ( CSA ) a podskupiny
Medzinárodnej informačnej služby potravinárstva ( IFIS ), potravinárskych vied a technologických abstraktov.
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PEST BANK obsahuje údaje o pesticídnych produktoch- meno produktu, vzhľad, registračné čísla EPA, typ
úpravy, typ pesticídneho účinku, meno a obsah aktívnej látky, rozsah aplikácie a škodcov, ktoré ni čí, maximálne
limity pesticídov.
TOXLINE je časť rozsiahlej zbierky online bibliografických informácií Národnej lekárskej knižnice, ktoré
pokrývajú farmakologické, biochemické , fyziologické a toxikologické vplyvy lie čiv a ostatných chemikálií.
INCHEM-INTOMTOX Databáza INCHEMposkytuje základné údaje o chemických látkach a prídavkoch
vyrábaných v SR a dovážaných v ročnom objeme väčšom ako 100 kg. Producentom databázy v r. 1993 pod
gestorstvom MŽP SR bolo Ekotoxikologické centrum pri VÚCHT, a.s. Bratislava. Databáza obsahuje viac ako
7000 záznamov a je spracovaná v rešeršnom informačnom systéme micro CDC/ISIS. Štruktúra databázy zahŕňa
tieto údaje : všeobecný názov, identifikáciu chemických látok a prípravkov a ich vybrané fyzikálno-chemické
vlastnosti.
Databáza INCHEMTOX je doplňujúci informačný zdroj databázy INCHEM. Obsahuje základné údaje o
vlastnostiach 713 chemických látok a prípravkov a to z aspektu toxikologického, ekotoxikologického a vplyvu
na životné prostredie. Zahŕňa tiež niektoré vybrané údaje o intoxikácii a prvej pomoci. Databáza pracuje tiež v
aplikačnom softwery micro CDC/ISIS.
TOMES PLUS Faktografická toxikologická databanka. Skladá sa z nasledujúcich databáz:
HSDB - Hazard Substances Data Bank obsahuje charakteristiky toxických látok, údaje o ich pohybe a
koncentráciách v životnom prostredí a najvyššie možné prípustné koncentrácie podľa noriem USA
RTEC - Registry of Toxic Effects of Chemicals - vychádza z údajov USA National Institute for Occupational
Safety and Health, vrátane medzinárodných limitov a doporučení
IRIS - Integrated Risk Information System - vytvorený US EPA, faktografická databáza o toxických látkach a
ich vplyvu na životné prostredie
TOMES - faktografická toxikologická databáza, obsahuje informácie o toxickom pôsobení na látok na človeka,
obsahu škodlivín v klinickom materiáli pri otravách, u exponovaných osôb a o ochranných opatreniach.
Vytvorené National Library of Medicine, USA
IUCLID International Uniform Chemical Information Database. Producent údajov je European Commision.
Tematicky je zameraná na environmentálne aspekty chemických látok, environmentálne ú činky a ekotoxicitu.
MEDIS-ALARM a MEDISTA
Poskytujú informácie o vlastnostiach a účinkoch nebezpečných látok a spôsoboch zaobchádzania s nimi a údaje
o toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach.
Slovenský Softvér BTS pomáha v podnikoch komplexne rieši oblasť bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi,
životného prostredia a civilnej ochrany prostredníctvom modulov: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ,
Ochrana pred požiarmi, Životné prostredie, Civilná ochrana, Hodnotenie rizík, Organiza čné jednotky, Chemické
látky, Testy, Systém manažérstva BOZP a Evidencia odpadov. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Program ADRem 2009 Je interaktívny - umožňuje výber látky podľa zadaných kritérií a zobrazení informácii k
balení a dopravným jednotkám a k ďalším oblastiam prepravy na prianie používateľa. Je názorný - zobrazuje
mimo siluety dopravných jednotiek so správnym označením podľa ADR.
ALOHA 5.4.1
software pre chemické hodnotenie pravdepodobne ohrozenej oblasti po haváriách nebezpečných látok, ktorý
pracuje s hlavnými vstupnými údajmi:
- SITE DATA – situačné údaje o mieste, kde sa stala havária, údaje o zástavbe a čase vzniku udalosti.
- CHEMICAL DATA – údaje o chemickej látke, predvolené zásahové úrovne pre koncentračné úrovne
ERPG a IDLH.
- ATMOSPHERIC DATA – údaje o poveternostnej situácii a teréne.
- SOURCE STRENGTH – údaje o úniu zo zdroja havárie.
- THREAT ZONE – ohrozená oblasť na základe zvoleného modelu predpovede. Program farebne rozlíši
jednotlivé zóny.
Ako poslednú uvádzame „Internetovú stránku CCHLP
Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) je dôležitým komunika čným kanálom pre základné
informácie ohľadom chemických látok a prípravkov. Hlavným cieľom je zosúladenie so súčasnými štandardami
a poskytovanie informácií v prehľadnom vzhľade pre všetky oblasti (REACH, CLP, Detergenty, Biocídy) v
kompetencii CCHLP, zoznamy EINECS, ELINCS, NLP a pod).
Záver
Vyššie prezentované identifikačné systémy nebezpečenstva sú rýchle spôsob na zobrazenie nebezpečenstva
a spôsobu likvidácie vzniknutej mimoriadnej nežiaducej udalosti. Pretože, pravé rýchlos ť je mnohokrát dôležitá
pri likvidácii a minimalizovaní následných škôd. Tento systém je ve ľmi prehľadný aj bez prístupu k databáze
nebezpečných látok. Je našou snahou poskytnúť študentom prvé praktické skúsenosti s uvedenými formami
identifikácie nebezpečenstva. Pretože, absolventi druhého stupňa štúdia majú získať hlboké znalosti z oblasti
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legislatívy, systémovej analýzy, projektovania a manažmentu. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a
metódy projektovania bezpečnostných systémov, vie riadiť špecializované pracovné tímy a koordinovať ich
činnosť a kontrolu v rámci zložitejších systémov. Má schopnosti vedecky a tvorivo analyzova ť bezpečnostné
situácie a projektovať vhodné riešenia pre ochranu osôb a majetku. (Študijná príručka DF, TU vo Zvolene,
2010).
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BEZPEČNOSTNÁ VEDA, VÝSKUM, VZNIK A VÝVOJ
Marián MESÁROŠ1
Hodnota bezpečnostnej vedy pre ochranu osôb a majetku
Bezpečnostné vedy v predchádzajúcom období ( od vzniku bezpečnostného manažmentu -2000) boli
závislé na rozvoji policajných vied a riadili sa zameraním tejto činnosti. Principiálne sa rozvoj bezpečnostných
vied odvíjal od represívnych postupov, ktoré boli ústrednou náplňou polície. Príchodom bezpečnostného
vzdelávania došlo k prehodnoteniu obsahovej náplne bezpečnostných vied, ale aj separácie podľa poslania
bezpečnostných zložiek. Rozhodne môžeme tvrdiť, že tento obrat sa datuje od začiatku 90-tych rokov minulého
storočia. Občianska bezpečnosť vo svojej podobe navodila nové pravidlá nazerania na bezpe čnostné vedy
a stanovila hranice, ktoré boli vymedzené represívnou a preventívnou stránkou chápania vedy a výskumu.
Syntetické chápanie bezpečnostnej vedy je už hlbšie preskúmaný diškurz a v mnohých aspektoch
rozpútava odbornú diskusiu o miere interdisciplinarity a logicko-štrukturálnych väzbách odborných,
technických, právnych a spoločensko-vedných predmetoch.
Toto hĺbanie naráža na mnohé problémy a úskalia predovšetkým gnozeologickej a systémovej povahy,
napr.:
- problém predmetu a obsahu bezpečnostných vied;
- obtiažnosť stanovenia hlavných smerov konštrukcie bezpečnostných vied;
- vzťah medzi dominantnými predmetmi a subsidiárnými disciplínami,
- metodologické úskalia a determinácia,
- možnosti a realita,
- subjektivistické riziká, atď.
Kardinálnym problémom vôbec je extenzívne alebo reštriktívne chápanie ("veda" alebo "vedy") názvu:
- teória činnosti bezpečnostných zložiek.
- teória bezpečnostných činností
- bezpečnostná veda ,
- policajná veda
- bezpečnostná policajná veda
- atď.
Podľa profesora Poradu príspevky jednotlivých spoločensko-vedných disciplín k bezpečnostnej vede
tvoria nasledujúci vzťah:
Právne vedy, kriminalistika a kriminológia tvoria základ spolo čensko-vednej disciplíny (východiská)
bezpečnostnej vedy. Osobitnú úlohu zohráva trestné právo a správne právo s jeho vplyvom na teóriu
bezpečnosti, metodické postupy a metódy činnosti. Kriminalistika nie je súčasťou bezpečnostnej vedy, ale tvorí
podľa posudzovaného poňatia základ pre riešenie jednotlivých bezpečnostných situácií, prispieva k vymedzeniu
predmetu bezpečnostnej vedy a plní určitú metodologickú funkciu pre vznikajúce odborné bezpečnostné dielčie
teórie, napr. operatívnu pátraciu činnosť a pod. Proces konštituovania bezpečnostnejnej vedy tiež neočakáva
mechanickú aplikáciu poznatkov kriminológie. Pozíciu kriminológie vo vz ťahu k bezpečnostnej vede možno
charakterizovať teoreticko- metodologickým a inštrumentálnym spojením a najmä aplikáciu kriminologických
poznatkov v bezpečnostných činnostiach.
Etika, sociológia, pedagogika, psychológia a manažment tvoria podporné spolo čensko- vedné disciplíny
bezpečnostnej vedy.
Teória bezpečnosti, riadenie bezpečnostných systémov, teórie detektívno - pátracej činnosti, preventívnej
činnosti, ochrany objektov, etiky bezpečnostnej činnosti, sociológia, psychológia, logistika a bezpečnostný
manažment, tvoria základ vlastného systému bezpečnostných vied.
Bezpečnostná veda plní základné funkcie: poznávaciu (explana čnú, systematickú, predikčnú a i.) a
pragmatickú (praktickú). Súčasný konceptuálny a metodologický aparát bezpečnostnej vedy sa opiera o vlastné
koncepčné (kategoriálne) vymedzenie, systém metodológie a metód bezpečnostnej vedy a systém teórie
bezpečnostných vied.
Pod pojmom bezpečnostné činnosti (činnosť bezpečnostných orgánov, služieb) sa potom rozumie
osobitná forma profesijnej služby štátu, podnikateľských subjektov v bezpečnostnom priemysle občanom,
obsahom ktorej je systém výkonných, organizačných, riadiacich a ďalších aktivít, majúce charakter služobného
zákroku, služobných úkonov, ostatných služobných činností a ďalších opatrení bezpečnostných orgánov
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a služieb, vykonávaných v súlade správnym poriadkom a etickými princípmi ob čianskej demokratickej
spoločnosti preventívnymi a podľa potreby aj represívnymi formami práce, s cieľom chrániť bezpečnosť
občanov a spoločnosť pred trestnou a akoukoľvek inou nezákonnou činnosťou.
Dôvody, ktoré svedčia v prospech ďalšieho rozvíjania bezpečnostnej vedy sú podľa V. Poradu nasledujúce:
- výskyt nových, zložitých teoretických a praktických problémov, ktorých riešenie tradi čnými (často len
empiricky získanými a overenými) nástrojmi sa stalo problematické alebo riešenie ktorých úplné chýba,
- systémové zmeny úloh polície spojených s kontrolou kriminality, ktorá sa stále viac intelektualizuje,
zmedzinárodňuje a posilňuje svoju organizačnú formu,
- integráciu štátu do európskych štruktúr, najmä úsilie o čo najhlbšiu aproximáciu práva integrovaných krajín a
rozširovanie práv a slobôd občanov, ktoré v značnom rozsahu menia postavenie modernej polície v spoločnosti,
- enormný nárast stavu a značné zhoršenie štruktúry kriminality, najmä nárast jej spoločenskej nebezpečnosti a
výšky spôsobenej škody,
- aktuálna (s magisterským stupňom štúdia spojená) snaha posilniť vedeckú hodnotu a obsah najmä špeciálnych
študijných oblasti bezpečnostnej povahy tak, aby vysokoškolská príprava bezpečnostných pracovníkov mala
svoju oporu v zodpovedajúcej bezpečnostnej vede a dalších vedných odboroch alebo disciplínach,
- potreba vychovávať vedeckých pracovníkov, ovládajúcich teóriu a metodológiu špeciálnych vedných odborov,
ktoré zabezpečia kontinuitu skúmania fenoménov bezpečnosti, procesov, javov alebo činnosti a ich aplikácie v
bezpečnostnej praxi.
Rozprava o spoločenskej potrebe a obsahu „bezpečnostných vied“, aj na základe osobného poznania
a praxe autorov, nás doviedla ku komplexnému vnímaniu novovytvárajúcej sa vedecko-výskumnej platformy,
postavenej na kľúčovej báze:
Ø Policajných vied,
Ø Vojenských vied,
Ø Ostatných vedných disciplín, vyznačujúcich sa interdisciplinárnych charakterom skúmania
problematiky z bezpečnostného hľadiska a prístupu.
Komplexnosť a zložitosť bezpečnostných vied môžeme vyjadriť skúmaním vybranej entity v dvoch
základných oblastiach:
Ø vnútornej bezpečnosti,
Ø a vonkajšej bezpečnosti.
Nosné jadro skúmania „bezpečnostných vied“ môžeme pre zjednodušenie vedecko-odbornej polemiky
identifikovať napríklad v rámci súčasnej oblasti výskumu č. 23 „Bezpečnostné služby“, ktoré sú obsiahnuté aj
v skupine študijných odborov č. 8 Služby, resp. v jej podskupinách akreditovaných študijných odborov (ŠO)
v Slovenskej republike:
Skupina ŠO 8 Služby:
• Podskupina ŠO 8.3 Bezpečnostné služby (ŠO 8.3.1 Ochrana osôb a majetku, 8.3.2
Bezpečnostné verejno-správne služby, 8.3.3 Teória policajných vied, 8.3.4 Kriminológia
a kriminalistika, 8.3.6 Záchranné služby, 8.3.7 Občianska bezpečnosť),
• Podskupina ŠO 8.4 Obrana a vojenstvo (ŠO 8.4.1 Manažment vojenských systémov, 8.4.2
Ekonomika a manažment obranných zdrojov, 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl, 8.4.4
Národná a medzinárodná bezpečnosť, 8.4.5 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl, 8.4.6
Vojenské spojovacie a informačné systémy, 8.4.7 Vojenská logistika).
Musíme objektívne konštatovať, že doterajšia rozprava o vytváraní samostatných bezpe čnostných vied
má aj svojich odporcov, ktorí to považujú za nadbytočné. Súčasné skúmanie problematiky diverzifikované
v doterajších samostatných vedných a študijných odboroch vnímajú ako dostatočné. Nepociťujú profesionálnu
potrebu zjednotiť úsilie a potenciál odborníkov v oblasti bezpečnosti. Obávajú sa zúženia rozsahu ich
vedeckého a pedagogického pôsobenia vo vednom alebo študijnom odbore. Osobné názory a postoje autorov,
ako aj ostatných odborníkov prezentovaných v tomto článku preto rešpektujú právo čitateľov na odlišný názor
a pohľad, pričom citlivo vnímajú osobitosti každého človeka, ktorý slobodne zmýšľa a koná podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.
Bezpečnostná veda vytvára prirodzený vedecko-výskumný priestor pre riešenie spoločensky potrebných
otázok. Jedným z príkladov je aj nasledujúci projekt bezpečnostnej komunity.
Príklad budovania a rozvoja civilných, vojenských a policajných spôsobilostí štátu pre operácie
národného a medzinárodného krízového manažmentu, krízové situácie nevojenského aj vojenského charakteru.
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 konštatuje, že vytvori ť podmienky pre
rozvoj vedy a techniky a rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe si vyžaduje uskuto čniť
viaceré opatrenia v celom systéme vedy a techniky na Slovensku, ktoré zoh ľadnia na jednej strane špecifiká jeho
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domáceho prostredia a na strane druhej ciel a zámery Lisabonskej stratégie v oblasti vedy a techniky. Jednotlivé
ciele a zámery budú zosúladené a previazané tak, aby veda a techniky pružne reagovali na vnútorné (národné)
a vonkajšie (medzinárodné) požiadavky. Cieľom úsilia Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
je prispievať k rozvoju vojensko-policajných a civilných spôsobilostí Slovenska pre plnenie medzinárodných
bezpečnostných záväzkov štátu, pre prevenciu a reakciu na situácie ohrozujúce bezpečnosť občanov.
Strategický cieľ a špecifický cieľ projektu „Laboratórium simulačných technológií pre bezpečnostný
výskum (LST BV) VŠBM v Košiciach
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskych štrukturálnych fondov, vyhlásila výzvu na
predkladanie projektov na modernizáciu a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja na vysokých
školách, aby prispievali okrem iného k zvyšovaniu rozvoja spoločnosti.
Strategický cieľ projektu: Zvyšovanie výskumnej spôsobilosti vysokej školy v národnej a medzinárodnej
dimenzii v oblasti informačných a simulačných technológií bezpečnostného výskumu.
Stanovený cieľ jednoznačne súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj, ktorým
je „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých
škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít,
vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a
zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.
Konkrétne predkladaný projekt prostredníctvom modernizácie výskumnej technickej infraštruktúry
povedie k vyššej konkurencieschopnosti vedeckých tímov v rámci národného výskumu, k vyššiemu záujmu
o realizáciu výskumu zameraného na inovatívnosť na vysokých školách. Prispeje priamo
ku konkurencieschopnosti výskumných tímov na medzinárodnej úrovni s efektom väčšej kooperácie
s medzinárodným prostredím a tým vyššou úspešnosťou vysokej školy. V neposlednom rade sa zvýši prestíž
výskumu, čo súčasne povedie k zvýšeniu záujmu talentovaných mladých ľudí o bádanie, resp. vyššiu
zamestnanosť v tejto sfére.
Vybudovaním Laboratória simulačných technológií dosiahneme zmodernizovanie a zefektívnenie
výskumno-vývojového zázemia vysokej školy, zefektívnenie jej podpornej infraštruktúry s cie ľom dosiahnutia
zvýšenej konkurencieschopnosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach zlepšením podmienok
vzdelávacieho procesu na vysokej škole.
Prítomnosť simulačného laboratória tohto druhu prinesie efekt vo forme zvýšenia konkurencieschopnosti
absolventov (tým, že sa výrazne zlepšia podmienky vzdelávacieho procesu). Okrem toho využívanie tohto
laboratória bezpečnostného výskumu aj v procese vysokoškolského vzdelávania výrazne prispeje aj ku zlepšeniu
podmienok vzdelávacieho procesu, keďže poskytne nové možnosti na magisterské a bakalárske, resp. i
doktorandské práce a možnosť vytvorenia nového inovatívneho laboratórneho cvi čenia. Projekt teda výrazným
spôsobom zlepší podmienky tak vzdelávacieho, ako aj výskumného procesu, resp. prípravy novej generácie
vedeckých pracovníkov. Lepšia kooperácia s praxou prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického
regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši úroveň ľudského potenciálu. Projekt vytvorí priaznivé
podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu v oblasti bezpečnostného výskumu so spoločenskou
a hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe. Umožní tiež vstup
vedeckých tímov podieľajúcich sa na projekte do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurencieschopnos ť pri
súťaži o zdroje v rámci EÚ pre výskum a vývoj ako aj o zdroje z ďalších medzinárodných zdrojov.
Strategický cieľ predkladaného projektu sa viaže na cieľ opatrenia 1.1 uvedeného vo Výzve na
predkladanie žiadostí o NFP:
„Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007 - 2013 s cie ľom
zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracova ť s výskumnými inštitúciami v EÚ a v
zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a
technológií.“.
Strategický cieľ predkladaného projektu bol definovaný takým spôsobom, aby sp ĺňal okrem základného
cieľa Opatrenia 1.1 Operačného programu Výskum a vývoj – „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja“ aj vyššie uvedený špecifický cieľ výzvy. Projekt plní obidva zámery – jednak jeho
realizáciou bude podporený výskum orientovaný na reálne využitie jeho výsledkov v praxi, jednak jeho
implementáciou budú vytvorené nové poznatky a technológie a podporí sa ich prenos do praxe.
Strategický cieľ smeruje priamo k napĺňaniu cieľa opatrenia 1.1 Modernizácia a skvalitňovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007 - 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja
efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a
hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií vybudovaním a modernizáciou
špičkového simulačného laboratória pre bezpečnostný výskum.
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Slovenská republika v súčasnosti čelí problémom s nedostatočným technickým vybavením, ktoré má za
následok slabú konkurencieschopnosť v medzinárodných vedecko-výskumných súťažiach a minimálnu podporu
zo strany firiem zadávajúcich zákazky pre inovatívne postupy. Výstavba moderného inovatívneho laboratória
povedie k podpore efektívnej spolupráce s domácimi a zahraničnými výskumnými inštitúciami, participácii na
ďalších výskumno-vývojových projektoch podporovaných z EÚ zdrojov a ďalších zdrojov a v neposlednom rade
k spolupráci so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe v oblasti transferu moderných vedeckých
poznatkov z bezpečnostného výskumu do bezpečnostnej edukácie a praxe.
Špecifický cieľ projektu:
Zvýšiť schopnosť VŠBM v Košiciach efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v rámci
Európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru v oblasti vedeckej práce a komplexného skúmania otázok
bezpečnosti, transferu výsledkov bezpečnostného výskumu do ďalších činností školy a edukácie bezpečnostnej
komunity EÚ, vytvorením „Laboratória simula čných technológií pre bezpečnostný výskum“ a integráciou
existujúcich laboratórií bezpečnostného výskumu vysokej školy do kompaktného výskumného celku
Opis východiskovej situácie:
VŠBM Košice od svojho vzniku v roku 2006 pokračovala vo vedeckej a výskumnej činnosti na báze
základného aj aplikovaného výskumu. Vo svojich vedecko-výskumných projektoch sa škola orientovala
prostredníctvom riadenia bezpečnostných systémov na takmer všetky špecifické oblasti existencie a života
človeka, súvisiace s otázkami bezpečnosti. Dominujúcim prvkom týchto projektov bola ochrana osôb a majetku
s orientáciou do oblasti bezpečnosti v životnom prostredí, ekonomike, doprave a dopravných infraštruktúrach,
logistike, informačných systémoch a priemysle. Osobité špecifiká niesli projekty v oblastiach kriminalistiky
a kriminológie spojených predovšetkým s prevenciou kriminality. Vedecko-výskumné projekty základného aj
aplikovaného výskumu boli riešené na národnej i medzinárodnej úrovni a zaznamenávajú trvalý nárast kvantity
aj kvality výstupov.
Oblasti bezpečnostného výskumu školy korelujú s oblasťami jej vzdelávacej profilácie. Mnohé vedeckovýskumné projekty školy boli a sú riešené s cieľom:
- zisťovať a preventívne pôsobiť v oblasti v súčasnosti narastajúcej kriminality detí
a mladistvých s využitím najnovších a najpokrokovejších prvkov forenzných disciplín,
- podieľať sa na národnej a medzinárodnej bezpečnosti,
- zisťovať a do maximálnej miery redukovať antropogénne vplyvy na životné prostredie,
ochraňovať pred takýmito vplyvmi životy ľudí a chrániť ich majetok,
- eliminovať hospodárske krízové momenty spoločnosti s dosiahnutím minimálnych
ekonomických vplyvov na obyvateľstvo,
- zvýšiť ochranu osobných dát zdokonaľovaním bezpečnosti informácií a predísť najmä
v súčasnosti narastajúcej internetovej kriminalite,
- zabezpečovať dopravnú bezpečnosť a nenarušiteľnosť fungovania dopravenej infraštruktúry
a logistiky,
- zvýšiť procesy kvality riadiacich systémov, a pod.
Opis realizácie projektu
VŠBM v Košiciach plánuje v rámci predkladaného projektu kvalitatívne podporiť pokračovanie
v doterajšom bezpečnostnom výskume s dôrazom na:
- bezpečnosť občanov a spoločnosti, krízový manažment,
- prvky krízového manažmentu vo verejnej správe; modelovanie a simuláciu činnosti orgánov civilnej
ochrany, zložiek integrovaného záchranného systému, prvkov pre podporu úloh obrany štátu;
modelovanie a simuláciu ochrany prvkov kritickej infraštruktúry; činnosť subjektov privátneho
bezpečnostného sektora v súlade s koncepciou vnútornej bezpečnosti štátu; výskum protispoločenských
javov a prevenciu kriminality.
Uvedený zámer vedeckovýskumnej činnosti súvisí s doterajšími výsledkami, ktoré tvoria východiskovú
platformu skúmania a vedeckej práce v oblasti bezpečnosti a obrany.
Pomocou hlavnej aktivity predkladaného projektu vybudujeme špecializované laboratórium simula čných
technológií pre bezpečnostný výskum, ktoré nám umožní modelovať, simulovať a verifikovať vedecké hypotézy
a teoretické poznatky získané bezpečnostným výskumom. Súčasne podporíme a zabezpečíme transfer
moderných vedeckých poznatkov získaných bezpečnostným výskumom do edukácie a praxe zároveň.
V rámci strategického zvyšovania kvality výstupov vedecko-výskumnej činnosti VŠBM v Košiciach a ich
implementácie do ďalších aktivít predpokladáme vybudovanie „Laboratória simulačných technológií
bezpečnostného výskumu (ďalej len LST BV) v oblasti národných operácií krízového manažmentu, ochrany
osôb a majetku pre:
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•

výskum činností zložiek integrovaného záchranného systému, prvkov krízového manažmentu
vo verejnej správe, orgánov civilnej ochrany, plnenia úloh podpory obrany štátu, subjektov
privátneho bezpečnostného sektora a pod.,
Pre fungovanie LST BV je potrebne Laboratórium vybaviť nevyhnutným hardvérovým a softvérovým
vybavením a infraštruktúrou, ktoré
• vytvoria komunikačné prostredie pre dodávané zariadenia a pre potreby výskumu a vývoja,
• umožnia spoluprácu s výskumnými inštitúciami a so subjektmi spoločenskej a hospodárskej
praxe.
Jednou z kľúčových očakávaných vlastností softvéru je podpora fungovania zariadení medzi
zriaďovaným Laboratóriom simulačných technológií pre bezpečnostný výskum a existujúcim Laboratóriom
bezpečnosti informácií, resp. Laboratóriom ekologistiky. Plánovaný softvér potrebujeme na zabezpe čenie
podpory fungovania týchto zariadení. Pre výskumníka je potrebné ma ť všetky potrebné informácie
o jednotlivých zariadeniach v rámci každého laboratória, prípadne jeho vlastnosti a ú čel využitia v rámci
konkrétneho laboratória a projektu. Softvér zabezpečí prenos týchto poznatkov o zariadeniach medzi
jednotlivými laboratóriami a tiež výskumníkmi. Softvér je spolo čným menovateľov pre zriaďované laboratória aj
v iných oblastiach a to:
1. Podpory komunikácie vedeckovýskumných pracovníkov v rámci plnenia projektových zámerov,
2. Podpory výskumu formou zabezpečenia prenosu poznatkov získaných v priebehu výskumu,
3. Podpory výskumnej činnosti – záznamník výskumných pracovníkov.
Kľúčovým výstupom projektu teda bude vybudovanie vysoko erudovaného a moderného pracoviska
LST BV ŠBM v Košiciach zameraného na dve základné výskumné oblasti:
-

na ochranu prvkov kritickej infraštruktúry, ochranu majetku,
na ochranu obyvateľstva, ochranu osôb.
Pre riešenie a dosiahnutie vedecko-výskumných cieľov stanovených projektom a ich následnej
implementácie do praxe a efektívnej spolupráce s výskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahrani čí je
nevyhnutné toto pracovisko vybaviť a zabezpečiť:
Základným simulačným prostredím pre simuláciu javov a udalostí so zameraním na simuláciu pre
bezpečnostný výskum v oblasti národných operácií krízového manažmentu, ochrany osôb a majetku.
1. Vyhodnocovacím softvérom, ktorý napomáha vyhodnocovať priebeh simulácie zo záznamu,
2. Grafickým 3D zobrazovacím softvérom na zobrazovanie simulovanej skuto čnosti, čo umožní
reálnejší pohľad na udalosť a tým aj uľahčí vyhodnocovanie výsledkov vedeckého bádania,
3. Rozšírením základného simulačného prostredia o moduly, ktoré umožnia riešiť čiastkové
výskumné úlohy a príslušné mapové podklady
• šírenie požiaru, evakuácia,
• záplavy a povodne,
• priemyselná havária, hromadné nešťastia,
• typové terény pre riešené oblasti,
4. Softvérom na zjednotenie výskumu a zabezpečenia efektívnej spolupráce.
V laboratóriu je základné simulačné prostredie (ZSP) navrhované tak, aby zodpovedalo požiadavkám pre
simuláciu vedecko-výskumných úloh pomocou systému konštruktívnej simulácie. Pre tento typ simulácie, ktorý
je vhodný aj pre využitie výsledkov vedeckého bádania v praxi, je potrebné toto laboratórium vybavi ť
hardvérom v nevyhnutnom množstve:
1. Simulačnými pracovnými stanicami, na ktorých je možné vstupovať do priebehu simulácie.
2. Grafickými pracovnými stanicami, ktoré umožnia „reálny“ 3D pohľad na simulovanú skutočnosť.
3. Serverom.
4. Infraštruktúrou pre LST BV, keďže do simulácie je nutné zapojiť súčasne viac pracovných staníc.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Výsledky projektu prispejú k integrácii regiónu Košického samosprávneho kraja do nadregionálnej
spolupráce primárne s Prešovským samosprávnym krajom, s celkovým dopadom na zvýšenie profesionálnej
úrovne a posilnenie potenciálu bezpečnostnej komunity pre zvládanie krízových situácií doma, resp. aj
v zahraničí v rámci plnenia bezpečnostných záväzkov štátu. Plánované špecifické výskumné pracovisko
„Laboratórium simulačných technológií bezpečnostného výskumu - LST BV VŠBM v Košiciach“ sa
v uvedených regiónoch doteraz nenachádza a umožní efektívnu ú časť v riešení národných aj v medzinárodných
bezpečnostných projektoch.
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HISTÓRIA VZNIKU BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU A JEHO
POSTAVENIE V PROCESE OCHRANY OSÔB A MAJETKU
Marián MESÁROŠ1

ÚVOD
História vzniku najrôznejších subjektov spravidla uvádza duchovnú a hmotnú stránku vzniku a vývoja.
V prípade bezpečnostného manažmentu je potrebné uviesť, že patrí medzi najmladšie pomenovanie
manažmentu, pričom začlenenie do bezpečnostných vied umožnilo rýchly rozvoj postavený na dlhodobých
skúsenostiach policajných a právnych vied. Je to tak trochu aj paradox, pretože bezpe čnosť ako taká sprevádza
človeka od jeho vzniku, ako aj počas jeho vývoja. Čím bolo zoskupenie a organizácia ľudí sofistikovanejšia, tým
bola aj bezpečnosť zložitejšia. Ak chceme rozobrať obsahovú stránku bezpečnostného manažmentu, definujme
pojem manažment. Ako uvádzajú všeobecné zdroje môžeme uvies ť, že MANAŽMENT pochádza z anglického
jazyka a znamená pojem RIADENIE. Dá sa konštatovať, že manažment je sústava poznatkov o informačno –
komunikačnom procese pôsobenia subjektov manažmentu na objekt, čo sa dá vysvetliť ako priebeh pracovných
procesov v organizácii, pričom výsledok tohto pôsobenia závisí od:
1.
odbornej zdatnosti subjektov manažmentu, čo sa dá vysvetliť ako vedomosti o plánovaní, organizovaní,
kontrole a pod.,
2.
od sociálnej zrelosti subjektov manažmentu, čo je možné vysvetliť ako vlastnosti, postoje, hodnoty,
ktoré vyznávajú,
3.
od praktickej zručnosti subjektov manažmentu, čo je možné vysvetliť ako praktickú
zručnosť pri využívaní svojich vedomostí a vlastností v praxi.
VSTUP BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU NA MANAŽÉRSKU SCÉNU
Názov bezpečnostný manažment a jeho vstup do sveta manažmentu je možné registrovať od roku 2000.
Podklad pre toto tvrdenie je založený na vzniku špecializácie (tento názov bol v tom čase v sieti vysokých škôl
bežný) , ktorá sa stala súčasťou študijného programu „Občianska bezpečnosť“. Dnes toto slovné pomenovanie je
využívané v bezpečnostnej praxi ako samozrejmosť bez toho aby to niekto, okrem odborníkov, pre túto oblasť
kmeňovo skúmal. O niečo skôr do sveta manažmentu vstúpil environmentálny manažment, manažment ľudských
zdrojov a pod. Zástancom čistoty manažmentu, ako takého ( rozobrané v predchádzajúcich podkapitolách) toto
snaženie prinášalo a ešte aj prináša nemalé problémy. Dnes však môžeme tvrdiť, že tento názov priniesol čas
a vývoj bezpečnostnej situácie vo vnútri štátu. Za prelomový bod je potrebné považovať rok 1998 so vznikom
zákona o súkromnej bezpečnosti č. 379/1997 Z.z., ktorý navodil presné pravidlá, ktoré poslanie súkromnej
bezpečnosti postavili na zákonnú úroveň a zároveň boli vymedzené vzájomné vzťahy medzi policajným zborom
a zákonnými súkromnými bezpečnostnými službami. Tento počin žiaľ nebol zvládnutý vo všetkých krajinách
schengenského priestoru, pretože v ČR dodnes nie je schválený zákon o súkromnej bezpečnosti ( zatiaľ len
agentúry).
Samotný pojem bezpečnosť bol v predchádzajúcom spoločenskom systéme chápaný ako medzinárodná
bezpečnosť, bezpečnosť štátnych hraníc, bezpečnosť práce a podobne. Z toho pochádzalo aj pomenovanie
polície s názvom „ Verejná bezpečnosť - VB“. Bezpečnosť riešil úzky okruh vybraných osôb a úlohy vychádzali
z politického smerovania štátu.
Verejnosť sa podieľala na riešení bezpečnostných problémov jednosmerným plnením úloh ku ktorým
ich viedli jednoznačne formulované zákony a nariadenia, ako aj praktické skúsenosti, ktoré sa získavali „
v záujmových“ organizáciách a krúžkoch, ale hlavne u mužskej populácií absolvovaním základnej vojenskej
služby. Vojenská základná služba mala nepoprierateľne obrovskú zásluhu na formovaní mladého človeka, dala
mu praktický výcvik, teoretické - inak nezískateľné poznatky, hygienu tela a duševné sebaovládanie.
Neoceniteľnou skúsenosťou bolo prežitie v širšom kolektíve s možnosťou naučiť sa sebaovládaniu a praktickej
skúsenosti pri riadení kolektívu. Všetko to, hore uvedené, s úspechom a častokrát podvedome prenášali
absolventi základnej vojenskej služby do praktického života pri výchove detí a formovaní svojej rodiny ako aj
komunity v obciach či mestách. Druhou stránkou bola snaha systému jednostranne nasmerovať všetky činnosti
vojakov základnej služby , a to nie len počas trvania služby, ale aj v ich ďalšom civilnom živote do noriem
a predstáv vládnuceho režimu. Vtedy dochádzalo k vytrácaniu sa samostatného a tvorivého myslenia a nastával
1

Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17,040 01 Košice, rektor
VŠBM v KE, e –mail: vsbm@vsbm.sk, vsbm@stonline.sk
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proces znehodnocovania inak pozitívnych, a pre život potrebných, skúsenosti. Po roku 1990 v podmienkach
novovzniknutej Slovenskej republiky dochádzalo k preskupovaniu zodpovednosti za istú časť ochrany osôb a
majetku občanov a podnikateľských subjektov na bezpečnostné agentúry, ktoré sa v druhej polovici 90-tych
rokov ukázali ako nefunkčné, nesystémové a ľahko zneužiteľné na osobné obohacovanie a presadzovanie
záujmov podsvetia.

LEGISLATÍVNY VÝVOJ ČINNOSTI SUBJEKTOV SÚKROMNEJ
BEZPEČNOSTI

1.1.1998
Zákon č. 379/1997

1.1.1998
Zákon č. 225/2000 (novela)
1.8.2000
Zákon č. 440/2001 (novela)
1.1.2002
Vyhláška MV SR
č. 550/2001
1.9.2002
Zákon č. 418/2002 (novela)
1.3.2004
Vyhláška MV SR
č. 100/2004
1.5.2004
Zákon č. 181/2004 (novela)

koniec
účinnosti
zákona
č. 379/1997

1.4.2005
Zákon č. 757/2004 (novela)

1.1.2006
Zákon č. 473/2005

1.1.2006
Vyhláška MV SR
č. 634/2005
15.2.2006
Vyhláška MV SR
č. 33/2006
1.1.2008
Zákon č. 330/2007 (novela)
15.1.2009
Zákon č. 598/2008 (novela)

Obrázok č. 1.: Legislatívny vývoj činnosti v oblasti súkromnej bezpečnosti (Fabianová,2009)
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Dodnes doznievajú niektoré súdne procesy súvisiace so zneužitím týchto druhov ochrany. Zákon č.
379/1997 Z.z. o SBS navodil presne pravidlá, ktoré zvýraznili význam súkromnej bezpe čnosti, pričom na druhej
strane dostali presné pravidlá a spojitosť s policajným zborom. Niekoľko násobná novelizácia hore uvedeného
zákona poukázala aj na nutnosť vzdelávania prevádzkovateľov a zamestnancov týchto zložiek s prihliadnutím k
početnému nárastu ( k roku 2011 bolo evidovaných približne 50 tisíc držiteľov preukazov typu „P a typu „S“).
Pre zabezpečenie chodu SBS bol ustanovený už spomínaný zákon o súkromnej bezpečnosti a
ustanovené orgány pre kontrolu dodržiavania zákonnosti a vymedzil vz ťahy medzi policajným zborom a týmto
druhom podnikania. Niektoré SBS už dnes dosahujú vysokú profesionálnu úroveň a poznateľnou mierou
odbremenia policajný zbor od zabezpečenia ochrany osôb a majetku.
Na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti koncom novembra roku 2000 v Krakówe si niekoľko
slovenských odborníkov riešiacich vnútornú bezpečnosť štátu uvedomilo skutočnú potrebu skvalitňovania nielen
SBS, ale i policajného zboru ( riešenie novodobých problémov sa začalo presúvať z právnej roviny do
technologicko – manažérskej).
Zástupcovia SBS PATRON spol. s..r.o. ( Mesároš,M., Jamnický O., Križovský S., Palko P.)
vypracovali analýzu (2000), ktorá bola ponúknutá viacerým slovenským vysokým školám, pre vznik študijného
programu s názvom
„BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT“
( autori si nárokujú na autorizáciu tohto
pomenovania v oblasti verejnej bezpečnosti) reagovala Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom Fakulty
špeciálneho inžinierstva s ponukou vytvoriť samostatnú katedru a v rámci teritoriálneho rozmiestnenia aj
Detašované pracovisko v Košiciach. Veľkú zásluhu na obsahovom zameraní a právnej legalizácii týchto, vo
svojej podstate nezávislých pracoviskách, mali vtedajší dekan fakulty Šimák,L., prodekan Poled ňák,P. ako aj
prof. Ján Mikolaj ( ┼ ), ktorý svojim pedagogickým a ľudským rozmerom zabezpečil rozvoj spomínaných
pracovísk. Vedúci detašovaného pracoviska a jeho zakladateľ Mesároš,M. a vedúci Katedry bezpečnostného
manažmentu Reitšpís,J. vo vzájomnej zhode a vzácnom porozumení otvorili akademický rok 2001/2002
v Žiline a v Košiciach.
Ochrannú ruku nad rozbiehajúcou sa špecializáciou držal študijný odbor „ Občianska bezpečnosť“,
Šimák L. Úspešnosť projektu potvrdil vznik nového študijného odboru „ Ochrana osôb a majetku“ v spolupráci
s Policajnou akadémiou v Bratislave ( Mesároš,M., Poledňák,P., a Talo A. ), kde sa bezpečnostný manažment
oficiálne stáva študijným programom. Silou argumentov pre riešenie problémov bezpe čnosti, aj na inej úrovni
než policajného zboru, bol študijný odbor „ Ochrana osôb a majetku“ uznaný Akreditačnou komisiou v roku
2002 zabezpečovať bakalársky stupeň vzdelávania, inžiniersky stupeň a doktorandský stupeň vzdelávania.
Tomuto študijnému odboru priala zlá bezpečnostná situácia doma i v zahraničí, a tak dostal šancu vykonávať
habilitácie a inauguračné konania. Prvým profesorom sa stal doc. Mesároš, ktorý bol vymenovaný za garanta
v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku. Veľký záujem o tento druh štúdia podnietil vznik novej
vysokej školy v Košiciach v roku 2006 s názvom VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA,
čím sa ukončila existencia Detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty špeciálneho
inžinierstva. Koncom roka 2011 si Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach pripomenula 5.
výročie jej vzniku a 10. výročie bezpečnostného manažérstva, čím bolo definitívne potvrdené, že bezpečnostný
priemysel dostal oficiálne svoju vzdelávajúcu inštitúciu na vysokoškolskej úrovni.
Vývoj bezpečnostného manažérstva je otvorený, pričom sa otvárajú úplne nové možnosti skvalitňovať
bezpečnosť vo všetkých sférach ľudskej činnosti a podnikania.
Bezpečnostný manažment sa postupne stáva nosným jadrom ochrany osôb a majetku, pričom sa konkretizuje do
foriem jednoduchšieho chápania bezpečnosti ako je RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV až po
konečnú aplikáciu ochrany osôb a majetku. Niekoľkoročné pôsobenie študijného odboru ochrana osôb
a majetku si vzhľadom k bezpečnostnej situácii vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti vyžaduje
rekonštrukciu s možnosťou prieniku do príbuzných odborov v rámci riešenia bezpečnostných javov, ktoré tieto
odbory neriešia, pretože to nemajú v obsahovom zameraní. Bezpe čnostný manažment a ochrana osôb a majetku
za svojho partnera pokladá POLICAJNÉ VEDY, DO KTORÝCH SA AJ ORGANIZAČNE ZAČLEŇUJE.
DEFINÍCIA POJMU BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT
Bezpečnostný manažment je tvorený logickou postupnosťou krokov vykonávaných na zabránenie vzniku
prejavov alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík a ohrození, ktoré vyvolávajú viktimáciu občanov, ohrozujú
majetok obcí i spoločností alebo inak pôsobia proti záujmom občanov, sociálnych skupín a spoločností.
Podstata bezpečnostného manažmentu spočíva predovšetkým v realizácii profylaktických opatrení proti reálnym
ohrozeniam života a zdravia osôb, majetku , práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb.
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BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
8.3.

REPRESIA

PREVENCIA

Zameranie:
bezpečnostno
právne- Mgr.

Zameranie:
bezpečnostné
inžinierstvo - Ing.

Študijný odbor:
Ochrana osôb
A majetku 8.3.1
Vzdelanie- Mgr.

Študijný odbor:
Ochrana osôb
a majetku 8.3.1
Vzdelanie - Ing.

Študijný odbor:
Bezpečnostné
Verejno-správne
Služby 8.3.2

Študijný program:
Riadenie
bezpečnostných
systémov

Študijný odbor:
Kriminológia
A kriminalistika
8.3.4

Profilácia voliteľnými
Predmetmi pre riadenie
bezpečnosti v ekonomike
Profilácia voliteľnými
predmetmi pre riadenie
bezpečnosti informácií
Profilácia voliteľnými
predmetmi pre riadenie
bezpečnosti v doprace

Obrázok č. 2. : Názorne uvádza vzťahové väzby medzi ochranou osôb a majetku a policajným
vzdelávaním.
Bezpečnostný manažment je aj súčasťou prevencie proti kriminalite. V priebehu uplatňovania jeho funkcií
ide o plánovanie a realizáciu takých opatrení, ktoré zmenšia pravdepodobnos ť vzniku bezpečnostných ohrození
tým, že zmenia podmienky tých predpokladov, ktoré umož ňujú aktiváciu bezpečnostných rizík na bezpečnostné
ohrozenia. Ide o realizáciu takých opatrení, ktoré :
- bránia alebo zabránia vzniku bezpečnostných ohrození (bezpečnostných incidentov),
- ovplyvňujú výšku „nákladov" a „zisku" potenciálneho páchateľa,
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- zvyšujú riziko odhalenia a zadržania páchateľa.
Bezpečnostný manažment predstavuje tiež logický súhrn poznatkov o princípoch, metódach a postupoch
riadenia v oblasti zaisťovania bezpečnostnej ochrany práv a oprávnených záujmov fyzických, aj právnických
osôb. Súhrn týchto poznatkov je využívaný pre prípravu odborníkov, bezpe čnostných manažérov (napr.
podnikateľských subjektov, štátnej správy, samosprávy, civilnej ochrany, polície, bezpečnostných služieb pri
zaisťovaní ochrany osôb, majetku a objektov), ktorí ich majú aplikova ť v praxi.
Podstata bezpečnostného manažérstva spočíva v ucelenej a systematickej aplikácii tých metód, postupov
a činností, ktorými možno predpokladať splnenie vytýčeného cieľa za určitých podmienok.
Bezpečnostný manažment pre bezpečnostnú prax je nenahraditeľný. Touto problematikou sa zaoberajú
nielen subjekty pracujúce v predmetnom prostredí, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore, ale čoraz
častejšie sa s touto témou môžeme stretnúť v rôznych odborných publikáciách, či v dennej tlači. Čas ukázal, že
záujem o študovanie problematiky manažmentu a bezpe čnosti ako takej úmerne stúpa takou konštantou akou
stúpajú sociálne rozdiely, s čím súvisí páchanie kriminality. Oblasť bezpečností sa postupom času presunula od
jednotlivca k spoločnosti ako celku. V súčasnosti ju kompetentní riešia nielen na teritoriálnej úrovni, ale aj
kontinentálnej. Tieto tendencie spôsobujú neustále rastúci záujem o podrobnejšie študovanie bezpečnosti, ktorá
zaručuje ochranu nielen jednotlivca, ale aj veľkej skupiny ľudí – spoločnosti. Na to, aby tento jav riadne,
efektívne, ale najmä systematicky fungoval sa v tej ktorej zložke systému touto problematikou zaoberá ur čitá
skupina ľudí, ktorá nesie zodpovednosť nielen za svoje výsledky, ale predovšetkým za rozhodnutia ku ktorým po
dôkladných analýzach pristúpia.
Súhrne povedané, bezpečnostný manažment (bezpečnostné manažérstvo) sa metodicky zameriava na správnu
aplikáciu tých metód, postupov a princípov výsledkom ktorých je efektívne fungujúci systém. Z poh ľadu
bezpečnostnej praxe hovoríme o zabezpečení max. ochrany jednotlivca a celku takým spôsobom, aby jeho stav
ohrozenia nebol žiaden, resp. minimálny.
Definícia odboru „Ochrana osôb a majetku“.
Vedný a študijný odbor „Ochrana osôb a majetku“ predstavuje súbor teórie a metodológie bezpečnostného
vedeckého skúmania a praktického poznávania bezpečnostných hrozieb pre efektívne riadenie rizík a zaistenie
chránených záujmov s využitím transferu výsledkov výskumu do bezpečnostnej praxe pre bezpečnosť
a ochranu života a zdravia osôb, ochranu majetku v kontexte všeobecnej ochrany ľudských práv a slobôd ako aj
celej spoločnosti

Ochrana
ľudských
práv a slobôd
Ochrana osôb a
majetku
Bezpečnostný
manažment

Riadenie
bezpečnostných
systémov
.
Obrázok č. 3.: Interdisciplinárny základ vedeckého skúmania v odbore „Ochrana osôb a majetku“ v kontexte
ochrany ľudských práv a slobôd.
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ZÁVER:
Vzdelanie človeka a vzdelaný národ je najvyššou hodnotou, ktorú môže štát alebo iné zoskupenie ľudí vlastniť.
Vzdelaný človek pristupuje k riešeniu problémov každodenného života na základe získaných vedomostí zo
štúdia a ich postupným overovaním v reálnej praxi. Vzdelaný človek vytvára vhodné prostredie pre svoj život,
ale práve preto že je vzdelaný, vytvára také isté prostredie pre svoju rodinu, svoje okolie, spolupracovníkov
a pre celý štát ktorého je súčasťou. Pobyt každého z nás je na tejto zemi veľmi krátky, a preto je potrebné prežiť
ho efektívne a niečo po sebe zanechať. Aby sa tieto predsavzatia mohli naplniť je nevyhnutné žiť a pracovať
v relatívne bezpečnom prostredí, či už na pracovisku, doma alebo na ceste za poznaním. Každý štát vytvára
nástroje, ktoré bezpečnosť garantujú, ktoré sú však častokrát obmedzujúce a znižujú kvalitu života. Ideálna
spoločnosť, ktorá zatiaľ neexistuje, by sa mala vyznačovať plnohodnotnou bezpečnosťou, ktorá by vytvárala
dôstojné podmienky pre život človeka. Globalizácia sveta má však k ideálnemu životu ďaleko, a o bezpečnosti
jednotlivca alebo národov ani nehovoriac. Napriek dokonalým a vysoko sofistikovaným bezpe čnostným
prostriedkom a nástrojom, bezpečnosť nie je zaručená.
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VYBRANÉ ASPEKTY PROJEKTOVANIA
A PREVÁDZKOVANIA CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV
Marián MESÁROŠ1 - Stanislav KRIŽOVSKÝ2

Selected aspects of desing and operation of protected interests
Abstrakt: Každý subjekt funguje, t.j. realizuje svoje poslanie, svoje ciele v určitom prostredí, z ktorého čerpá
zdroje a ktorému odovzdáva výsledky svojej činnosti. Prostredie je teda podmienkou existencie subjektu a jeho
chráneného záujmu.
Kľúčové slová: chránený záujem, subjekt, prevádzka.
Abstract: Entity functions, i.e., carries out its mission, its objectives in a certain environmnet, which draws from
a source which transmits the results of its operations. The environment is a precondition for the existence and its
protected interests.
Key words: protected interests, subject, operation.

Úvod
Prostredie je podmienkou existencie subjektu a jeho chráneného záujmu. Subjektom môže byť – fyzická,
právnická osoba, ich zoskupenie a pod. za účelom ochrany chráneného záujmu - komodity. Chráneným záujmom
– komodita – osoby , tovar, služba, financie, utajovaná informácia a pod.
Systémový prístup v projektovaní a prevádzkovaní chránených záujmov
V ňom existujú a fungujú jednotlivé organizačné články subjektu, v ňom existujú relatívne stabilné
formálne i neformálne väzby.
Prostredie môžeme chápať vo viacerých rovinách ako:
- makroprostredie – širšie geografické, politické, ekonomické a sociálno-kultúrne prostredie
- mezzoprostredie – prostredie priamo pôsobiace na procesy v subjekte s chráneným záujmom (pre subjekt to
budú napr. zákazníci, dodávatelia, veritelia, kooperujúce podniky, personálne agentúry, da ňové úrady a pod.)
- mikroprostredie – interné prostredie subjektu s chráneným záujmom (štruktúry, procesy, vzťahy a pod.)
Možným metodologickým východiskom pre skúmanie procesov v subjekte, súvisiacich s chráneným
záujmom i vo vzťahu k externému prostrediu je systémový prístup3:
• podstata chápania subjektu a jeho chránených záujmov ako systému vzájomne previazaných prvkov, vz ťahov
a interakcií
• znaky systému – cieľ, funkcia, štruktúra, hierarchia, kompozícia, interné vzťahy, interakcia s prvkami okolia,
vlastnosti systému: stabilita a dynamika, otvorenosť alebo uzavretosť
• charakteristika jednotlivých krokov systémového prístupu:
o voľba odpovedajúcej úrovne vzťahov,
o zavedenie systému na objekt,
o analýza zvoleného systému,
o verifikácia výsledkov,
o význam systémového prístupu v práci manažmentu.
Úlohou manažmentu – zaistenie fungovania, dosahovania účelu, ďalšieho rozvoja subjektu, účinná ochrana
jeho záujmov a jej členov, zaistenie bezpečnosti (vnútornej i vonkajšej).

1

Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc., rektor VŠBM v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, e-mail: vsbm@vsbm.sk;
JUDr. Stanislav Križovský, PhD., ÚOB VŠBM v Košiciach, Zádielska 12, 040 01 Košice, e-mail: stanislav.krizovsky@vsbm.sk
3
Marián MESÁROŠ, Ladislav HRADOCKÝ, Imrich DUFINEC, Stanislav KRIŽOVSKÝ, Podnikové
manažérstvo, VŠBM Košice 2007, ISBN: 978-80-89282-15-9, s. 10.
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Externé a interné prostredie subjektu vo vzťahu k chráneným záujmom
Externé prostredie organizácie je vytvárané jednotlivými úrovňami jeho okolia. Okolie subjektu je dané
prírodnými a geografickými, politickými, ekonomickými ako aj sociálno-kultúrnymi činiteľmi, ktoré
bezprostredne alebo sprostredkovanie ovplyvňujú procesy v subjekte súvisiace s chráneným záujmom, vrátane
správania sa ľudí v ňom:
- Bezprostredné prostredie (dodávatelia, odberatelia, distribútori, banky, odbory, ľudské zdroje, majitelia,
verejnosť a pod.),
- Širšie prostredie – politické, socio-kulturné, ekonomické, právne, geografické),
- Globálne prostredie so všetkými svojimi vplyvmi na jednotlivé faktory bezprostredného a širšieho externého
prostredia. Súčasné tendencie: postupné odstraňovanie bariér v medzinárodnom obchode, rozvoj informačných
systémov, zjednocovanie ekonomických a právnych podmienok, rozširovanie priestoru pre podnikanie
a investovanie, vznik nadnárodných a transnárodných spoločností, rast vplyvu svetových a medzinárodných
i regionálnych organizácií (OSN, MMF, Svetová banka, WTO, GATT, OECD, EU a i.).
Prínosy a problémy operácií globálnych spoločností:
- investovanie, podpora ekonomického rozvoja v iných krajinách
- zvyšovanie zamestnanosti
- zavádzanie nových technológií
- technické rekonštrukcie zaostalých podnikov, ale schopných rozvoja
- tendencia presúvať zisky do krajín s nízkymi daňami („daňové raje“)
- využívanie „transférových“ cien súčiastok i hotových výrobkov medzi dcérskymi spoločnosťami a tým
odvádzanie nižších daní do štátneho rozpočtu a z toho vyplývajúce možné rozpory medzi silnou spoločnosťou
a miestnou vládou – riešenie: zjednotenie daní.
Interné prostredie subjektu tvorí vnútorné podmienky ochrany dôležitých záujmov daného subjektu,
v ktorých dochádza k transformácii zdrojov, v ktorých manažéri vykonávajú svoju činnosť. Môžeme ho členiť
podľa rôznych kritérií či úrovní, napr.:
• Podľa úrovne (hierarchie) manažmentu: vrcholový manažment, stredný manažment, manažéri prvej línie,
supervízori;
• Podľa funkčnej (horizontálnej) štruktúry: vývoj, výroba, personalistika, ekonomika, marketing, financie,
atď.);
• podľa organizačnej štruktúry – jednotlivé organizačné články
• podľa fyzického prostredia (budovy, výrobné haly, sklady, iné priestory..)
• podľa typov procesov v subjekte súvisiacich s chráneným záujmom – riadiaci systém, informa čný systém,
výkonný systém, podporné systémy a pod.
• podľa zamestnávateľských vzťahov – formálne, neformálne.
Jadrom vnútorného prostredia je kultúra subjektu v súvislosti s chráneným záujmom
t.j. spoločne
uznávané (zdieľané) hodnoty, symboly kultúry – vysoké a nízke, štruktúra vzťahov – formálne, neformálne,
hlavná kultúra a subkultúry, a pod. Kultúra subjektu má podstatný vplyv na úspech či neúspech rôznych
podnikateľských zámerov, stratégií a zmien aj na úroveň ochrany záujmov daného subjektu.
Prostredie ako zdroj rizika
Fungovanie subjektu, dosahovanie jeho cieľov, formy, metódy a prostriedky ochrany, sú okrem iného
určované podmienkami okolia (možnosti zdrojov, potreby zákazníkov, možnosti získania potrebného kapitálu,
politické i ekonomické vplyvy, prírodné faktory a pod.). Práve dynamické zmeny týchto podmienok, týchto
činiteľov, podstatne ovplyvňujú aj vnútorný operačný systém subjektu a jeho chránený záujem, napr.:
- vzniká potreba prispôsobiť sa zmenám, ktoré sa však ťažko dajú predpovedať
- narastá tlak na efektívne využívanie zdrojov
- narastajú požiadavky na tvorbu a ochranu životného prostredia
- objavujú sa neočakávané prírodné a demografické situácie ...a pod.
- mení sa stav a dynamika rôznych foriem protiprávnej činnosti, ohrozujúcej chránený záujem.
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Záver
Na základe uvedených skutočností je možné urobiť parciálny záver, že riadenie subjektu a ochrany jeho
záujmov prebieha v stále sa meniacich podmienkach, v nestabilnom, neur čitom prostredí. Táto neurčitosť
(nestabilita, chýbajúce dôležité informácie, a pod.) ovplyvňuje podstatne proces manažmentu 4.

Faktory vplyvu prostredia – vplyvy prostredia na podnikanie, na rozhodovacie procesy, na
bezpečnosť prevádzky ako aj na vonkajšiu bezpečnosť subjektu a jeho s chránených záujmov:
• faktory okolia sú v neustálom vývoji, menia sa, ich vplyv na organizáciu sa vä čšinou nedá predvídať
• okolie pôsobí turbulentne, t.j. nestabilne, rozptýlene, so vzájomnou previazanos ťou,
• faktory okolia sa vzájomne nepredvídateľne ovplyvňujú
• tieto vplyvy sa kombinujú, pôsobia komplexne, spoločne, inokedy protichodne
• vplyvy okolia môžu pôsobiť koncentrovane na niektorý prvok alebo na určitý proces v subjekte, na chránený
záujem , inokedy môžu pôsobiť rozptýlene, alebo ich vplyv môže zasiahnuť viacero oblastí
• aj vnútorne prostredie podlieha zmenám – jednak vďaka vnútorným procesom (zlyhanie manažmentu,
nedokonalosť vnútorných procesov, poruchy a pod.), jednak pod vplyvom vonkajších faktorov (zmeny na trhu,
disponibilita zdrojov, odchod kvalifikovanej pracovnej sily, dôsledky iných ekonomických, sociálnych či
politických zmien a pod.)
• v prostredí sú aj zdroje možných ohrození bezpečnosti – od havárií spôsobených technickou chybou,
nedokonalosťou materiálu alebo zlyhaním človeka, dôsledkov prírodných katastrof, až k rôznym druhom
protiprávnej činnosti, krádežiam, podvodom, spreneverám, sabotážam, teroristickým činom, alebo dôsledkom
vojny.
Tieto vplyvy okolia výrazne určujú situácie, v ktorých manažment subjektu v súvislosti s chráneným
záujmom prijíma rozhodnutia. Okolie je teda zdrojom neur čitosti, nejasnosti, manažment nemôže získať
potrebné informácie k analýzam a k priatiu tých najlepších záverov a rozhodnutí.
Typy neurčitosti a ich dôsledky na rozhodovacie procesy
• dochádza k tomu, že východiskové predpoklady nie sú presné
• nie vždy je jasný vzťah príčina – následok, vďaka nedostatku informácií, alebo chybnej analýze sa za prí činu
môže označiť symptóm, príznak alebo predchádzajúci jav, zatiaľ čo skutočná príčina môže ostať skrytá
• neurčitosť vo výstupných preferenciách – chýbajúce informácie, alebo zlé vyhodnotenie situácie môže vies ť
k chybnému uprednostneniu cieľov, postupov, procesov a pod.
• dlhodobosť odozvy na vstupné stimuly – o správnosti voľby cieľov, postupov, zdrojov, motívov, a ďalších
predpokladov sa obyčajne manažment presvedčí až v čase, keď voľbu nemôže korigovať či zmeniť
• nemožnosť určiť pravdepodobnosť vzniku významnej udalosti (pozitívnej alebo negatívnej) – napr. ťažko je
predvídať zmenu preferencií zákazníkov, rast konkurencie, zmeny vo vývoji počasia, reakciu ekonomiky na
politické zmeny, kriminálny čin, teroristický čin, a pod.
To všetko zvyšuje riziká, ktorým je subjekt a jeho chránený záujem vystavený. Pričom za riziko sa
najčastejšie považuje neistota vplyvu faktorov prostredia na fungovanie subjektu a ochranu jeho záujmov , na
plnenie jej cieľov. T.j. riziko môže znamenať odchýlku od predpokladaného cieľového stavu, a to negatívnu –
potom má povahu ohrozenia, alebo pozitívnu, potom predstavuje využitie príležitosti, šance.
V niektorých prípadoch sa za riziko považuje iba tá negatívna stránka neistoty, teda riziko ako
pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti. Pri tom je treba mať na zreteli, že predpokladom situácie rizika je
existencia iného subjektu , ktorého cieľ je ohrozený, a faktora, ktorý voči tomuto subjektu a jeho chráneným
záujmom vystupuje ako zdroj možného ohrozenia, ako hrozba. Veľkosť možného ohrozenia nie je daná iba
existenciou hrozby, ale aj zraniteľnosťou subjektu a jeho chránených záujmov, jeho slabými stránkami.
Riziká a ohrozenia – rozlíšiť podnikateľské (špekulatívne) riziká a čisté riziká (riziká vzniku škôd
živelnou pohromou, technologickou haváriou, úmyselným a neúmyselným ľudským zásahom (sabotáž,
teroristický čin, vojna a pod.), v tej súvislosti hovoríme aj o bezpečnostnom prostredí.
Subjekt, v súvislosti s ochranou svojich záujmov, vedomý si možných rizík, má snahu poznať,
identifikovať príčiny možných negatívnych javov a vhodnými opareniami im predís ť, zabrániť ich vzniku,
eliminovať ich vplyv, prípadne znížiť ich dôsledky.
Možné členenia podľa charakteru možných rizík:
• opatrenia na zníženie podnikateľského rizika (trhového, finančného, a pod.)
• opatrenia na zníženie tzv. čistého rizika (dôsledky havárií, prírodných katastrof, kriminálnych činov,
terorizmu, vojny).
4

Marián MESÁROŠ, Ladislav HRADOCKÝ, Imrich DUFINEC, Stanislav KRIŽOVSKÝ, Podnikové manažérstvo, VŠBM Košice 2007, ISBN:
978-80-89282-15-9, s. 12

109

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 / 2011

Iné členenie rešpektuje jednotlivé fázy transformačného procesu:
• ochrana technického jadra
• opatrenia na vstupe (plánovanie, financovanie, výskum, nákupy..)
• opatrenia na výstupe (ovplyvňovanie prostredia – marketingové nástroje, servis).
•
•
•
•
•
•
•

Známe je členenie proti rizikových opatrení podľa spôsobu postupov na zníženie rizika:
transfer rizika
poistenie
diverzifikácia
delenie rizika
flexibilita
vytváranie rezerv
informačné zaistenie.

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia inštitucionálneho projektu VŠBM v Košiciach č. IP/26/ÚOB/2011
„Ochrana osôb a majetku, teória a prax“.
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VZDELÁVANIE V GIS PRE INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ
V NOVÝCH EKONOMICKÝCH PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE
Vladimír SEDLÁK1
Abstrakt: Politická a s ňou i ekonomická situácia v Európskej únii (EÚ) podliehajú neustálym zmenám. Tie sa
odzrkadľujú i na politickej a ekonomickej situácii tých štátov, ktoré 1. mája 2004 vstúpili do EÚ. Cie ľom článku
je priblížiť úhrn ekonomických aktivít, ktoré v oblasti geografických informačných systémov (GIS) ako jedným
zo sústavy informačných systémov pre informačnú bezpečnosť prispievajú k tzv. „európskemu veľkému
národnému produktu“ (ekvivalent sumarizácie hrubých domácich produktov členských štátov EÚ a ostatných
štátov Európy) na trhu práce v GIS spoločne s geodetickými a zememeračskými vednými disciplínami, v ktorých
GIS zohrávajú v súčasnosti prioritné postavenie

ÚVOD
V oficiálnych štatistikách pre prax je veľmi obťažné presne definovať prínos GIS zo štátneho aj
súkromného sektoru do oblasti globálnej ekonomiky toho ktorého štátu. Pre ekonomiku štátu sú rovnako dôležité
a významné všetky vyššie uvádzané geodetické i menej geodetické odbory, medi ktoré patria aj GIS. I napriek
rôznorodosti vývoja (štúdium, veda a prax) v GIS sú metodiky, postupy a technológie vo vedeckých aj
praktických aktivitách rovnaké v rámci celej Európy. Nespochybnite ľná je skutočnosť, že všetci zamestnanci
v geodetickom a kartografickom odvetviach (sektoroch, ktoré sú profesijne najbližšie ku GIS) takmer každého
členského štátu EÚ prispievajú do jeho ekonomiky posledných viac než 50 rokov, kým zamestnanci v GIS len
posledných cca 15 až 18 rokov.

VZDELÁVANIE
V Európe je výchova odborníkov pre GIS na úrovni stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania na
dobrej úrovni v takmer každom členskom i nečlenskom štáte EÚ. Dopyt po absolventoch stredných odborných
škôl (technici) a univerzít (inžinier, master) v GIS bol donedávna prirodzenou cestou regulovaný v praxi jednak
štátnym, tak aj súkromným sektorom. Len v posledných 10 až 15 rokoch je najmä v novoprijatých členských
štátoch EÚ zaznamenávaný trend neregulovaného počtu študentov (narastajúce počty študentov) v GIS
študijných odboroch či študijných programoch najmä na univerzitách z dôvodu ich ekonomickej existencie.
V posledných 15 až 18 rokoch zaznamenali viaceré renomované univerzity vo vyspelých štátoch EÚ (Ve ľká
Británia, Holandsko, Francúzsko, Švédsko, Nemecko, Taliansko atď.) opačný, klesajúci alebo v posledných 3 až
4 rokoch mierne narastajúci alebo kolísavý počet študentov v GIS.
V období spomínaných posledných 15 až 18 rokoch vzhľadom k mnohým politickým a tým aj
ekonomickým zmenám, ku ktorým došlo v Európe, mnohé členské aj nečlenské štáty EÚ sa snažia v oblasti
GIS po ekonomickej stránke presadzovať im vlastné priority. Uvediem niekoľko príkladov:
•
•
•
•
•
•

1

Odborníci v GIS v Taliansku sú najviac vyťažení v architektúre a stavebníctve.
Francúzski kolegovia v GIS najviac pracujú v topografii a územnom plánovaní.
U anglických odborníkov v GIS prevláda zamestnanie v topografii a stavebníctve.
Najviac práce pre zamestnancov v GIS v Nemecku je v katastri nehnuteľností, stavebníctve,
pôdohospodárstve, kartografii a pod.
Podobne, ako je tomu u nemeckých kolegov, je to aj u rakúskych kolegov.
Zamestnanci v GIS v štátoch bývalého východného bloku prechádzajú mnohými zásadnými
právnymi a ekonomickými zmenami v ich činnosti. Štátny GIS sektor prechádza do súkromného,
stavebníctvo takmer stagnuje. V rámci majetkovo-právnych vysporiadaní pri prechode pôdy štátu
do rúk súkromníkov najviac geodetov a tým aj odborníkov v GIS pracuje pre kataster
nehnuteľností.

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, tel.: 055
6223569, 0911635152, fax: 055 7201071, e-mail: vladimir.sedlak@vsbm.sk
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Najviac možností pre vysokoškolské štúdium odborov GIS v rámci EÚ poskytujú univerzity vo Veľkej
Británii (55 vrátane vyšších stredných škôl - colleges), Nemecku (20), Španielsku (12) a Belgicku (11 vrátane
vyšších stredných škôl - colleges) (Schuster et al., 2010). Slovensko so svojimi troma univerzitami, na ktorých je
možnosť vzdelávať sa v študijných odboroch so študijnými programami do oblasti GIS, patrí medzi popredné
štáty EÚ, ak neposudzujeme štát v tejto oblasti podľa počtu univerzít, ale podľa kvality (akreditácia, historický
postup a pod.) vzdelávania. Vysokoškolským vzdelávaním v študijných odboroch a programoch do GIS patríme
v EÚ k vyspelým štátom, akými sú Francúzsko, Rakúsko, Holandsko, Švajčiarsko, či Švédsko, Nórsko atď.
V evidencii univerzít a iných vedeckých inštitúcií s možnosťou štúdia GIS odborov a programov v štátoch EÚ sa
vyskytujú i tie, na ktorých sa predmety GIS študujú v rámci iných, GIS blízkych študijných odboroch
(stavebníctvo, architektúra, lesníctvo a pod.). Osobité špecifikum tvorí vzdelávanie v GIS so zameraním na
informačnú bezpečnosť. Tu je potrebné pripomenúť, že v rámci všetkých členských štátov EÚ neexistuje
študijný odbor, resp. študijný program v na univerzitách či vysokých školách, ktorý by poskytoval
vysokoškolské vzdelávanie v GIS pre informačnú bezpečnosť. Z dostupných internetových zdrojov ministerstiev
školstva členských štátov EÚ, resp. web-stránok tangentných univerzít a vysokých škôl v EÚ dá sa dedukova ť,
že vzdelávanie v GIS špeciálne pre informačnú bezpečnosť je skĺbené viac menej len do štruktúry voliteľných
(ojedinele povinných) študijných predmetov v rámci vzdelávania v príbuzných študijných odboroch alebo
programoch. Tak je tomu napr. na Vysokej škole v Gjoviku (Høgskolen i Gjøvik) v Nórsku v rámci študijného
odborov/programov
Information
Security/Management
„
a „Information
Security/Technology“)
http://www.hig.no.
Na Slovensku je v súčasnosti2 možnosť vysokoškolsky sa vzdelávať v akreditovanom študijnom
programe GIS (Bc.) len na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity
v Košiciach v rámci študijného odboru 5.1.3 Geodézia a kartografia a na Fakulte záhradníctva a krajinného
inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo.
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej
univerzity v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Lesníckej fakulte
Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa vyučuje len predmet GIS, resp. v inom
relevantnom študijnom predmete ako súčasť jeho študijných osnov v rámci iných študijných programoch. Na
vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach je vzdelávaniu v GIS ponechaný priestor v študijnom
predmete Družicové navigačné systémy v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov (2. Stupeň
vysokoškolského vzdelávania), ktorý spadá pod študijný odbor 8.3.1 Ochrana osôb a majetku (Mesároš,
2011).

MODELOVÉ PREDPOKLADY FUNKČNEJ FIRMY
K hrubému domácemu produktu každého štátu EÚ prispieva svojou pracovnou činnosťou okrem
gigantických inštitúcií, podnikov, firiem, výrobní a pod. aj tá najmenšia výrobná či servisná skupina (malá
podnikateľská firma), ktorou môže byť aj malá „GIS firma“ (firma, ktorá pôsobí v oblasti GIS, ďalej len GIS
firma) so zopár zamestnancami (do 8-10 zamestnancov vrátane administratívneho personálu). Model
funkčného „úradu“ (tak nazvime akúkoľvek veľkú i vyššie spomínanú malú firmu) by mal popisovať
pracovnú skupinu v štátnom, rovnako aj v súkromnom sektore.
Prvé priblíženie vybraného modelu funkčného „úradu“ je vyjadrený vzťahom: D+T+(D+T).0,15=úrad,
(1), kde D je počet vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov (Bc., Ing, M.Sc.) v odbore GIS, T je počet technikov,
t.j. stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v odbore GIS (technici, kvalifikovaní odborní pomocní pracovníci) a
koeficient 0,15 predstavuje navŕšenie počtu administratívnych pracovníkov (sekretariát, ekonomickí, právni a iní
pracovníci s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním) (Schuster et al. 2005).
Model vychádza z dlhodobých, vyše 30-ročných štatistík (1972-2005). Pravdaže tento model sa viac
či menej môže meniť v rôznych štátoch EÚ a Európy. Dlhodobé štatistiky hovoria, že v takmer všetkých
členských štátoch EÚ v GIS firme bez ohľadu na jej veľkosť na jedného inžiniera (vysokoškolsky vzdelaný
odborník v GIS) pripadajú štyria technici.
Prezentovaný model funkčného „úradu“ prestáva byť reálny, ak úrad/firma poruší proporcionalitu D
k T podľa vzťahu (1) v rozmedzí už do 20 %. Najnovšie počítačové vymoženosti, využívané napr. pri
spracovaní GIS-dát, produkcie máp, resp. rôzne aplikácie GIS, narúšajú výrazne proporcionalitu medzi D a T.
2

Stav k 15.10.2011 (http://www.minedu.sk)
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VZDELÁVANIE A ÚČINNOSŤ MODELU FUNKČNOSTI
V takmer všetkých súčasných členských štátoch EÚ a Európy sa v študijnom odbore/programe v
GIS presadzuje v súčasnosti anglo-americký model vysokoškolského vzdelávania. Pozostáva
z trojstupňového štúdia: 2 až 3 (4) roky 1. stupeň – bakalárske štúdium (Bc.), 2 až 3 roky 2. stupeň –
magisterské/inžinierske štúdium (M.Sc./Ing.) a 3 roky 3. stupeň – doktorské štúdium (PhD.). Zo štatistík,
ktoré sa uskutočnili v máji 2003 v členských štátoch EÚ a štátoch vstupujúcich do EÚ, vyplýva, že model
funkčného „úradu“, prezentovaný vzťahom (1), je platný pre všetky členské štáty EÚ, Slovensko
nevynímajúc.
Čo sa týka hodnotenia kvality vzdelávacích procesov v študijných odboroch a programoch v GIS na
univerzitách EÚ (hodnotila sa frekventovanosť akreditácie, študijné predmety, počet pedagógov – profesorov
a docentov, kvantita záujmu o štúdium, historický základ, akceptovate ľnosť vysokoškolských diplomov
v štátoch EÚ a pod.), Slovensko podľa hodnotenia komisie pre vzdelávanie v rámci CLGE a FIG z mája
2004 patrí k popredným európskym štátom s vyspelým vysokoškolským vzdelávacím systémom. Pre
zaujímavosť je potrebné spomenúť, že v rebríčku tohto hodnotenia za Slovenskom zaostávajú Veľká
Británia, Belgicko, Poľsko, Španielsko či Švédsko (GA CLGE,2011a; 2011b; Schuster et al. 2010).

KAPACITA ABSOLVENTOV OD ROKU 1992 DO 2010
Grafy na obr. 1 až 5 dokumentujú počty absolventov univerzít a vysokých škôl v študijnom
odbore/programe GIS vo vybraných štátoch EÚ (Belgicko, Dánsko, Írsko, Švajčiarsko) a na Slovensku.
Vybrané štáty EÚ som zvolil jednak pre úzku relevantnosť v študijných odboroch/programoch GIS na ich
univerzitách a vysokých školách a na Slovensku, ako aj pre Slovensko blízkych geograficko-popula čných
aspektov. Grafy poukazujú jednak na veľké kolísanie v počtoch absolventov v období 1992-2010 v danom
štáte, ako aj na veľké diferencie v počte absolventov medzi jednotlivými štátmi. V hodnotenom období
postupný a trvalý nárast počtu absolventov v študijných odboroch/programoch GIS na univerzitách
a vysokých školách sa zaznamenalo na Slovensku.
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Obr.1: Počet absolventov GIS za rok v období 1992 až 2010 v Belgicku.
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Obr.2: Počet absolventov GIS za rok v období 1992 až 2010 v Dánsku.
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Obr.3: Počet absolventov GIS za rok v období 1992 až 2010 v Írsku.
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Obr.4: Počet absolventov GIS za rok v období 1992 až 2010 vo Švajčiarsku.
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Obr.5: Počet absolventov GIS za rok v období 1992 až 2010 na Slovensku.
I napriek pomerne veľkým diferenciám v počtoch absolventov GIS v jednotlivých členských aj
v predmetnom období ešte nečlenských štátoch EÚ3 je možné zo spracovaných dát, ako aj zo
známych politických, ale najmä ekonomických a sociálnych zmien v tom ktorom štáte dedukova ť niektoré
významné vplyvy na kolísanie počtu absolventov GIS:

3

Z dôvodu obmedzenosti rozsahu článku počty absolventov v ostatných členských aj vtedy ešte nečlenských štátoch EÚ nie sú uvedené.
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• Dopyt praxe po absolventoch GIS z dôvodu odchodu odborníkov do penzie alebo iných nie-GIS
profesií.
• Dopad veľkých ekonomických zmien v obchodných aktivitách v stavebníctve.
• Dopad veľkých politických zmien v transformujúcich sa štátoch tzv. bývalého východného bloku
Európy.
• Dopad sociálnych zmien v dôchodkovej reforme v Taliansku.
• Dopad zjednotenia Nemecka.
• Zavedenie nového študijného odboru Geomatika, resp. pretransformovanie pôvodných geodetických
študijných odborov do odboru Geomatika a nárast záujmu o štúdium tohto široko koncipovaného
geodetického-geomatického študijného odboru/programu v mnohých štátoch Európy.

PODIEL GIS NA HRUBOM DOMÁCOM PRODUKTE (HDP)
A NA „GROSS EUROPEAN PRODUCT“ (GEP)
Posúdenie podielu zárobkovo činných pracovníkov v odvetví (sektore) GIS na celkovom hrubom
domácom produkte (HDP) štátu je možné rovnako ako podiel zárobkovo činných pracovníkov ktoréhokoľvek
iného odvetvia (sektoru) vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Predkladaný podiel pracovníkov v sektore GIS na HDP
svojho štátu a tým aj na tzv. „Gross National (European) Product“ (tzv. „hrubom európskom produkte“) (GNP)
nielen v EÚ ale aj celej Európy je založený na lineárnom modeli, pod ľa ktorého starší pracovníci prispievajú
viac a mladší pracovníci menej do HDP a tým aj do GNP. Výpočty a modelové úvahy v tomto smere vychádzali
tiež z dlhodobých skutočností najmä vo vyspelých západoeurópskych štátoch, kde priemerný zárobok
pracovníka v GIS je vyšší, než je priemerný plat v danom štáte. Táto skutočnosť nie je pravidlom v mnohých
štátoch bývalého východného bloku Európy, čo značne sťažovalo podať primeraný obraz o podiele GIS na HDP
a GNP.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností niektoré vybrané grafy na obrázkoch 6 až 14 podávajú
zdá sa dosť zreteľný pohľad na to, ako sa GIS podieľa na uvažovanom HDP a GEP (Schuster, 2011; GA
CLGE, 2011a; 2011b; Schuster et al., 2010). V nasledujúcich grafoch odtiene modrej farby sú použité ku
klasifikácii vierohodnosti poskytnutých dát z jednotlivých štátov ( obr. 6 až 14):
•
•
•
•

tmavý odtieň modrej farby je použitý u vierohodných dát,
stredný odtieň modrej farby prezentuje profesionálne odhadnuté dáta,
svetlý odtieň modrej farby znamená hrubý odhad.

Obr.6: Celková ekonomická aktivita sektoru GIS na štát v mil. €.
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Obr.7: Porovnanie: GNP na pracovníka v sektore GIS (odtiene modrej farby), GNP na obyvateľa (bordová
farba).

Obr.8: Pomer: GNP (pracovník v sektore GIS) ku GNP (obyvateľ).
.

Obr.9: Porovnanie: GNP na pracovníka v sektore GIS (odtiene modrej farby), GNP na zamestnanca(bordová
farba).
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Obr.10: Pomer: GNP (pracovník v sektore GIS) ku GNP (zamestnanca).

Obr.11: Podiel GIS na GNP.

Obr.12: Počet pracovníkov v sektore GIS vztiahnutý k počtu obyvateľov.
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Obr.13: Priemerný príspevok pracovníka v sektore GIS na GNP.

Obr.14: Pracovník v sektore GIS / km2.

ZÁVER
Z prezentovaných štatistík, modelov a výpočtov je možno urobiť nasledovné závery:
1. Ekonomická úloha sektora GIS je relatívna a na prezentovaných grafoch (obr. 6 až 14) veľmi
diferentná v jednotlivých štátoch EÚ a Európy.
2. Podiel sektora GIS na GNP je približne 24 383 960 517 € a vytvára ho približne 523 974 pracovníkov.
3. Väčší prínos pre ekonomiku štátu majú väčšie GIS firmy.
4. Veľký význam majú pre štát pracovníci v GIS organizovaní v združeniach, komorách a iných
strešných stavovských organizáciách.
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5. Väčšiu stabilitu v ekonomickom prínose pre štát majú pracovníci v GIS v západných štátoch EÚ
a Európy, kým v štátoch východnej Európy v dobe ich transformácie sú zaznamenávané ve ľké
fluktuácie v ekonomickom prínose.
6. Veľmi významnú úlohu na ekonomickej prosperite štátov EÚ a Európy zohrávajú nepriamo svojou
vedeckou a pedagogickou aktivitou univerzity, najmä výchovou nových vysoko kvalifikovaných
odborníkov v GIS vedných odboroch a prínosom nových technológií do praxe.
7. Významnú úlohu na ekonomickej prosperite EÚ a celej Európy zohráva a v budúcnosti i bude
zohrávať medzinárodná spolupráca odborníkov v GIS na významných európskych projektoch najmä
v stavebníctve. S tým súvisí aj nárast migrácie odborníkov a expertov v GIS v rámci štátov EÚ
a Európy.
I napriek skutočnosti, že tento článok nepojednáva skutočné oficiálne ekonomické podmienky v štátoch
EÚ a ostatných európskych štátoch, pre unifikovaný proces v Európe zdá sa byť dôležitá analýza jednotlivých
profesionálnych skupín v GIS na rôznom stupni vzdelania a vedy. Štúdie v tejto oblasti by mohli by ť predmetom
výskumu pre európsky unifikačný proces.
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Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady VŠBM v
Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti
5. výročia založenia VŠBM v Košiciach
a
10. výročia bezpečnostného vzdelávania v Košiciach

Sprievodným podujatím piateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Bezpečné
Slovensko a EÚ" bolo slávnostné zasadnutie vedeckej rady VŠBM v Košiciach pri príležitosti 5.
výročia vzniku VŠBM v Košiciach a zároveň 10. výročie bezpečnostného vzdelávania v Košiciach.
Hlavným bodom programu zasadnutia VR bolo poďakovanie čestným hosťom a odovzdanie
pamätných ocenení Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vďaka adresovaná
cteným hosťom bola vyslovená za ich pomoc pri rozvoji vysokej školy v oblastiach vzdelávacích,
vedeckých, personálnych, odborných materiálnych a mnohých iných, a to nielen za obdobie existencie
VŠBM v Košiciach, ale aj počas obdobia fungovania Detašovaného pracoviska Fakulty špeciálneho
inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré bolo predchodcom terajšej samostatnej vysokej školy.
Medzi ocenenými boli aj v zastúpení mesta Košice jeho primátor Richard Raši, mnohí rektori,
prorektori a dekani partnerských univerzít, odborníci z oblasti bezpečnosti, partneri z odbornej praxe,
sudcovia, redaktori, umelci, príslušníci ozbrojených zborov, obchodní partneri a mnohí jednotlivci, ktorí
svojím osobným prístupom prispeli k rozvoju vysokej školy a tým aj bezpečnostného povedomia na
Slovensku.
V závere zasadnutia sa do rozpravy prihlásilo viacero hostí, ktorí slovne alebo oceneniami vyjadrili
uznanie za snaženie celej VŠBM v uplynulých rokov, a zaželali veľa síl a kreativity do ďalšieho
obdobia.
Týmto podujatím sa však nepodarilo vysloviť vďaku za pomoc pri rozvoji všetkým, ktorí majú na tom
podiel a tak aspoň touto cestou
Ďakujeme
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5. medzinárodná vedecká konferencia

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 10. - 11. novembra 2011 sa v priestoroch VŠBM Košťova 1 uskutočnil piaty ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Bezpečné Slovensko a EÚ", ktorá nadväzuje na
tradíciu konferencií konaných pod názvom "Ochrana osôb a majetku" od roku 2001.
Cieľom konferencie bolo zvýrazniť bezpečnostnú problematiku občanov a spoločnosti, s dôrazom na
prevenciu kriminality v Slovenskej republike v kontexte vysokoškolského vzdelávania v
bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok zjednotenej Európy a
zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva prioritnou záležitosťou za
podmienok voľného pohybu osôb ako členov Európskej únie a migračnej vlny ostatných krajín do jej
štruktúr.
Sprievodným podujatím konferencie bolo slávnostné zasadnutie vedeckej rady VŠBM v Košiciach pri
príležitosti 5. výročia vzniku VŠBM a zároveň 10. výročie bezpečnostného vzdelávania v Košiciach.
Prvý deň konferencie bol venovaný plenárnemu zasadnutiu, kde si účastníci konferencie mali
možnosť vypočuť množstvo zaujímavých a aktuálnych príspevkov, pričom prevyšovali príspevky zo
zahraničia. Kedže sa príspevky plenárneho rokovania opätovné, ako to býva zvykom každý rok, stretli
s veľkým ohlasom, čo malo za následok mierny časový sklz v harmonograme, dodatočné diskusie k
nastoleným témam sa preniesli do večerného spoločenského posedenia.
Druhý deň konferencie pokračoval rokovaním v troch samostatných, tématicky oddelených sekciách a
to:
Sekcia č. 1 - Riadenie bezpečnostných systémov,
Sekcia č. 2 - Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií,
Sekcia č. 3 - Bezpečnosť v doprave a logistike a environmentálna bezpečnosť.
Rokovania v sekciách sa okrem registrovaných účastníkov konferencie mali možnosť zúčastniť ako
pedagógovia, tak aj študenti VŠBM.
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Školský časopis VŠBM - "ZÓNA 10"
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach od akademického roku 2010/2011 zahájila
vydávanie vlastného školského časopisu pod názvom "ZÓNA 10"
Primárnym určením časopisu je poskytnúť čitateľovi ucelené, plnohodnotné a aktuálne informácie k
dianiu na našej vysokej škole ale aj v bezpečnostnej priemysle a spoločnosti.
Časopis samotný je tematický smerovaný na aktuálne problémy štúdia, študentov, pedagógov,
jednotlivých ústavov a pracovísk ale aj rozšírenie si povedomia o veciach, ktoré sú laikovi neznáme. V
tomto duchu sa prispievatelia článkov budú snažiť odpovedať na pálčivé alebo nikdy verejne
nepoložené otázky a zároveň informovať o novinkách, na ktorých sa pracuje a možno v najbližšej
dobe ovplyvnia aj váš život a štúdium. Kľúčovým cieľom je udržiavanie živého kontaktu s našou
komunitou tak, aby každý je člen niesol so sebou povedomie o histórií, aktuálnom stave a ďalšom
smerovaní VŠBM v Košiciach. V časopise sa nájde aj priestor pre odľahčenie ako pre študentov tak aj
pre iných čitateľov.
Formovanie časopisu bude plynulý a dlhodobý proces, pričom za kľúčové sú chápané prvotné čísla a
spätná odozva na ne. V tomto duchu Vás chceme požiadať o váš názor, nápady a odporúčania, ktoré
nám napomôžu vytvoriť časopis, užitočný pre všetkých a nie samoúčelný prostriedok pre deklarovanie
aktivity školy, ako to niekedy býva pri takýchto projektoch.

Evid. číslo MK SR: EV3847/09, ISSN: 1338-4244
Redakcia časopisu :
Kukučínova 17,
040 01 Košice
Zona10@vsbm.sk

Čo znamená "ZÓNA 10" ?
Pojem Zóna 10 má svoju pôvod v medicínskej terminológií, kde je známy ako tzv. Brodmannová zóna
10 (Brodmann area 10), ktorá je umiestnená v čelnom laloku mozgu. Jej funkcia ovplyvňuje
plánovanie a priraďovanie dôležitosti rôznym paralelne riešeným úlohám pričom zároveň sa k tejto
oblasti viažu ľudské osobnostné kvality.
V tomto ponímaní je práve v tak špecifickej práci akou je výkon služby bezpečnostného pracovníka,
Zóna 10 zodpovedná za mnohé kľúčové rozhodnutia a konania v inkriminovanom momente, ale
zároveň zachovanie si triezveho, logického, spravodlivého a humánneho úsudku podčiarkujúceho
zrelú osobnosť.
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NAŠE SPOLUPRACUJÚCE ODBORNÉ FIRMY
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