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DIE IDENTITÄT DER EU UND IHRE PERSPEKTIVE
NACH DEM BREXIT
Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ1 - Bogusław ŚLUSARCZYK2 - Bożena SOWA3

Identity of EU and its Perspective After Brexit
Abstract: Ein unerwartetes Geflecht von Ereignissen sowie negative, schwer vorhersehbare und kaum zu
beherrschende gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische und klimatische Erscheinungen üben
zweifelsohne einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf von gegenwärtigen Globalisierungsprozessen,
insbesondere aber auf Internationalisierungs- und Integrationsprozesse aus. Infolgedessen entsteht ein komplexes
Netzwerk in der globalisierten und sich globalisierenden Weltwirtschaft, sowie in den Volkswirtschaften
einzelner Kontinente. Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Europäische Union als Beispiel für ein
Modell der internationalen wirtschaftlichen Integration darzustellen sowie die Frage nach der heutigen und
künftigen Form der Europäischen Union zu beantworten versuchen. Ein besonderes Augenmerk der Studie gilt
auch den Konsequenzen des britischen EU-Austritts (BREXIT) sowie den Entwicklungsszenarien von kurz- und
langfristigen Integrationsprozessen.
Keywords: Europäische Union, BREXIT, Entwicklungsszenarien von kurz- und langfristigen
Integrationsprozessen
Abstract: Unexpected tangles of events, as well as negative, difficult to predict and control social, industrial,
technological, economic and climatic phenomena have, undoubtedly, a significant impact on the course of
contemporary processes of globalization, especially on the processes of internationalization and integration. The
result is a complex web of relationships in a globalized and globalizing increasingly world economy as well as
the economies of individual continents. The purpose of this article is to present the European Union as a model
of international economic integration and an attempt to answer the question of the shape of the European Union present and future. In the article, special attention was paid to the consequences of leaving the EU structures by
Britain (BREXIT) and scenarios for the development of integration processes in the short and longer term were
outlined.
Key words: European Union, BREXIT, short and long-term scenarios for the development of integration
processes

1. Einleitung
Ein unerwartetes Geflecht von Ereignissen sowie negative, schwer vorhersehbare und kaum zu
beherrschende gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische und klimatische Erscheinungen üben
zweifelsohne einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf von gegenwärtigen Globalisierungsprozessen,
insbesondere aber auf Internationalisierungs- und Integrationsprozesse aus. Infolgedessen entsteht ein komplexes
Netzwerk in der globalisierten und sich globalisierenden Weltwirtschaft, sowie in den Volkswirtschaften
einzelner Kontinente.
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Europäische Union als Beispiel für ein Modell der
internationalen wirtschaftlichen Integration darzustellen sowie die Frage nach der heutigen und künftigen Form
der Europäischen Union zu beantworten versuchen. Ein besonderes Augenmerk der Studie gilt auch den
Konsequenzen des britischen EU-Austritts (BREXIT) sowie den Entwicklungsszenarien von kurz- und
langfristigen Integrationsprozessen.
Nach dem Zeitalter der sich in den 1990er Jahren zunächst verstärkenden Integrationsprozesse, die unter
dem Einfluss der Internationalisierungs- und anschließend der Globalisierungsprozesse zustande kamen, die zu
Integrationsprozessen im Hinblick auf die Ausdehnung und die Intensität führten (infolge deren zu einer
Vergrößerung gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Staaten und deren Volkswirtschaften
innerhalb von Staatengemeinschaften sowie in der gesamten Weltwirtschaft gekommen ist), setzten
Desintegrationsprozesse an.

prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz. Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland.
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Zu den Konsequenzen des hohen Abhängigkeitsgrades des jeweiligen Staates (bzw. dessen
Volkswirtschaft) in seinen internationalen Beziehungen gehören:
 Die Notwendigkeit, bei der Gestaltung der eigenen Wirtschaftspolitik die Folgen eventueller
Modifizierungen von Prinzipien, Zielen, Methoden und Mitteln zur Umsetzung der Wirtschaftsprogramme
anderer Staaten (Volkswirtschaften) zu berücksichtigen;
 Das Bewusstsein der Einwirkung eventueller Modifizierungen und Berichtigungen im Bereich der
eigenen Wirtschafts- und Sozialpolitik auf die Lage in anderen Ländern.
Dabei ist zu betonen, dass das Ausmaß dieser Konsequenzen von gegenseitigen Beziehungen abhängig ist,
die den Sensibilitätsgrad und die Anfälligkeit der Volkswirtschaft auf exogene Faktoren sowie auf die Kraft und
den Wirkungsbereich der Nationalwirtschaft des jeweiligen Staates auf andere wirtschaftliche Organisationen
(Institutionen) bestimmen.
Gleichzeitig sei hinzugefügt, dass ein Abbruch bzw. die Schmälerung des Umfangs von Interdependenzen
bei wesentlichem Abhängigkeitsgrad zur Erhöhung der Umsetzungskosten von vereinbarten Zielen der
Wirtschaftspolitik oder gar zu Verlusten für die Parteien eines existierenden sozial-wirtschaftlichen Netzwerkes
sowohl auf der regionalen als auch auf der internationalen Ebene führen können.
2. Die Europäische Union als ein Modell der internationalen Wirtschaftsintegration
Das Modell der internationalen Integration ist ein komplexes Bild einer Staatengemeinschaft, welches seine
Haupteigenschaften umfasst, die unter dem Einfluss von Koordinations-, Unifikations- und
Zentralisierungsmechanismen der Wirtschaftspolitik des Staatenverbundes hervorgebracht werden.
Infolgedessen entstehen Prinzipien der Entscheidungsfindung in Bezug auf internationale Interdependenzen
sowie auf die Entstehung von Institutionen und auf deren Kompetenzbereich. Im Hinblick auf das Kriterium der
Kompetenzverteilung lässt sich zwischen dem Modell der internationalen wirtschaftlichen Integration und dem
Modell der supranationalen wirtschaftlichen Integration unterscheiden.
Das Modell der internationalen wirtschaftlichen Integration besteht darin, dass die Entscheidungen in
Bezug auf die Gestaltung von Zielen, Mitteln und Methoden sowie von Instrumenten der in- und ausländischen
Wirtschaftspolitik ausschließlich von nationalen Institutionen getroffen werden, während Entscheidungen
internationaler Institutionen einen koordinierenden Charakter haben.
Bei dem Modell der internationalen Integration weisen die durch Institutionen der Staatengemeinschaften
herausgegebenen Empfehlungen auf gewünschte Änderungen in der Wirtschaftspolitik, darunter in der
Außenwirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten hin. Die Empfehlungen sind als gewisse Vorschläge bzw.
Angebote aufzufassen, denen sich die Mitgliedsländer nicht unterordnen müssen, die allerdings, nachdem ihnen
der verbindliche Charakter d.h. die Gesetzes- bzw. Verordnungsform verliehen worden ist, obligatorisch werden.
Somit besteht bei dem Modell der internationalen Integration keine formale Gefahr für die Souveränität der
Mitgliedsländer.
Bei dem Modell der supranationalen Wirtschaftsintegration wird hingegen ein Teil von Entscheidungen,
die bisher im Bereich der Innen- und Außenwirtschaftspolitik lagen, durch inländische Institutionen an das
supranationale Zentrum übertragen. Der Kompetenzbereich in Bezug auf supranational getroffenen
Entscheidungen hängt von genseitigen Absprachen zwischen den Mitgliedsstaaten sowie von der Zustimmung
einzelner Staaten ab. Die auf der Grundlage von den Mitgliedsländern eingeholter Angaben getroffenen
Entscheidungen erhalten die Form von Richtlinien bzw. Verordnungen, die für die Parteien d.h. Mitgliedsländer
sowie die auf deren Gebiet handelnden Organisationen im vollen Umfang gelten. So kommt es bei dem Modell
der supranationalen Wirtschaftsintegration zu einer Einschränkung der nationalen Souveränität, deren Umfang in
gemeinschaftlichen Abkommen und Verträgen, die sich auf die Umsetzung einzelner Politiken beziehen,
festgelegt wurde: Handels-, Agrar-, Transport-, Industrie-, und Technologie-, Energie-, Sozial-, Regional-,
Währungs-, Wettbewerbs und Verbraucherschutz sowie Umweltschutzpolitik.
Der Wirkungsbereich von Koordinations-, Unifikations- und Zentralisationsmechanismen der
Wirtschaftspolitik einer Staatengemeinschaft wird durch das Niveau der erreichten sozial-wirtschaftlichen
Entwicklung bestimmt, darunter durch den Grad der Komplementarität der Wirtschaftsstrukturen (sei es die
Komplementarität von Wirtschaftsstrukturen oder die Komplementarität der intra- bzw. interindustrieller Art),
das Tempo der Internationalisierung des Wirtschaftslebens sowie durch das Niveau des politischen und
kulturellen Bewusstseins der Gesellschaften in den einzelnen Ländern, Mitglieder einer Staatengemeinschaft.
Der Prozess der internationalen wirtschaftlichen Integration vollzieht sich:
 im Sachbereich (bzw. im realen Bereich), dessen Wesen in den sich im Laufe der Zeit vertiefenden
wirtschaftlichen Interdependenzen zwischen den sich integrierenden Ländern in der Produktion, Wissenschaft
und Technik, im Waren- und Dienstleistungshandel sowie in Bezug auf den internationalen Austausch von
Produktionsfaktoren liegt;
 im institutionell-instrumentalen Bereich, der diverse Verträge in Bezug auf die Gründung sowie
Funktionsweise verschiedenartiger funktional-instrumentaler Beziehungen, gemeinsamer Organe und
7
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Institutionen sowie in Bezug auf die im Zuge gemeinsamer Verhandlungen festgelegten Instrumente
(Werkzeuge) sowie gegenseitige Verbindungen zwischen verschiedenartigen Wirtschaftsteilnehmern regelt.
Derartige Prozesse treten auf allen Kontinenten der Welt auf und je nach deren Verlaufstempo haben sie
einerseits zu einer Vertiefung der sozialen Arbeitsteilung, andererseits zur Herausbildung eines einheitlichen,
mehr oder weniger kohärenten Wirtschaftsgebildes geführt, welches die sich auf der regionalen Ebene
integrierenden Länder umfasst.
Das Ergebnis derartiger Prozesse ist die Entstehung einzelner institutioneller Stadien (Formen) der
internationalen wirtschaftlichen Integration. Theoretisch wie auch praktisch gesehen lassen sich solche Formen
wie die Freihandelszone, Zollunion, Wirtschaftsunion, Währungsunion, politische Union sowie gemeinsamer
Binnenmarkt unterscheiden. Die genannten Formen der Integration, die als die sog. institutionelle Integration
bezeichnet wird, variieren je nach Umfang, Zielsetzungen, Methoden und Koordinationsweisen sowie je nach
dem Grad der Harmonisierung und Unifikation einzelner Bereiche der Wirtschaftspolitik von Mitgliedern einer
Staatengemeinschaft.4
Bisher sind zahlreiche Staatengemeinschaften entstanden, die mit unterschiedlichem Erfolg ihre Ziele
erreichen. Zu den meist fortgeschrittenen und die höchsten Entwicklungsstadien erreichenden gehört die
Europäische Union, die 28 auf dem europäischen Kontinent liegende Länder umfasst. Diese Gruppierung
zeichnet sich durch Folgendes aus:
 ein Teil der Mitgliedsländer funktioniert im Rahmen des als gemeinsamer Binnenmarkt bezeichneten
Stadiums;
 ein Teil der Mitgliedsländer erreichte das als Wirtschafts- und Währungsunion bezeichnete Stadium.
3. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU – eine Übersicht
Großbritannien ist ein spezifisches Mitglied der Europäischen Union, welches seit dem 1. Januar 1973 der
EU angehört. Seit Beginn der Integration ließen sich Spannungen zwischen Großbritannien und der EU
beobachten. Die Skepsis und Bedenken der Briten gegenüber der Integration begleiteten den gesamten Zeitraum
der britischen EU-Mitgliedschaft. Dies ergab sich vor allem aus einem stark ausgeprägten Identitätsgefühl und
aus der vorherrschenden Überzeugung über die Macht des eigenen Imperiums sowie aus einer Abneigung gegen
die Unterordnung (Dobroczyński 2002, S. 128). Die britische Europapolitik zeichnete sich darüber hinaus durch
Pragmatismus und Instrumentalismus aus, denen der Schutz des eigenen nationalen Interesses zugrunde lag. Der
selektive Charakter der britischen Beteiligung an europäischen Integrationsprozessen resultierte gerade aus einer
relativ stärker ausgeprägten instrumentalen Herangehensweise gegenüber Europa (Ronek G. 2012, Band. 4 no
2).
Die Entscheidung Großbritanniens über den Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften beeinflussten
zweifelsohne folgende Faktoren:
 der Zerfalls des Imperiums und eine beträchtliche Schwächung der britischen Position in der Welt nach
dem Zweiten Weltkrieg;
 die Energiekrise, die die britische Wirtschaft ebenfalls beeinträchtigt hat;
 die durch den steigenden Wettbewerb notwendig gewordene Wirtschaftsmodernisierung sowie der
Zugang zu neuen Absatzmärkten;
 zusätzliche Unterstützung der Entwicklung und Modernisierung der Landwirtschaft in Großbritannien.
Doch bereits in den 1980er Jahren, insbesondere nachdem Margaret Thatcher Prime Minister geworden
war, begann die Skepsis zuzunehmen, deren Folgendes zugrunde lag:
 besondere Beziehungen mit den Vereinigten Staaten;
 das Gefühl des „Andersseins“ gegenüber Europa;
 Befürchtungen vor der Entstehung einer „europäischen Supermacht” mit Zentrum in Brüssel.
Diese zurückhaltende Einstellung gegenüber Integrationsprozessen hatte insbesondere einen politischen
Charakter. Doch im Hinblick auf wirtschaftliche Interessen vertrat der Premierminister Tony Blair die
Auffassung, dass sich Großbritannien an dem Prozess des Aufbaus von vereinigtem Europa beteiligen sollte,
sonst würde es keinen Einfluss auf die Entwicklungstendenzen Europas haben. Seiner Meinung nach sollten
starke, souveräne Staaten die Grundlage Europas bilden (Blair 2001, S. 10). Tony Blair schlug auch eine
Modifizierung der Ausgaben aus dem EU-Haushalt vor, die in der Kürzung der Ausgaben für die gemeinsame
Agrarpolitik und in der Steigerung der Ausgaben für Forschung, Technologien, aktive Marktpolitik und Hilfe
zugunsten von kleinen Unternehmen bestehen sollte (Miłkowski 2005, S. 28).
Nachdem 2010 David Cameron das Amt des Premierministers übernommen hatte, verschärften sich die
Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien, was auf die notwendigen Haushaltskürzungen, sich
verstärkenden Migrationsprozesse sowie auf einen Wandel des europäischen Sozialmodells zurückzuführen war.

4P.

Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003, s. 21-23.
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4. Das Wesen des Brexit und seine Gründe
Der Terminus „Brexit” steht für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Es ist eine
Zusammensetzung aus „Br” für Britain sowie aus „Exit”, d.h. Austritt.
Die Zweifel an der weiteren Behandlung Großbritanniens nach bisherigen Konditionen tauchten bereits
nach der Ansprache David Camerons vom 23. Januar 2013, als er die Schlüsselprobleme thematisierte, vor
denen die EU stehen würde, und zwar: die Krise der Euro-Zone, der Legitimierung der Integration bzw. die
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Des Weiteren bestimmte David Cameron die Reformrichtlinien für die
EU, die er sich folgendermaßen vorstellte:
 Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen des Binnenmarktes und eine breitere Öffnung auf den
Handelsaustausch;
 Reformierung von Unionsstrukturen und deren Institutionen;
 Flexibilisierung von Entscheidungsfindungsverfahren sowie der Abbau des bürokratischen Aufwands;
 Berücksichtigung der Rolle von Nationalparlamenten sowie Verringerung des Kompetenzbereichs von
supranationalen Institutionen;
 Akzeptanz der kulturellen Vielfalt der Mitgliedsländer5.
Als Befürworter der weiteren britischen EU-Mitgliedschaft hat der Premierminister Cameron gemäß
seinem Wahlversprechen ein Referendum über die Zukunft Großbritanniens in der EU durchgeführt. Nach der
Abstimmung vom 24.06.2016 ist der Brexit Wirklichkeit geworden und soll laut der Premierministerin Therese
May im März 2017 beginnen.
Die Experten befürchten, dass der Brexit viele negative Erscheinungen und Prozesse verursachen wird,
sowohl für Großbritannien als auch für sonstige EU-Länder. Diese Phänomene und Prozesse können und werden
sich nach Ansicht von Georges Soros, dem amerikanischen Experten für Finanzfragen, sowohl kurz- als auch
mittel- und sogar langfristig manifestieren. Er meint, der Brexit sei als die Erfüllung eines Katastrophenszenarios
aufzufassen, welches eine Desintegration der EU zur Folge haben könne, soweit er den antieuropäischen
Fraktionen in der EU den Weg ebnen werde6.
Ist das Szenario von Soros angesichts der aktuellen geopolitischen und sozial-wirtschaftlichen
Gegebenheiten europa- und weltweit möglich? Unserer Meinung nach ist es ausgeschlossen, wenn man folgende
Umstände bedenkt:
 Aktuelle politische Spannungen und ungelöste Konflikte (darunter ukrainisch-russischer, im Nahen
Osten, in Syrien), an denen sich die EU beteiligt;
 Intensivierung von Migrationsbewegungen, die eine gemeinsame Kompromisslösung der EU-Länder
erfordern,
 wirtschaftliche Konsequenzen für beide Parteien, d.h. für das austretende Land sowie für die in der EU
verbleibenden Länder.
Die Brexit-Folgen werden sich somit auf vielen Ebenen manifestieren, allerdings werden im Hinblick auf
einen beträchtlichen Grad der Interdependenzen und sozial-wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der britischen
Wirtschaft und den EU-Ländern die wirtschaftlichen Folgen am deutlichsten zu spüren sein.
Laut Autoren des im Auftrag des Britischen Arbeitgeberverbandes (CBI) erstellten Berichts sollen die
Verluste, die die britische Wirtschaft tragen wird, etwa 100 Mrd. Pfund betragen. Darüber hinaus ist mit
Änderungen auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen, die zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um ca. 2-3 % führen
werden. Dies wird zweifelsohne eine Senkung des Wirtschaftswachstumstempos um 0,2 bis 0,3 % jährlich zur
Folge haben, was wiederum die Attraktivität der britischen Wirtschaft für direkte Auslandsinvestitionen
beeinträchtigen wird. Dabei ist zu betonen, dass Großbritannien der größte FDI-Nutznießer innerhalb der EU
war7.
Nach dem britischen Austritt aus den EU-Strukturen erfolgt ebenfalls eine Modifizierung der
Handelskonditionen, denn der Handel wird nicht mehr gemäß dem Freihandelsabkommen, sondern nach den
WTO-Vorschriften geführt. Dies hat zur Folge, dass es zu einer Senkung der Wettbewerbsfähigkeit britischer
Produkte auf den Märkten der EU-Länder kommen wird. Die Ausfuhren in diese Länder gestalteten sich auf dem
Niveau von ca. 70%. Die Einführung neuer Preistarife würde Großbritannien ca. 11 Mrd. Pfund jährlich kosten
(laut Experten machst das ca. 65 Mrd. Pfund innerhalb von 15 Jahren). Die Modifizierung der bisherigen EUBedingungen wird somit zu einem Preisanstieg führen, und zwar sowohl von Ausfuhrwaren als auch von
Einfuhrwaren. Die Folgen dieser Entwicklung werden sowohl die britischen Verbraucher und Unternehmer als
auch ihre Handelspartner, darunter aus Polen, zu spüren bekommen. In den letzten Jahren platzierte sich
Großbritannien als polnischer Handelspartner auf Rang 2., 3. bzw. 4. In den Jahren 2014-2015 war das Tempo
http://blogs.tco.gov.uk/robinbarnett/2013/01/24/przemowienie-premiera-camerona-o-wielkiej-brytanii-i-unii-europejskiej-2/.04./0/.2016
http:///wpolityce.pl/swiat/298252-soros-przerazony-brexit-jest-spelnieniem-katastroficznego-scenariusza-dezintegracja-uniieuropejskiejstaje-sie-praktyc....
7 http:/prawy.pl/28699-koszt-brexit-oszacowano-na-100-mld-funtow/04.04.2016
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des Exportwachstums nach Großbritannien höher als das Tempo des gesamten polnischen Exports. Der Wert
des polnischen Exports nach Großbritannien belief sich im Jahre 2015 auf ca. 12 Mrd. Euro8.
Auf Grund gewählter Schätzungen und allgemeiner Kalkulationen der Brexit-Kosten ist festzustellen, dass
die Drosselung ungünstiger Desintegrationsprozesse nicht nur aus der wirtschaftlichen Sicht als notwendig
erscheint, sondern ebenfalls im Hinblick auf die Sicherheit Europas und der Welt sowie auf die Sicherstellung
von Entwicklungsperspektiven für die Weltwirtschaft.
5. Unvollkommenheiten des Prozesses der europäischen Integration
Wie den oben angestellten Ausführungen zu entnehmen ist, steht der Anfang des 21. Jahrhunderts in der
Geschichte der europäischen Integration nicht nur für Erfolge, sondern auch für Unvollkommenheiten oder gar
Integrationsmisserfolge. Während verschiedener Debatten wird oft die Problematik künftiger Prognosen und
Konzepte der Integrationsmaßnahmen zur Sprache gebracht. Die Stimmen in der Diskussion über die EUZukunft zeigen diverse Möglichkeiten künftiger Integrationsinitiativen. Nicht selten wird die Frage aufgeworfen,
ob die aktuelle Form der Integration in Europa das einzig mögliche Szenario der internationalen
Zusammenarbeit darstellt. Des Weiteren sind die Entwicklungsrichtlinien künftiger Integrationsmaßnahmen
sowie Schlussfolgerungen aus erlittenen Misserfolgen zu erwägen. Die Volkswirtschaften sind immer enger in
transnationale und globale Flüsse in den Bereichen Produktion, Waren- und Dienstleistungshandel sowie
internationaler Austausch von Produktionsfaktoren angebunden, und die Staaten haben beschränkte
Kontrollmöglichkeiten dessen, was innerhalb ihrer Grenzen passiert. Im Zeitalter der Globalisierung
verschwindet die traditionell aufgefasste Souveränität in der Wirtschaft und wird durch Interdependenzen ersetzt,
die es erlauben, nationale Interessen und sozial-wirtschaftliche Strategien in dem durch internationale Bündnisse
festgelegten Umfang wahrzunehmen. Angesichts dessen erfordern künftige Integrationsmaßnahmen und –
projekte einerseits, dass man den Herausforderungen und Folgen des sich vertiefenden Globalisierungsprozesses
entgegenkommt, andererseits sind dabei die Interessen der Volkswirtschaften zu berücksichtigen. Es ist eine
äußerst schwierige Aufgabe, da „auf der Grundlage der theoretischen Reflexion und Kritik von
Globalisierungserscheinungen bisher kein ausreichend kohärenter und attraktiver Vorschlag entstanden ist, der
einerseits die Existenz und das Wohl des gegenwärtigen Menschen innerhalb seiner nationalen Gemeinschaft
wahrnehmen und andererseits nationale Wirtschaftsinteressen mit unvermeidlich fortschreitenden
Globalisierungsprozessen vereinbaren würde.” (Szostak, 2016, S. 199). Nach Ansicht von Ch. Leitl erinnert
Europa an einen Patienten, dem der Arzt eine radikale Änderung der Lebensweise anordnet, weil sonst die
ordnungsgemäße Aufrechterhaltung seiner Lebensfunktionen bedroht wäre, doch der Patient strengt sich nicht
an, um seine bisherigen Gewohnheiten zu überwinden (Leitl, 2011, S. 15). Europa hat mit vielen Problemen zu
kämpfen, darunter mit folgenden Angelegenheiten:
 Die dynamische Entwicklung von den sog. BRIC-Staaten stellt eine enorme Herausforderung für den
Weltmarkt im Zusammenhang mit dem Streben nach der Qualitätssteigerung und innovativen Maßnahmen in
zahlreichen Bereichen des Wirtschaftslebens dar;
 Demographische Probleme, darunter die Alterung der Gesellschaft beeinflussen ungünstig die soziale
Versorgung in vielen Ländern;
 I n Folge der letzten zwei Erweiterungen haben wir es mit einer größeren wirtschaftlichen, sozialen,
rechtlichen und kulturellen Differenzierung zwischen den Mitgliedsländern zu tun; aufgrund dessen wird es
immer schwieriger sein Kompromisslösungen zwischen allen Ländern auszuhandeln;
 Migrationskrise in Europa;
 Krise des Sicherheitssystems (fehlende gemeinsame Armee, Divergenzen im Bereich der gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik);
 Institutionelle Krise (Die Europäische Union wird vor dem Hintergrund gut bezahlter Bürokratie
wahrgenommen und von Durchschnittsbürgern als ein stark technokratisches rücksichtsloses Gebilde
betrachtet);
 Krise des Wertesystems;
 Führungs- und Visionskrise (Zusammenbruch des Konzepts der Bundesstaatlichkeit) (Europäische
Union…, http).
6. Die Suche nach Entwicklungsszenarien für Integrationsprozesse in Europa
Wenn man aktuelle Probleme, die in der EU existierenden Krisen sowie deren Konsequenzen betrachtet, so
lässt sich daraus schlussfolgern, dass Schwierigkeiten und Krisen ehe die Nationalstaaten stärken, statt zu

8
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gemeinsamen übernationalen Aktivitäten zu führen, so dass immer häufiger die Frage gestellt wird, ob künftige
Integrationsmaßnahmen in Richtung Föderation bzw. Zergliederung gehen.
Den oben genannten Problemen versuchen verschiedene Konzepte und Theorien entgegenzukommen. Nach
Ansicht von E. Pohulak-Żołędowska „soll man den alten Kontinent sicherlich aus der Perspektive der
europäischen Integration betrachten. Aber in welcher Form? Man kann zwei Modelle gegenüberstellen: das als
westfälische Großmacht organisierte Modell und das neomittelalterliche Imperium.”(Pohulak-Żołędowska,
2013, S. 39). Der einschlägigen Fachliteratur lassen sich verschiedene Versuche entnehmen,
Wahrnehmungsmöglichkeiten der künftigen europäischen Integration zu systematisieren (J. Zielonka, 2007, S.
20). Es werden verschiedene Umdeutungsvarianten des Integrationsprojekts dargestellt. Außer den oben
genannten gibt es auch weitere Konzepte wie: "Europa als Klub der Klubs", „Europa zweier
Geschwindigkeiten”, „Aussonderung eines harten Kerns, umringt von konzentrischen Kreisen unterschiedlichen
Fortschritts- bzw. Integrationsgrades” bzw. eine Marginalisierung der Bedeutung von supranationalen
Institutionen und ein Übergang zur Zusammenarbeit d.h. das Konzept „Europa a la carte”(Cianciara, 2012, S.
14). Im Folgenden wird auf die drei letztgenannten Modelle eingegangen.
1989 schlug Jacques Delors, der damalige Präsident der Europäischen Kommission, das Konzept „Europa
der konzentrischen Kreise“ als Organisationsweise für die europäische Integration vor, in dem die
Mitgliedsstaaten mehrere Kreise – je nach ihrer Beteiligung an Integrationsmaßnahmen - bilden sollten. Der Idee
von Delors sind u.a. zwei andere Konzepte vorausgegangen, und zwar: „Das Europa der zwei
Geschwindigkeiten” sowie „Europa a la carte”. Das erstgenannte Modell wurde 1975 in dem Bericht von Leo
Tindemans (dem damaligen Ministerpräsidenten Belgiens) vorgeschlagen. Seine Grundvoraussetzung bestand
darin, dass alle Mitgliedsländer dasselbe Endergebnis anstreben würden, allerdings sei im Hinblick auf
wirtschaftliche, soziale oder politische Unterschiede das Tempo dieser Bestrebungen nicht immer gleich. Das
Modell berücksichtigt somit vor allem eine zeitliche Differenzierung, da die einzelnen Länder früher oder später
über ihren Übergang zu einer tieferen Integration in bestimmten Bereichen entscheiden. In der bisherigen EUGeschichte lassen sich Beispiele für derartige Lösungen finden, wie etwa die Evolutivklauseln und
Übergangsfristen, innerhalb von denen das jeweilige Land seine Probleme zu überwinden versucht, die es daran
hindern, sich an der an der Umsetzung einer Politik vollständig zu beteiligen. Gleichzeitig bekommt es
finanzielle Unterstützung, dank der es die notwendigen Anpassungen z.B. im Bereich der Infrastruktur, der
Gesetzgebung bzw. der Entwicklung der Humanressourcen vornehmen kann.
Ein anderes Integrationskonzept, formuliert von dem deutschen Politikwissenschaftler Ralf Dahrendorf
(1979) und als „Europa a la carte”9 bekannt, ist flexibler, da es von einer größeren Freiheit einzelner Staaten im
Hinblick auf die Integration ausgeht. Das Modell setzt voraus, dass jedes Land bei der Wahl des
Integrationsbereichs, an dem es sich beteiligen möchte, frei sein sollte. Dieses Konzept ermöglicht die
Schließung von Kompromissen zwischen oft stark differenzierten Interessen und Zielsetzungen einzelner Länder
(Thym, 2005, S. 29-30). Ein Beispiel für die Anwendung dieses Konzepts ist die Ausnahmeregelung (Opt-outKlausel).
Zu den neueren Integrationstheorien gehört das bereits genannte Konzept „Europa der drei konzentrischen
Kreise”, d.h. die Idee des europäischen Kerns umringt von Kreisen (Karte 1). Dieses Modell setzt eine enge
politische Union zwischen den Mitgliedsländern, die eine Elite der Föderation bilden (die Gruppe der meist
fortgeschrittenen Mitgliedsländer im Hinblick auf den Integrationsprozess), während sonstige Mitgliedsländer
sowie manche Drittstaaten (Nachbarländer), die sich durch die Wahl eines niedrigeren Grades der Integration
bzw. die Beteiligung nur an gewählten Maßnahmen und Politiken auszeichnen, Kreise bilden (Cianciara, 2012,
S. 40). Die Europäische Union hat in ihrer aktuellen Form eine äußerst komplexe und differenzierte Struktur. Im
Hinblick
auf
unterschiedliche
Ziele
einzelner
Länder
bzw.
Regionen,
unterschiedliche
Wahrnehmungsperspektiven auf konkrete Situationen sowie heterogene Haltungen in verschiedenen Bereichen
des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ist es oft schwer, einen Konsens über heikle
Themen gemeinsamer Politiken zu erreichen. Während manche Mitgliedstaaten die EU beispielsweise vor allem
im Hinblick auf die Freizügigkeit von Kapital, Arbeit, Waren und Dienstleistungen wahrnehmen, wird die EU
durch eine andere Gruppe von Ländern vor allem als eine fortgeschrittene Form der internationalen Integration
betrachtet. Die erst genannte Gruppe hat keine Bedenken in Bezug auf den Beitritt weiterer Länder, die andere
ergreift hingegen Initiativen, welche eine bessere Koordination von Maßnahmen sowie die Formulierung einer
gemeinsamen Strategie als Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung zum Ziel haben. (Leitl, 2011, S.
18).

9Dieser

Terminus wird von den Anhängern der EU-Integration oft im negativen Sinne verwendet.
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Karte 1. Europa der drei konzentrischen Kreise *
Vertiefte Euro-Zone
Teil der Mitgliedsländer EU-28
Länder der EWG, Osteuropas sowie des Mittelmeerraumes
*
Die auf der Karte dargestellten Kreise sind symbolisch zu verstehen.
Quelle: Die Karte Europas, Original, unbearbeitet:http://freedesignfile.com/171243-europe-satellite-mapvector-graphics/ (Zugang am 11.10.2016); Karte mit markierten konzentrischen Kreisen: eigene Bearbeitung auf
der Grundlage von: Ch. Leitl, Ein Zukunftsmodell für die Europäische Union, [in:] Ch. Leitl, G.Verheugen (ed.),
Europa? Europa! Wo liegt die Zukunft unseres Kontinents? What lies ahead for the future of our continent?,
Nomos Verlag, Baden-Baden 2011.
Das auf der Karte 1 symbolisch dargestellte Modell enthält drei Kreise. Dabei sei vermerkt, dass die
Analyse der einschlägigen Literatur eindeutig zeigt, wie schwer es ist, den Umfang einzelner Kreise durch
geographische Grenzen auszudrücken. Im Allgemeinen kann von folgenden Bezeichnungen einzelner Kreise
ausgehen:
1) Erster Kreis: erweiterte Euro-Zone;
2) Zweiter Kreis: die europäische Union in ihren aktuellen Grenzen (unter Ausschluss mancher
Mitgliedsländer);
3) Dritter Kreis: erweiterter Europäischer Wirtschaftsraum.
ad.1.
Laut diesem Konzept werden zum ersten Kreis (der in der Fachliteratur auch als „Zentrum” der
Europäischen Union bezeichnet wird) die in sozial-wirtschaftlicher Hinsicht am besten entwickelten und im
Hinblick auf die wirtschaftliche Integration meist fortgeschrittenen Länder gezählt, die gleichzeitig zu einer
weiteren vielseitigen Zusammenarbeit und internationalen Integration bereit sind. Unter den Ländern, die den
Kern Europas bilden, werden meistens solche Länder der Euro-Zone genannt, wie Deutschland, Holland,
Luxemburg, Österreich (manchmal wird auch ein Nicht-EU-Land erwähnt, und zwar Norwegen) (Theorie der
drei Kreise …, http). Diese Gruppe zeichnet sich durch ein niedriges Arbeitslosigkeitsniveau sowie durch ein
relativ hohes BIP-Wachstum aus. Darüber hinaus gehören Deutschland und Holland zu den größten
Exportländern (nach der Euro-Übernahme begann die Ausfuhrdynamik dieser Länder deutlich zu wachsen). Die
Autoren des Konzepts gehen davon aus, dass die zum ersten Kreis angehörende Ländergruppe die wichtigsten
gemeinschaftlichen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen trifft.
ad.2.
Wie bereits betont, gibt es uneinheitliche Meinungen und Stimmen, wenn es um den Umfang einzelner
Kreise geht. In der Fachliteratur findet man beispielsweise Ansichten, dass sich in dem zweiten Kreis „EUMitgliedsländer befinden, die den Fiskalpakt unterzeichneten und in der Zukunft beabsichtigen der Währungsund Fiskalunion beizutreten (z.B. Polen)” (Stolarczyk, 2012, S. 52). Betrachtet man wiederum negative Folgen
der letzten Wirtschaftskrise, insbesondere den deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeitsrate, so kann man die
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Zusammensetzung des zweiten Kreises auf folgende Länder beziehen: Belgien, Dänemark, Finnland, Schweden,
Tschechen, Frankreich und Italien, zu den Ländern also, die sich durch ein viel größeres Arbeitslosigkeitsniveau
auszeichnen als die Länder des ersten Kreises (Theorie der drei Kreise …, http)..
ad. 3.
Der Umfang des dritten Kreises wird durch Experten ebenfalls unterschiedlich festgelegt. Die an
gegenwärtige politische und wirtschaftliche Gegebenheiten am besten angepasste Variante scheint die
Zusammensetzung des dritten Kreises aus den sog. PIGS-Ländern (Portugal, Irland, Griechenland und Spanien)
zu sein, sowie gewissermaßen aus Ländern Mittel- und Osteuropas, aus baltischen Ländern sowie Slowenien, aus
denjenigen Ländern also, welche die Krise deutlich zu spüren bekamen und die mit deren negativen Folgen zu
kämpfen haben, insbesondere mit dem hohen Niveau der Arbeitslosigkeit, mit der wachsenden
Staatsverschuldung (z.B. die Staatsverschuldung Griechenlands belief sich Ende 2014 auf über 170% BIP)
(Łaszek, Tatała, http) sowie mit einem Haushaltsdefizit von bis zu 10% BIP (Theorie der drei Kreise…, http).
M. Stolarczyk bestimmt den Umfang dieses Kreises anders, indem sie auf Länder hinweist, die kein Interesse an
einer Vertiefung der Integration und einer engeren Zusammenarbeit haben; hierzu würde demnach auch
Großbritannien gehören, „welches Ideen zu einer tieferen Integration in der Regel zu blockieren versuchte,
gleichzeitig aber eins der wichtigsten Entscheidungszentren der EU bleiben wollte” (Stolarczyk, 2012, S. 52).
Von einer detaillierten Festlegung des Umfangs abgesehen kann man die These aufstellen, dass das besprochene
Modell von der Zugehörigkeit der Länder des dritten Kreises zu dem neu erweiterten Gebiet des Europäischen
Wirtschaftsraumes ausgeht, der eine Grundlage für die partnerschaftliche Form und Stabilität bilden könnte,
indem er neue Brücken der Verständigung zwischen Europa, Afrika und Asien schlagen würde.
Das oben dargestellte Modell für ein "Europa der drei konzentrischen Kreise" wird wegen seiner
Bezeichnung mit der Vorenthaltung gewisser Möglichkeiten einem Teil der Länder des zweiten bzw. dritten
Kreises. Obwohl in diesem Konzept die Möglichkeit des Übergangs von einer Schicht zu der anderen
vorgesehen ist (nach der Erfüllung bestimmter Auflagen), wird trotzdem die Tatsache außer Acht gelassen, dass
Staaten, die sich zu dem gegebenen Zeitpunkt auf dem gleichen Integrationsniveau befinden, im Hinblick auf
eigene Interessen bzw. Wege zu gesteckten Zielen sich voneinander unterscheiden können. Darüber hinaus
besteht die Gefahr dauerhafter Marginalisierung der Nicht-EU-Länder.
7. Resümee
Der Zusammenhalt der Europäischen Union ist mit einem Fragezeichen versehen. Je länger
Krisensituationen andauern, ungelöste Probleme und Streitigkeiten ohne Kompromisslösungen bestehen, desto
wahrscheinlicher ist es, dass es zu Teilungen kommt. Ein wichtiges Bindemittel der weiteren Zusammenarbeit
im Rahmen der 28 Staaten ist u.a. die Existenz des Binnenmarktes sowie der Wille der Regierungen von EUMitgliedsländern zur Entwicklung der Kooperation und Integration. Angesichts eines differenzierten
Integrationsgrades in den einzelnen Ländergruppen der jetzige EU, der wachsenden Rolle Deutschlands
innerhalb der EU, des Brexits, des ansteigenden Demokratiedefizits in der EU sowie der weiteren bereits
erwähnten Unvollkommenheiten im Bereich der Integration, entwickeln die Experten verschiedene Modelle
künftiger Maßnahmen jetziger Mitgliedsländer der EU, angefangen mit den oben skizzierten Konzepten der
Umdeutung des gegenwärtigen Prozesses der europäischen Integration bis zu Szenarien der europäischen
Desintegration.
Abschließen sei hervorgehoben, dass man bei der Herausarbeitung von Vorschlägen und Modellen weiterer
Integrationsprozesse an eine alte Maxime denken soll: „Man darf weder jemanden zu etwas zwingen, noch ihn
daran hindern” sowie daran, dass weitere europäische Initiativen aus bewussten Entscheidungen resultieren und
nicht unbeabsichtigte Konsequenzen des politischen Lähmung sein sollten.
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TRANSFER POZNATKOV VÝSKUMU DO PRAKTICKEJ
PRÍPRAVY ŠTUDENTOV V SIMULAČNOM CENTRE
Vladimír BLAŽEK1

Transfer of Research Findings into Practical Training
of Students in Simulation Centre
Abstrakt: Štúdia približuje čiastkové výsledky medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby
typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii Policajného zboru
v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“), Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši (ďalej len „AOS“), Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach (ďalej len „VŠBM
v Košiciach“), Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov
v Katoviciach“ v oblasti počítačom podporovanej praktickej príprave študentov v simulačnom centre. Pozornosť
je sústredená na vybrané výsledky empirického výskumu a analýzu stavu využitia krízových scenárov
v edukačnom procese študentov v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného
odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby na Akadémii PZ v Bratislave, ako aj na skupinu návrhov
zefektívnenia prípravy študentov v simulačnom centre.
Kľúčové slová: Praktická príprava, simulačné centrum (ďalej len „SC“), model prípravy študentov
v simulačnom centre, výsledky empirického výskumu, transfer poznatkov.
Abstract: The study presents the partial results of the international scientific research project “Methodology of
creation of basic model crisis scenarios for training of students - crisis managers at the Academy of the Police
Force in Bratislava, the Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik in Liptovský Mikuláš,
University of Security Management in Košice, Pomeranian University in Slupsk and the College of Management
and Marketing and Foreign Languages in Katowice" in the field of computer-aided practical training of students
in the simulation center. Attention is paid to selected results of empirical research and to the analysis of the state
of crisis scenarios application in the educational process of students in the study programme Security and Legal
Services in Public Administration, field of study 8.3.2 Security Public Administration Services at the Academy
of the Police Force in Bratislava. In addition, the author makes several suggestions for making the training of
students in the simulation center more efficient.
Keywords: Practical training, model of training of students in the simulation centre, outcomes of empirical
research, transfer of findings.

1. ÚVOD
Vedeckovýskumná úloha „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových
manažérov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku
a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“, v teoretickej oblasti ako základe
metodológie tvorby krízových scenárov naplnila stanovené základné úlohy:
 Vymedzila a spresnila východiska vzniku, podstaty a poslania typových krízových scenárov vo verejnej
správe pre oblasti vojenských a nevojenských krízových scenárov.
 Spresnila a vymedzila základný pojmový aparát v oblasti krízových scenárov vo verejnej správe, ako
napríklad: krízový scenár; krízový scenár vojenského charakteru; krízový scenár nevojenského
charakteru; typové krízové scenáre; katalóg krízových scenárov; špecifický krízový scenár; námetová
typológia; námety krízových scenárov; rámcový krízový scenár; komplexný krízový scenár.
 Spresnila štruktúry krízových scenárov pre potreby verejnej správy.
 Spresnila a overila etapy tvorby krízových scenárov.[1]
V oblasti transferu výsledkov teoretickej časti výskumu a praktickej oblasti bola pozornosť realizačného
tímu Akadémie PZ v Bratislave sústredená aj na:
 Zefektívnenie začlenenia praktickej prípravy študentov v študijnom programe Bezpečnostnoprávne
služby vo verejnej správe študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby v simulačnom

Doc. Dr. Mgr. Vladimír BLAŽEK, CSc., Katedra verejnej správy a krízového manažmentu. Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava.
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centre do didaktického systému edukačnej činnosti Katedry verejnej správy a krízového manažmentu
a Akadémie PZ v Bratislave;
 Vypracovanie modelu prípravy a priebehu počítačom podporovaného cvičenia v SC AOS v L. Mikuláši
s dôrazom na jej prepojenie s teoretickou prípravou vo vybranej skupine predmetov vyučovaných na
Katedre verejnej správy a krízového manažmentu;
 Zefektívnenie modelu prípravy študentov v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej
správe študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby budúcich krízových manažérov
verejnej správy vo vybraných typových scenároch povodeň, požiar - výbuch, únik nebezpečnej látky, na
stupni krízový štáb obce, súčinnosť so zásahovými jednotkami IZS a stupňom okres.
Predkladaná štúdia prináša parciálne výsledky skúmania predmetnej oblastí s dôrazom na výsledky
dotazníkového šetrenia dotazníka pre študentov Akadémie PZ, s cieľom priblížiť niektoré súvislosti a poznatky,
ktoré sa stali významnými postulátmi modelu prípravy a priebehu počítačom podporovaného cvičenia
v simulačnom centre. Cieľom predkladanej štúdie je na základe výsledkov bádania nami riešenej
vedeckovýskumnej úlohy prezentovať niektoré empirické výsledky a prístupy k transferu vedeckých prístupov
a získaných skúseností do modelu praktickej prípravy študentov v simulačnom centre. Vychádzame z premisy,
že to je aj „...transfer vedeckých poznatkov teórie...“ do praktickej činnosti rôznych subjektov bezpečnostnej
praxe je vzťahom zložitým, protirečivým, multifaktorálne podmieneným a predovšetkým vzťahom obojstranným
a odráža všeobecno-filozofické rešpektovanie vzťahu teórie a praxe v konkrétnom bezpečnostnom prostredí.[2]
Získavaná bezpečnostná prax je zovšeobecnenou pozitívnou, ako aj negatívnou skúsenosťou spoločnosti
a jednotlivca z reálnych ohrození a krízových situácií, odovzdávaných ako poučenie a varovanie pre
budúcnosť[3]. K naplneniu stanoveného cieľa predkladanej štúdie bola použitá analyticko-syntetická metóda,
a okrem logických postupov aplikovaná metóda kauzality, komparácie, dedukcie a iné, ktoré umožnili
vygenerovať silné a slabé stránky stavajúcich činností a odhaliť racionálne návrhy respondentov – študentov.
V rámci realizovanej vedeckovýskumnej úlohy boli využité metódy a techniky empirického výskumu. Pre
značný rozsah získaných údajov v procese plnenia vyššie uvedenej vedeckovýskumnej úlohy, v našej štúdii
prezentujeme iba podstatné časti výsledkov dotazníka pre študentov.
Dotazník pre študentov umožnil získať fakty o jednote teoretickej a praktickej prípravy, o motivácii pre prax,
o rozsahu a úrovni využívania možností simulačných technológií, o úrovni a štruktúre obsahovo metodických
postupov v procese prípravy a priebehu zamestnaní v simulačnom centre (ďalej aj SC) a ich vhodnosti
začlenenia do didaktického systému vysokej školy, o úrovni a štruktúre uplatňovaných obsahovo metodických
postupov v procese prípravy študentov na praktické zamestnanie v SC, o priebehu zamestnaní v SC
a o odporúčaní pre optimalizáciu zamestnaní (výučby) v SC.
Dotazník obsahoval 24 otázok, na ktoré odpovedalo 112 respondentov, študentov magisterského študijného
programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Pri hodnotení bola využitá nasledujúca škála: 1 - áno,
pravidelne, vždy, ++; 2 - áno, prevažne, +; 3 - dakedy áno, dakedy nie, občas, 0; 4 veľmi zriedka, -; 5 - nikdy, - -.
Voľné odpovede študentov sú zakomponované v príslušných častiach predkladanej štúdie. Na štatistické
spracovanie získaných údajov bol využitý program SPSS Windows, a procedúry základnej úrovne štatistickej
analýzy dát ako: stredový priemer, modus - najčastejšie sa vyskytujúca hodnota súboru hodnôt, medián centrálna hodnota, smerodajná odchýlka, rozptyl základného súboru.
Metodológia výskumu, z ktorej sme vyššie prezentovali jej časti, a ktorá je podrobne rozpracovaná v Projekte[4]
umožnila získať údaje, ktoré vytvárajú predpoklady pre ich spracovanie, a to takým spôsobom, aby bolo možné
vzájomným porovnaním (s využitím matematicko-štatistických metód) maximálne objektivizovať a formulovať
primerané závery a prezentovať súčasné modely prípravy a vymedziť základné kontúry optimálneho modelu
prípravy krízových manažérov na vysokých školách s bezpečnostným zameraním na počítačom podporovaných
cvičeniach.
2. VÝSLEDKY A ZISTENIE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETRENIA
Príprava študentov na počítačom podporovaný priebeh cvičenia v simulačnom centre vyžaduje mnohosmernú
činnosť vzdelávacej inštitúcie a garantujúcej katedry, aby si študenti osvojili vedecké základy teórie rizík a kríz vo
verejnej správe, získali návyky a spôsobilosti na plnenie praktických úloh pri realizácii protikrízových opatrení,
ktoré môžu v priebehu štúdia ako interní študenti získať iba na praktických zamestnaniach. Práve teoretická
rozpracovanosť a kvalitná praktická aplikácia vybraných typových krízových scenárov, osvojovaných
a precvičovaných v priebehu štúdia, je významnou podmienkou kvalitnej prípravy študentov na praktické plnenie
úloh ako krízových manažérov štátnej správy a samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni.
V nasledujúcej časti budeme prezentovať výsledky štatistického spracovania získaných údajov. Kompletný
prehľad spracovaných údajov je v prílohovej časti Záverečnej správy riešenej vedeckovýskumnej úlohy[5].
K zjednodušeniu a prehľadnosti prezentovaných výsledkov sme jednotlivé otázky dotazníka pre študentov
zakomponovali do skupín:
1. Skupina rieši stav vzťahu teoretickej a praktickej prípravy (otázky 1-7);
2. Skupina rieši stav práce a využitia simulácií, edukačných možností simulačných centier (otázky 8-16);
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3. Skupina rieši podporu pracovníkov SC študentom v priebehu praktických zamestnaní v SC AOS (otázky
17-21);
4. Skupina sa zameriava na vyhodnotenia zamestnaní v SC a jeho prínosu (otázky 22-24).
Podstata modelu bola chápaná ako množina na seba nadväzujúcich činnosti, vzťahov a obsahu odrážajúcich
potrebu uplatnenia princípov didaktiky, ako aj osobitostí priebehu modelovaného cvičenia - procesov a dejov
krízovej situácie s rešpektovaním možností a výučbového potenciálu simulačných technológií simulačného
centra. Preto bol model prípravy, priebehu a vyhodnotenia počítačom podporovaného cvičenia v SC chápaný ako
cyklický a dynamický proces v etapách:
 1. Etapa - príprava študentov na cvičenie a príprava cvičenia;
 2. Etapa - realizácia cvičenia v simulačnom centre;
 3. Etapa - vyhodnotenie cvičenia a transferu získaných poznatkov do prvej a druhej etapy pre realizáciu
cvičení v nasledujúcom cykle prípravy.
1. Etapa prípravy študentov na cvičenie a príprava cvičenia
V tejto etape možno za rozhodujúce považovať koncepčné začlenenie praktických zamestnaní a krízových
scenárov do výučby, na ich optimálnu realizačnú úroveň. Túto požiadavku nie je možné zabezpečiť bez
aktívneho a koncepčného začlenenia rozhodujúceho výkonného prvku, to je v podmienkach Akadémie PZ
Katedra verejnej správy a krízového manažmentu do procesu výučby a vedeckovýskumnej činnosti. Toto
pracovisko garantuje plnenie stanovených úloh a zároveň s akademickými funkcionármi zabezpečuje konkrétnu
spoluprácu s odborníkmi z praxe, s domácimi a zahraničnými vysokými školami.
V prvej skupine otázok zameraných na poznanie kvality stavu systému teoretickej a praktickej prípravy
študentov magisterského študijného programu, sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
 Otázku „Je výučba predmetov Vášho študijného programu previazaná s praktickou prípravou“, študenti
hodnotili v najnižšej úrovni pozitívneho pásma;
 Otázku „Je dostatok praktickej prípravy na vašej škole?“, študenti hodnotili v stredovej úrovni
negatívneho pásma;
 Otázku „Uplatňovali učitelia také prístupy, ktoré viedli k vašej motivácii na praktickú prípravu?“,
študenti hodnotili na vysokej úrovni pozitívneho pásma;
 Otázku „Je podľa Vášho názoru potrebná praktická príprava na vašu budúcu profesiu?“ študenti
hodnotili na veľmi vysokej úrovni pozitívneho hodnotenia;
 Otázku „Je vo Vašej príprave venovaná pozornosť problematike nevojenských krízových scenárov?“
študenti hodnotili na vysokej úrovni pozitívneho pásma;
 Otázku „Je vo Vašej príprave venovaná pozornosť problematike vojenských krízových scenárov?“
študenti hodnotili v stredovej úrovni negatívneho pásma.
2. Etapa realizácie cvičenia v simulačnom centre
Samotná realizácia cvičenia v simulačnom centre má dve časti, a to:
A) Úvod do zamestnania: kde sa realizuje oboznámenie sa študentov s prostredím, technickým vybavením
simulačného centra, praktickou skúškou manipulácie s technickým zázemím, s ktorým na jednotlivých
pracoviskách budú študenti manipulovať a využívať ich pre svoju činnosť, alebo budú pôsobiť ako
konkrétne zložky krízového manažmentu samosprávy alebo štátnej správy. V tejto časti etapy sú do
týchto činností intenzívne zapojení pracovníci simulačného centra, ktorí upresňujú študentom spôsoby
manipulácie s technikou centra pre činnosť cvičiacich. Na úvodnom brífingu cvičenia je študentom
spresnený priebeh cvičenia, námet cvičenia a sú rozdelení do pracovných skupín, zo strany riadiacich
cvičení sú zodpovedané otázky študentov na nejasnosti obsahového a organizačného charakteru námetu
a priebehu cvičenia. Študenti sa odoberú na pracoviská, je realizovaná kontrola spojenia a hlásenie
pripravenosti pracovísk na plnenie úloh.
B) Realizácia cvičenia - v tejto časti je pozornosť študentov a riadiacich cvičenia sústredená na realizáciu
najmä týchto úloh:
- Zahájenie cvičenia a rozohry v súlade s námetom cvičenia a navodenie vecnej atmosféry riešenia
nastávajúcich úloh.
- Zosúladenie dramatizácie situácie a činnosti cvičiacich študentov tak, aby simulovaná situácia čo
najviac zodpovedala reálnemu priebehu mimoriadnej situácie.
- Poskytovanie technickej a informačnej pomoci - intervencie podľa požiadaviek a kreativity
cvičiacich.
- Zo strany riadiacich cvičení sledovanie systému a obsahu komunikácie, kvality riadiacej
a koordinačnej činnosti krízového štábu, súladu činností nasadených síl a prostriedkov, súladu
činnosti krízového štábu a zasahujúcich síl s vývojom krízovej situácie.
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Na získavanie pozitívnych, ako aj negatívnych poznatkov z činnosti cvičiacich študentov, reakcií na
dynamiku krízovej situácie a kumuláciu rizík a ohrození.
V druhej skupine otázok zameraných na hodnotenie stavu prípravy na činnosti študentov v simulačnom
centre, využitia simulácií a edukačných možností simulačných centier sme dospeli k nasledujúcim
výsledkom:
 Otázku „Je vo vašej príprave využívaná živá simulácia?“ študenti hodnotili na veľmi vysokej úrovni
negatívneho pásma;
 Otázku „Je vo vašej príprave využívaná konštruktívna simulácia?“ študenti hodnotili na strednej úrovni
negatívneho pásma;
 Otázku „Je vo vašej príprave využívaná virtuálna simulácia? študenti hodnotili na strednej úrovni
negatívneho pásma;
 Otázku „Ktorú z uvedených simulácií považujete za optimálnu pre Vašu prípravu“ študenti hodnotili
v poradí: konštruktívna simulácia, živá simulácia a virtuálna simulácia.
 Otázku „Aký je rozsah Vašej prípravy na zamestnanie v SC AOS?“ študenti hodnotili na vysokej úrovni
pozitívneho pásma;
 Otázku „Aká je forma vašej prípravy na zamestnanie v SC AOS?“ študenti hodnotili v poradí praktické
cvičenie s ukážkou , prednáška a inštruktáž;
 Otázku „Ukladal Vám učiteľ úlohy do samostatnej práce v rámci Vašej prípravy na zamestnanie v SC
AOS?“ študenti hodnotili na vysokej úrovni pozitívneho pásma;
 Otázku „Na zabezpečenie vašej prípravy na praktické zamestnanie v SC AOS Vám bola stanovená úloha
zvládnuť a osvojiť si...“ študenti hodnotili v poradí metodické listy, právne predpisy a iné materiály,
ostatné položky boli štatisticky bezvýznamné.
 Otázku „Bola obsahová zhoda Vašej prípravy s reálnym obsahovým zameraním praktického zamestnania
v SC AOS?“ študenti hodnotili na vysokej úrovni pozitívneho pásma.
V tretej skupine otázok zameraných na hodnotenie podpory a pomoci pracovníkov SC študentom v priebehu
praktických zamestnaní v SC AOS sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
 Otázku „Zo strany pracovníkov SC AOS Vám bolo vysvetlené poslanie tohto pracoviska?“ študenti
hodnotili na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
 Otázku „Pracovníci SC AOS Vás oboznámili s technickým vybavením svojho pracoviska?“ študenti
hodnotili na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
 Otázku „Pracovníci SC AOS Vám umožnili si prakticky vyskúšať tie základné činnosti, ktoré budete
realizovať v priebehu zamestnania?“ študenti hodnotili na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
 Otázku „V priebehu zamestnaní v SC AOS pracovníci centra pružne a ochotne pomáhali riešiť Vaše
technické problémy?“ študenti hodnotili na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
 Otázku „Zaškrtnite, aké pomôcky ste používali pri zamestnaní v SC AOS?“ študenti označili v poradí
nasledujúce pomôcky námet cvičenia, interné predpisy a metodické listy, právne predpisy a odbornú
literatúru.
-

3. Etapa - vyhodnotenie cvičenia a transfer získaných poznatkov do prvej a druhej etapy pre realizáciu
cvičení v nasledujúcom cykle prípravy
Proces vyhodnotenia cvičenia v simulačnom centre má dve časti, a to:
A) Za prvú časť môžeme považovať hodnotenie činností a priebehu cvičenia bezprostredne po splnení
úloh námetu alebo priebehu simulovanej mimoriadnej situácie riadiacim cvičenia a programátorom
rozohry a technického zabezpečenia. V tejto prvej hodnotiacej časti sa analyzujú základné nedostatky
v činnosti krízového štábu, zapojených pracovísk v oblasti komunikácie, práce s informáciami, riadenia
síl a prostriedkov, reakcie na meniacu sa krízovú situáciu, obsah prijatých dokumentov a pod.
B) Za druhú časť môžeme považovať komplexné vyhodnotenie realizovaného cvičenia na záver
zamestnania v simulačnom centre. Podstatou tejto časti je vyhodnotenie naplnenia cieľa cvičenia,
zhodnotenie jeho prínosu pre praktickú prípravu študentov, prezentovanie silných a slabých miest
priebehu cvičenia, parciálnych kladov a nedostatkov v etape prípravy, ktoré sa prejavili v priebehu
cvičenia. V tejto časti vyhodnotenia sa prezentujú aj podstatné návrhy a opatrenia pre skvalitnenie
prípravy a priebehu cvičenia študentov v simulačnom centre pre oblasť teoretickej prípravy, oblasť
skupiny vedomostí študentov, prezentovanie priebehu námetu krízovej situácie multimédiami na
simulačnom centre, organizačného zabezpečenia cvičenia, technického zabezpečia, poskytovania
pomoci počas cvičenia pracovníkmi simulačného centra ai.
V štvrtej skupine otázok zameraných na vyhodnotenie zamestnaní v SC a jeho prínosu pre praktickú prípravu
študentov v SC AOS sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
Na otázku „Po skončení zamestnania v SC AOS bolo realizované záverečné vyhodnotenie kladou a záporov
vyučujúcim?“ odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie bolo nasledovné: na otázku áno,
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odpovedalo 74,1 %; na otázku áno prevažne, odpovedalo 20,53 %; na otázku občas, odpovedalo 5,4 %; veľmi
zriedka 0 %; na otázku nikdy, odpovedalo 0 %. Koľko študentov odpovedalo na jednotlivé otázky je uvedené na
stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne, odpovedalo 83 študentov; na otázku áno prevažne, odpovedalo
23 študentov; na otázku občas, odpovedalo 6 študentov; veľmi zriedka žiadny študent; na otázku nikdy,
neodpovedal žiaden študent.
Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový priemer 1,313; modus 1; medián 1; smerodajná odchýlka 0,570;
rozptyl 0,325.
Na uvedenú otázku „Realizované praktické zamestnanie v SC AOS prispelo k získaniu a rozvoju Vašich
praktických návykov a zručností z predmetnej oblasti?“ odpovedalo 112 respondentov a percentuálne rozloženie
bolo nasledovné: na otázku áno, odpovedalo 63,4 %; na otázku áno prevažne, odpovedalo 32,1 %; na otázku
občas, odpovedalo 4,5 %; veľmi zriedka 0 %; na otázku nikdy odpovedalo 0 %. Koľko študentov odpovedalo na
jednotlivé otázky je uvedené na stĺpcovom grafe, kedy na otázku áno pravidelne, odpovedalo 71 študentov; na
otázku áno prevažne, odpovedalo 36 študentov; na otázku občas, odpovedalo 5 študentov; veľmi zriedka
neodpove0 študentov; na otázku nikdy odpovedalo 0 študentov.
Pri uvedenej otázke bol dosiahnutý stredový priemer 1,411; modus 1; medián 1; smerodajná odchýlka 0,578;
rozptyl 0,334.
V slovných odporúčaniach a podnetov ku zlepšeniu praktických zamestnaní v SC AOS (otázku „Čo odporúčate
k zlepšeniu priebehu praktického zamestnania v SC AOS?“ študenti veľmi pozitívne hodnotili realizované
praktické zamestnanie. Zároveň prezentovali nasledujúcu skupinu odporúčaní na zlepšenie jeho priebehu:
 Viac praxe vo vysokoškolskej príprave študentov, častejšie realizovať praktické zamestnania na SC;
 Zvýšiť rozsah praktickej prípravy študentov aj formou ich účasti na reálnom cvičení krízového štábu
alebo jednotiek IZS;
 Zvýšiť praktickú prípravu študentov na praktické zamestnanie v CS AOS, venovať jej väčší časový
priestore, naučiť študentov pracovať s metodickými listami subjektov krízového manažmentu (štábov,
zložiek IZS) a jednotlivých pozícií ich členov;
 V procese prípravy na cvičenie v SC venovať zvýšenú pozornosť práci s námetom cvičenia, práci
s mapou a informačnými prostriedkami, celkovo venovať viac času organizovanej príprave študentov na
cvičenie v SC, kde treba venovať pozornosť aj obsahu činností na jednotlivých pracoviskách, v procese
prípravy priblížiť priebeh cvičení a pozícií študentov na praktickom zamestnaní v SC;
 Pred zahájením cvičenia naučiť všetkých študentov jazdiť na simulátoroch, využívať a ovládať technické
prostriedky SC, najmä spojovaciu techniku a využívať potenciálne možnosti SC;
 V priebehu cvičenia opakovať jednotlivé etapy činností, aj celé cvičenie, analyzovať chyby a nedostatky,
vysvetľovať a ukazovať správne činnosti, meniť obsah simulácií - simulovaných dejov (povodeň, požiar,
únik nebezpečnej látky, panika občanov ai.);
 Študenti poukázali aj na konkrétne nedostatky, ako bola napríklad: poruchovosť trenažérov, poruchovosť
vysielačiek a sluchátok, absencia mapových listov na niektorých pracoviskách.
Práve túto časť vyhodnotenie priebehu cvičenia a transferu získaných poznatkov do prvej a druhej etapy pre
realizáciu cvičení v nasledujúcom cykle prípravy môžeme považovať za rozhodujúcu v procese transferu
získaných poznatkov – silných a slabých stránok do systému komplexnej prípravy študentov.
3.

PODNETY
A NÁVRHY
K ZEFEKTÍVNENIU MODELU
PRÍPRAVY
A PRIEBEHU
PRAKTICKÉHO
ZAMESTNANIA
ŠTUDENTOV
V SIMULAČNOM
CENTRE,
KTORÉ JE ŽIADUCE TRANSFORMOVAŤ A REALIZOVAŤ
Prezentované výsledky a zistenia, zachytávajúce hodnotenie jednotlivých etáp priebehu cvičenia - etapu
prípravy, etapu realizácie, etapu vyhodnotenia a transferu poznatkov, sú základňou pre vedecké poznanie
podnetov a návrhov k zefektívneniu modelu prípravy a priebehu praktického zamestnania študentov
v simulačnom centre, ktoré je žiaduce transformovať a realizovať.
Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti v realizovanom empirickom výskume, ako aj v dotazníkovom šetrení,
určenom pre študentov, bola skupina otázok, ktorá mala za cieľ zistiť hodnotenie študentov v etape prípravy,
etape priebehu a etape vyhodnotenia priebehu praktického zamestnania v SC. Skladba otázok umožňovala aj
komparáciu jednotlivých skupín odpovedí, ich obsahovú analýzu a na tomto základe formuláciu záverov
a odporúčaní. K naplneniu cieľa našej štúdie venujeme v nasledujúcej časti pozornosť vybranej skupine zistení
a návrhov. K zachovaniu logiky riešenia uvedeného v prvej časti štúdie, aj nasledujúci postup sme zvolili podľa
jednotlivých etáp - etapa prípravy, etapa realizácie, etapa vyhodnotenia a transferu poznatkov.
1. Prípravná etapa cvičenia
Na otázku č. 12 „Aký je rozsah Vašej prípravy na zamestnanie v SC AOS?“ študenti hodnotili rozsah prípravy na
vysokej úrovni pozitívneho pásma. Napriek pozitívnemu hodnoteniu v skupine voľných odpovedí študenti
upozornili na potrebu zvýšiť praktickú prípravu študentov na zamestnanie v CS AOS, venovať jej väčší časový
priestor, naučiť študentov pracovať s metodickými listami subjektov krízového manažmentu (štábov, zložiek
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IZS) a jednotlivých pozícií ich členov. Venovať zvýšenú pozornosť práci s námetom cvičenia, práci s mapou
a informačnými prostriedkami, celkovo venovať viac času organizovanej príprave študentov na cvičenie v SC,
kde sústrediť pozornosť aj na obsah činností na jednotlivých pracoviskách, v procese prípravy priblížiť priebeh
cvičení, pripraviť študentov na zastávané pozície pri praktickom zamestnaní v SC AOS.
Na otázku č. 13 „Aká je forma vašej prípravy na zamestnanie v SC AOS?“ študenti hodnotili v poradí praktické
cvičenie s ukážkou , prednáška a inštruktáž, s výraznou preferenciou prvej a druhej položky. V skupine voľných
odpovedí otázka č. 23 „Čo odporúčate k zlepšeniu priebehu praktického zamestnania v SC AOS“ študenti
opätovne zdôraznili požiadavku: Viac praxe vo vysokoškolskej príprave študentov! Častejšie - viac krát,
realizovať praktické zamestnania na SC! Inšpirujúca bola požiadavka „Zvýšiť rozsah praktickej prípravy
študentov aj formou ich účasti na reálnom cvičení krízového štábu alebo jednotiek IZS“.
Na otázku č. 16 „Bola obsahová zhoda Vašej prípravy s reálnym obsahovým zameraním praktického
zamestnania v SC AOS?“ študenti hodnotili na vysokej úrovni pozitívneho pásma.
Prezentované odpovedi a ich hodnotenia nás vedú k lepšiemu poznaniu reálneho stavu, a záveru, že je nutné
naďalej venovať problematike prípravy študentov na praktické zamestnania zvýšenú pozornosť. Získané
poznatky z realizovaného výskumu ukázali na potrebu položiť dôraz v nastávajúcom období, okrem iného, aj na:
 Zvýšenie úsilia o zabezpečenie účasti študentov, ako pozorovateľov na cvičeniach organizovaných
sekciou KM MV SR, P HaZZ alebo MV SR;
 Analýzu a rozbor námetu cvičenia, cieľ cvičenia a cieľ jednotlivých etáp cvičenia, spresnenie obsahu
činností jednotlivých zastávaných pozícií študentmi, ako aj zaradenie študentov na jednotlivé pozície
podľa študijného zamerania (OO.OPP,VS);
 V priebehu riadenej odbornej praxe na AOS a SC AOS položiť zvýšený dôraz na oboznámenie sa
s technickým zázemím SC a základné zvládnutie jeho technického vybavenia. Do systému prípravy
zapojiť aj študentov študijného zamerania verejná správa;
 V etape prípravy študentov položiť väčší dôraz na ich prácu s odbornou literatúrou, právnymi predpismi,
metodickými listami a ďalšími materiálmi, ktoré môžu využiť v procese realizácie cvičenia.
2. Etapa realizácie cvičenia
Na túto problematiku úvodu do zamestnania (cvičenia) a realizácie cvičenia s jeho dynamikou a kreativitou bola
zameraná nasledujúca skupina otázok:
Otázku č. 17 „Zo strany pracovníkov SC AOS Vám bolo vysvetlené poslanie tohto pracoviska?“ študenti
hodnotili realizáciu tejto problematiky na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
Otázku č. 18 „Pracovníci SC AOS Vás oboznámili s technickým vybavením svojho pracoviska?“ študenti
hodnotili realizáciu tejto problematiky na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
Otázku č. 19 „Pracovníci SC AOS Vám umožnili si prakticky vyskúšať tie základné činnosti, ktoré budete
realizovať v priebehu zamestnania?“ študenti hodnotili realizáciu tejto problematiky na veľmi vysokej úrovni
pozitívneho pásma. Iba na túto problematiku bola zo strany študentov v rámci voľných odpovedí zaznamenaná
reakcia, ktorá odporučila venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť, a to najmä na ovládanie spojovacej
techniky a dopravných simulátorov.
Na problematiku hodnotenia pomoci zamestnancami samotného SC v priebehu cvičenia študenti odpovedali
v otázke č. 20 „V priebehu zamestnaní v SC AOS pracovníci centra pružne a ochotne pomáhali riešiť Vaše
technické problémy?“, kedy študenti hodnotili túto problematiku na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma.
Študenti v rámci voľných odpovedí pozitívne hodnotili rámcový priebeh cvičenia - pred zahájením cvičenia:
 úvodná informácia - rámcové zopakovanie námetu, upozornenie na možný vývoj simulovanej krízovej
situácie; rozdelenie študentov na pracoviská a zopakovanie základných činností pracoviska, spojovací
nácvik, stanovenie času pohotovosti k zahájeniu cvičenia;
V priebehu cvičenia ocenili najmä:
 metodickú pomoc zo strany riadiacej skupiny cvičenia, po absolvovaní časti cvičenia realizáciu rozboru
kladov a nedostatkov v činnosti jednotlivých pracovísk a spresnenia činností, aby nedochádzalo
k nedostatkom v činnostiach a nesprávnym rozhodnutiam;
 vyskúšanie krízovej komunikácie v cudzom jazyku s dôrazom na krízovú terminológiu - v priebehu
cvičenia bola zo strany skupiny rozohry do krízovej komunikácie zaradená aj komunikácia v cudzom
jazyku.
 uplatňovaný prístup urýchľovania dejov a priebehu krízovej situácie, opakovanie sekvencií - častí dejov,
ako celkové optimálne využívanie možností počítačových simulátorov zo strany pracovníkov SC.
Študenti zároveň vo voľných odpovediach upozornili na nedostatky, medzi ktoré môžeme zaradiť:
 poruchovosť trenažérov, poruchovosť vysielačiek a sluchátk, absencia mapových listov na niektorých
pracoviskách.
Prezentované odpovedi a získané poznatky z realizovaného výskumu ukázali na potrebu položiť dôraz
v nastávajúcom období v etape realizácie praktického zamestnania - cvičenia v SC okrem iného aj na:
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 Docieliť stav, že všetci študenti, ktorí sa zúčastnia záverečného praktického zamestnania z predmetu Krízové scenáre a Teória rizík, budú absolvovať základné oboznámenie so SC v rozsahu cca 3 - 4 hod;
 Venovať problematike praktického vyskúšania a precvičenia základných činností na technických
prostriedkoch SC väčšiu časovú dotáciu v rozsahu cca 3-4 hod;
 V priebehu cvičenia opakovať jednotlivé etapy činností, aj celé cvičenie viac ráz, po precvičení meniť
obsah simulácií - simulovaných dejov (povodeň, požiar, únik nebezpečnej látky, panika občanov ai.) a tak
vytvárať potrebný priestor na to, aby študenti mohli novšie a kreatívne reagovať na meniacu sa situáciu.
3. Etapa vyhodnotenia priebehu cvičenia
Na etapu vyhodnotenia priebehu cvičenia a transferu podnetov a návrhov bola zameraná otázka č. 22 „Po
skončení zamestnania v SC AOS bolo realizované záverečné vyhodnotenie kladov a záporov vyučujúcim?“ kedy
študenti hodnotili túto problematiku na veľmi vysokej úrovni pozitívneho pásma. Študenti v rámci voľných
odpovedí pozitívne hodnotili záverečné, ako aj priebežné hodnotenie priebehu cvičenia, zistené klady a zápory
skupinou riadenia cvičenia a pedagogickým dozorom - pozorovateľom:
 Vysoko bola hodnotená tá skutočnosť, že v rámci záverečného hodnotenia boli využité zvukové nahrávky
a podľa rozboru obsahu a formy bola prezentovaná správna, ako aj chybná činnosť jednotlivých
cvičiacich pracovísk a jednotlivcov;
 Forma hodnotenia kladov a záporov, ktorá mala silný motivačný náboj a smerovala k správnemu výkonu
činností v praxi.
Prezentované odpovedi a získané poznatky z realizovaného výskumu ukázali na potrebu v nastávajúcom období
v etape vyhodnotenia praktického zamestnania - cvičenia v SC položiť dôraz okrem iného aj na:
 Využívanie zvukových a audiovizuálnych nahrávok na rozbor správnych ako aj nesprávnych činností
jednotlivých cvičiacich pracovísk a jednotlivcov;
 Uplatňovať takú formu záverečného hodnotenia, ktorá je motivačná a zabezpečuje vyšší stupeň osvojenia
si správnych postupov študentmi.
Riešená vedeckovýskumná úloha vytvorila dobré podmienky pre získanie dostatočného množstva údajov pre
kvalitné vypracovanie modelu prípravy a priebeh cvičenia v simulačnom centre pre študentov. Zároveň vyššie
uvedené výsledky výskumu, názory študentov sú dôkazom splnenia úloh výskumu, ako aj konkrétnym
vyjadrením aktuálnosti riešenia predmetnej problematiky a v neposlednom rade aj podnetom pre optimalizáciu
systému prípravy študentov - krízových manažérov v SC.
4. ZÁVER
Vedecká štúdia približuje vybranú skupinu výsledkov, názorov a odporúčaní vedeckovýskumnej úlohy
„Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole
manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“, s dôrazom na analýzu stavu prípravy študentov
v simulačnom centre a hľadaním silných a slabých stránok, ale najmä identifikáciu podnetov a návrhov
k zefektívneniu modelu prípravy a priebehu praktického zamestnania študentov v simulačnom centre, ktoré je
žiaduce transformovať do výučbových plánov a do edukačného procesu. Aktuálnosť a prínos predkladanej štúdie
je zrejmý aj z pohľadu toho, že umožňuje komparáciu výsledkov, názorov a odporúčaní študentov aj na
medzinárodnej úrovni. Autor je toho názoru, že prezentácia časti výsledkov predmetnej vedeckovýskumnej
úlohy ukázala potrebu ďalšieho skúmania a riešenia obsahových a procesuálnych príprav študentov bezpečnostných manažérov na vysokých školách s využitím multimediálnych počítačových systémov
zakomponovaných v simulačných centrách.
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ÚČINNOSŤ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V KOŠICIACH STAROM MESTE
Monika BLIŠŤANOVÁ1 - Stanislav KRIŽOVSKÝ 2

Effectiveness of CCTV in Košice - Old Town
Abstrakt: Jedným z cieľov samospráv na miestnej alebo mestskej úrovni je zvyšovať kvalitu života občanov,
predchádzať kriminalite a výtržníctvu, zabezpečovať verejný poriadok a pod.. Medzi nástroje na zvyšovanie
bezpečnosti miest môžeme zaradiť aj mestské kamerové systémy, ktoré sú už bežnou súčasťou bezpečnostného
systému miest. Príspevok prezentuje výsledky analýzy účinnosti kamerového systému na príklade mestskej časti
Staré mesto v Košiciach, ktorá je turisticky a kultúrne zaujímavou časťou mesta Košice. Na základe údajov
poskytnutých Mestskou políciou v Košiciach v rokoch 2011 až 2015 boli identifikované miesta so zvýšenou
kriminalitou, ktoré boli hodnotené vo vzťahu ku kamerovému systému. Z výsledkov vyplýva, že kamerový
systém je účinným nástrojom, ale zároveň vysúva kriminalitu a protispoločenskú činnosť do lokalít nepokrytých
kamerovým systémom.
Kľúčové slová: bezpečnosť obyvateľov, kamerový systém, prevencia, GIS systémy
Abstract: One of the objectives of governance at local or city level to improve the quality of life of citizens,
prevent crime and hooliganism, ensuring public order and etc .. CCTV systems are now a common part of the
security system and cities may be included among a tool for increasing safety cities. The paper presents the
results of analysis of the effectiveness of CCTV on the site Old Town - Košice, which is a tourist and cultural
interesting part of Kosice. Based on data provided by the Municipal Police in Kosice from the years 2011 to
2015 were identified areas with increased crime, which have been assessed in relation to CCTV. The results
show that CCTV is a preventive tool, but also extends crime and antisocial activities to locations not covered by
CCTV.
Key words: citiezen security, CCTV system, prevention, GIS systems

1. ÚVOD
Mestské kamerové systémy sú považované za účinné preventívne nástroje na znižovanie kriminality
a udržiavanie verejného poriadku. Inštalácia a prevádzka kamerového systému je opatrením tzv. situačnej
prevencie, ktoré sa realizuje na miestach páchania trestných činov a priestupkov, s cieľom odradiť páchateľa od
protiprávnej činnosti. Preto pri tvorbe projektu kamerového systému je dôležité správne umiestnenie kamier, tak,
aby bol splnený účel, t,j. ochrana verejného poriadku a boj proti páchaniu trestnej činnosti. Takmer v každom
meste a mnohých obciach na Slovensku je prevádzkovaný kamerový systém, ktorý stál nemalé finančné
prostriedky, vynakladané z verejných zdrojov. Chýbajú však poznatky o tom, či kamerové systémy spĺňajú
očakávania a či sú skutočne účinným nástrojom prevencie.
Rozvojom geografických informačných systémov sa posunuli možnosti v spracovaní a analýze údajov. Pridanie
geografickej zložky do analýz dáva nový pohľad na spracovávané dáta. GIS systémov rovnako pomohol aj
rozvoju a rozšíreniu mapovania kriminality. Mapovanie môže byť zamerané na analýzu miest s vysokým počtom
trestných činov, na sledovanie vývoja, zmien v sledovaných javoch, a pod. Výsledky mapovania kriminality zo
sveta poukazujú na možnosti rôzneho využitia napr. plánovanie a vyhodnocovanie preventívnych opatrení,
plánovanie hliadok a pod. [1]
2. KAMEROVÉ SYSTÉMY
Kamerové systémy zaznamenali veľký rozmach v 90-tych rokoch a patria k preventívnym prostriedkom
situačnej prevencie na miestnej úrovni. Situačná prevencia sa zameriava na odstraňovanie príležitosti pre
páchateľov trestných činov, na obmedzenie kriminogénnych situácií a na zvyšovanie rizika dopadu alebo
odhalenia páchateľa. Jej prostriedky sa javia ako veľmi efektívne pri predchádzaní trestnej činnosti, ale ich
prínos je širší a týka sa aj ochrany zdravia a života ľudí, zvýšeného pocitu bezpečia a istoty. Obzvlášť účinná je
na miestnej úrovni kde môže byť „šitá na mieru“ ulice, štvrte alebo mesta. [2]
-Ing. Monika Blišťanová, PhD. ,Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, Košice, monika.blistanova@vsbm.sk
-doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.,MBA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, Košice,
stanislav.krizovsky@vsbm.sk
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Prostredníctvom kamerového systému je možné spracovať vizuálny záznam trestných činov a priestupkov a ich
páchateľov, ktorý možno použiť ako dôkazový materiál pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.
Kamerové systémy vrátane ochrany objektov a priestorov sú využívané zvyčajne v mestách tam, kde je zriadená
mestská polícia, sú prevádzkované mestskou políciou. Mestský kamerový systém (MKS) samozrejme nezabráni
automaticky páchaniu trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Nie je fyzickou bariérou, ktorá sa nedá prekonať,
ani nie je totiž policajtom, ktorý môže okamžite zasiahnuť. Vhodne umiestnené kamery prispievajú k zvýšeniu
pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov, k vytvoreniu podmienok pre ich pokojnú, nerušenú prácu, život
a oddych. Významná je preventívna funkcia, kamery pomáhajú obmedziť, resp. eliminovať príčiny, podmienky a
kriminogénne faktory, ktoré umožňujú, resp. uľahčujú páchanie priestupkov, trestných činov alebo inej
protispoločenskej činnosti. Kamerový systém vytvára a zlepšuje podmienky pre rýchly a účinný zásah mestskej
polície pri zabezpečovaní ochrany majetku mesta, verejného poriadku a zadržaní páchateľov trestných činov. [3]
2.1 Kamerový systém v meste Košice
Prvý krok k vzniku kamerového systému v meste Košice bol dňa 10.10.2000, od kedy je kamerový systém
neustále modernizovaný a udržiavaný. V roku 2009 už mala MSP (Mestská polícia ) na monitorovanie
bezpečnostnej situácie v meste Košice k dispozícii 20 bezpečnostných kamier, z toho 13 kamier inštalovaných
v MČ Košice – Staré mesto a 7 kamier inštalovaných v MČ Košice – Šaca. V roku 2010 a 2011 boli inštalované
po 2 kamery v MČ Západ. V roku 2012 bolo inštalovaných celkovo 18 kamier, z toho 12 v MČ Nad jazerom, 4
v Košickej Novej Vsi a jedna v MČ Juh. V roku 2013 bolo inštalovaných ďalších 17 kamier a to konkrétne po 2
v MČ Nad Jazerom, KVP a Juhu, 4 na Pereši, 6 v Starom meste a 1 v MČ Západ. V roku 2014 boli inštalované
ďalšie 2 kamery Nad Jazerom, 2 v Starom meste a 2 v MČ Sever. V roku 2015 bolo celkovo inštalovaných 16
kamier, z toho 9 bolo v Starom meste, 3 v MČ Juh, 2 na Severe a 2 v MČ Dargovských hrdinov [3] . Prehľad
počtov kamier podľa mestských častí je v tab. 1 a ich pozícia zameraná na záujmovú oblasť je na obr. 1
Tab. 1 Počty kamier v jednotlivých mestských častiach do roku 2015 [3]
mestká časť
Dargovských Hrdinov
Juh
Košická Nová Ves
KVP
Nad Jazerom
Pereš
Sever
Staré Mesto
Šaca
Západ
spolu

počet
2
6
5
2
18
4
4
29
5
7
82
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Obr. 1 Pozícia kamier v Starom meste a okolitých mestských častiach (červeným je zvýraznená hranica
Starého mesta)
Ako vyplýva aj z tabuľky 1 a obr. 1, je najvyšší počet kamier v mestskej časti Staré mesto. Ide o centrálnu
mestskú zónu s historickými a kultúrnymi pamiatkami, ktorá je už tradične vyhľadávanou lokalitou pre
obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. Z tohto dôvodu sa tam v priebehu celého roka usporadúvajú rôzne
kultúrne, športové a iné spoločenské aktivity. I keď je centrálna mestská zóna tradične miestom ekonomického
rozvoja a vysokej kultúrnej úrovne, nevyhnutne sa stáva miestom, kde sú problémy spoločnosti ako kriminalita
pociťované najakútnejšie. Jednotlivé bezpečnostné kamery sú umiestnené najmä v tých úsekoch, kde sa zdržuje
väčší počet obyvateľov a kriminálnych živlov a pácha sa tam najviac priestupkov a trestných činov. Ide najmä o
lokality pred obchodnými centrami, námestiami a Mestskom parku. MKS systém je jedným z prostriedkov,
ktorým MsP Košice môže účinnejšie:






Chrániť majetok mesta pred poškodením, zničením alebo odcudzením.
Prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov, k vytvoreniu podmienok pre ich
pokojnú, nerušenú prácu, život a oddych.
Obmedziť, resp. eliminovať príčiny, podmienky a kriminogénne faktory, ktoré umožňujú, resp. uľahčujú
páchanie priestupkov, trestných činov alebo inej protispoločenskej činnosti a tým zabrániť, prípadne
sťažiť ich páchanie.
Zvyšovať pocit rizika páchateľov, že ich konanie bude odhalené a ich protispoločenská činnosť bude
posúdená podľa stupňa nebezpečnosti, čo úzko súvisí s tým, že žiadne zistené protispoločenské konanie
nebude prehliadnuté.
Vytvárať a zlepšovať podmienky pre rýchly a účinný zásah MsP pri zabezpečovaní ochrany majetku
mesta, mestskej časti a zadržaní páchateľov trestných činov.

V marci 2004 bol v súlade s ustanoveniami vtedy platného zákona NR SR č. 428/2002 o ochrane osobných
údajov spracovaný a schválený Bezpečnostný projekt Mestskej polície Košice na eliminovanie
a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém kamerového centra a Smernica pre
činnosť monitorovacieho centra a prevádzku bezpečnostných kamier na území mesta Košice. Na základe
vyhodnotenia bezpečnostnej situácie na verejných priestranstvách, ktoré sú monitorované bezpečnostnými
kamerami dokáže operátor kamerového a monitorovacieho systému operatívne vyslať hliadky MsP na mieste do
lokalít, kde práve dochádza k narušovaniu verejného poriadku a inej protispoločenskej činnosti, čím zabezpečí
elimináciu protispoločenského konania už v jeho začiatku. [3]
3. ANALÝZA ÚČINNOSTI KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Vo všeobecnosti je možné povedať, že je potrebné hodnotiť výsledky realizovaných preventívnych aktivít.
Výsledok má 2 stránky a to prínos a efektívnosť. Prínos možno posudzovať prostredníctvom dosiahnutej zmeny
v určitej oblasti, na čo je potrebné poznať východiskový stav. Efektívnosť je daná vzťahom medzi prínosom
a nákladnosťou preventívnych opatrení. [5] Je treba povedať, že nie pri všetkých realizovaných opatreniach, je
možné hodnotiť výsledok, keďže nie všetky opatrenia je možné kvantifikovať. V prípade analýzy účinnosti
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kamerového systému bola analýza realizovaná na základe priestorovej analýzy priestupkov v prostredí GIS
systémov. Vstupnými údajmi boli údaje zo štatistík priestupkov za roky 2011 až 2015 a údaje o čase a mieste
umiestnenia kamier v sledovanej lokalite.
Priestupky sú rozdelené do 4 kategórií [3]:
 Zákon č. 37290 Zb. z. o priestupkoch,
 porušenie iných zákonov a vyhlášok,
 všeobecne záväzné nariadenia,
 dopravné priestupky.
Priestupky podľa Zákona o priestupkoch zahŕňa nasledujúce typy priestupkov : priestupky na úseku podnikania,
ochrana pred alkoholizmom, neoprávnené zabratie verejného priestranstva, neuposlúchnutie výzvy verejného
činiteľa, rušenie nočného pokoja, vzbudzovanie verejného pohoršenia, znečistenie verejného priestranstva,
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu atď. Skupina priestupkov Porušenie iných zákonov a vyhlášok
zahŕňa: správne delikty, ochrana pred alkoholom, odpady, podmienky držania psov, ochrane nefajčiarov.
Skupina Všeobecne záväzné nariadenia zahŕňajú: státie a parkovanie vozidiel, zákaz fajčenia, čistota verejného
priestranstva, pyrotechnika, komun. odpad (vyberanie odpadu), komun. odpad (ostatné).
Celkovo bolo v rámci mesta Košice spracovaných 216 815 priestupkov za skúmané obdobie (2011-2015).
Z toho bolo 77 453 priestupkov z oblasti dopravy, ako napr. nerešpektovanie dopravnej značky, výhradné
parkovacie miesto, parkovací lístok, parkovanie a pod.. Priestupky z oblasti dopravy tvoria 62,1% všetkých
priestupkov v meste Košice za sledované roky. Mesto Košice je rozdelené na 22 mestských častí, z ktorých časť
má vidiecky charakter. Rozdelenie priestupkov v rámci mesta je nerovnomerné. Ako vidieť z tabuľky č.2 počet
priestupkov v Starom meste dosahoval v roku 2011 úroveň 49% z celkového počtu priestupkov v meste, ktorý
postupne klesal na úroveň 27,98% v roku 2014 a v roku 2015 opäť mierne stúpol.
Tab. 2 Podiel priestupkov MČ Staré mesto od roku 2011-2014 na celkových priestupkoch v Košiciach
2011
počet

Mestská časť

MČ Staré Mesto 19 395
Celkový súčet

2012
%

počet

2013
%

počet

2014
%

počet

2015
%

počet

%

49,00 17 603

39,25 12 354

27,60 11 914

27,98 13 220

44 851

44 768

42 582

45 031

39 583

29,36

Rovnako ako pri podiele priestupkov v celom meste aj v MČ Staré mesto dominujú priestupky dopravné. Ich
trend je stúpajúci. Prehľad jednotlivých druhov priestupkov v Starom meste je v tabuľke č.3. Celkový počet
priestupkov má klesajúcu tendenciu.
Tab. 3 Podiel druhov priestupkov v MČ Staré mesto od roku 2011-2015
2011
2012
2013
2014
Druh priestupku

počet

Dopravné priestupky

13 010 67,08 13 411 76,19 10 982 88,89 10 565 88,68 10 914 82,56

Porušenie iných zák. a vyhl.
Všeobecne
záväzné
nariadenia
Zákon o priestupkoch
nezaradené
spolu

556

%
2,87

3 933 20,28

počet
371

%

počet

%

počet

%

2015
počet

2,11

172

1,39

167

1,4

2 868 16,29

806

6,52

797

6,69

242

%
1,83

1 504 11,38

1 865

9,62

953

5,41

394

3,19

385

3,23

560

4,24

31

0,16

0

0

0

0

0

0

0

0

100 13 220

100

19 395

100 17 603

100 12 354

100 11 914

3.1 Priestorová analýza priestupkov
Prostredie je podľa kanadských kriminológov Patrica a Paula Brantinghama jednou zo základných zložiek
zločinu a zaoberá sa ňou samostatný kriminologický odbor a to environmentálna kriminológia, ktorá skúma
vzťah zločinu a prostredia. [4] Priestorovú zložku možno efektívne zohľadňovať a vyhodnocovať pri mapovaní
kriminality. Pod mapovaním kriminality rozumieme zaznamenávanie incidentov do priestoru za účelom ich
analýzy, trendov ich výskytov, lokalizácie miest ich koncentrácie a hľadanie príčin zistených javov. Popri
klasickom mapovaní kriminality je v oblasti výskumu kriminality zaujímavé aj doplnenie analýz hot spotov. Hot
spoty sú miesta kde dochádza k zhlukovaniu vysokých hodnôt. V prípade kriminality ide o miesta s častým
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výskytom kriminality. [3] Metódy hot spot analýzy identifikujú územie s vysokou rizikovosťou na základe
lokalizovaných dát. K skúmaniu priestorovej distribúcie určitého javu, v tomto prípade trestných činov, či
priestupkov, je potrebné mať k dispozícii dostatočné množstvo dát. Je nutné zvážiť, k akému účelu a pre ako
rozľahlé územie bude analýza realizovaná. Existuje niekoľko techník pre analýzu hot spotov. Medzi
najvyužívanejšími metódy sa zaraďujú takzvané elipsy smerodajných odchýlok (Spatial Ellipsas), tematické
mapovanie administratívnych území, kvadrantovú metódu a jadrové odhady s využitím funkcie Kernel density.
[7] Podľa Ecka má identifikácia hot spotov najmä dva účely a to [4]:
 Slúži k štúdiu kriminality v danej oblasti,
 Je podkladom pre kontrolu a prevenciu kriminality
Jednou z prvých významnejších štúdii v oblasti hot spotov bola priestorová analýza viac ako 320 000 tiesňových
volaní na polícii na viac ako 100 000 adresách v Minneapolise v roku 1986. Analýzou bolo zistené, že z 3,3%
adries bolo uskutočnených 50,4% všetkých volaní, ku ktorým bola vyslaná policajná hliadka. Intenzívne
hliadkovanie v časoch s najväčším výskytom malo pozitívne výsledky a viedlo k zníženiu kriminality v danej
oblasti. [3]
3.2 Výsledky analýzy kamerového systému
Analýza bola realizovaná v prostredí geografických informačných systémov v produkte ArcGIS od spoločnosti
ESRI. Ide o univerzálny geografický informačný systém (GIS), ktorý je často využívaný aj v štátnej a verejnej
správe a to aj vďaka výkonným nástrojom na editáciu, analýzu a modelovanie, spolu s bohatými možnosťami
dátových modelov a správy údajov. Analýzy v GIS sú úzko späté s priestorovými, ale aj nepriestorovými
štatistickými analýzami. Priestorové analýzy môžu byť použité k zhodnoteniu, výpočtom, predvídaniu,
interpretácii a pochopeniu geografických informácií. Priestorové analýzy tvoria základný nástroj geografických
informačných systémov. [6]
Výsledky z predchádzajúceho projektu ukázali na zvýšenú akumuláciu na vybraných sídliskách a v okolí
historického centra. Na obr. 2 je výsledok hot spot analýzy vybranej časti Starého mesta, z ktorej sú zrejmé 2 hot
spoty s vysokým počtom priestupkov. Jeden je okolo Hlavnej ulice a druhý v blízkosti Staničného námestia. Ide
o vysoké akumulácie priestupkov.

Obr. 2 Hot spot všetkých priestupkov v centre mesta v roku 2011. Fialovými značkami sú označené pozície
kamier, ktoré boli inštalované počas roka 2013
V priebehu roka 2013 bolo v tejto lokalite inštalovaných celkovo 6 kamier. Kamery boli inštalované postupne od
januára do decembra. Kamery sú na obrázkoch znázornené červenou značkou. Išlo o 3 kamery na Hrnčiarskej
ulici, 1 v blízkosti Drevného trhu a 1 na Roosveltovej ulici. Na nasledujúcom obr. 3 je analýza danej lokality za
celý rok 2013. Ako je zrejmé z obrázku centrá s vysokým počtom priestupkov sa presunuli a rozšírili s menšou
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intenzitou na viac lokalít v blízkosti pôvodného miesta. Ďalší posun bol zjavný aj v roku 2015, kedy sa množstvo
priestupkov v danej lokalite ďalej znižoval (obr. 4). (Na mapách sú červenou farbou zvýraznené miesta
s vysokým počtom priestupkov, žltou s nižším a zelenou najnižším).

Obr.3 Hot spot všetkých priestupkov v centre mesta v roku 2013. Fialovými značkami sú označené pozícia
kamier, ktoré boli inštalované počas roka 2013

Obr.4 Hot spot všetkých priestupkov v centre mesta v roku 2015. Fialovými značkami sú označené pozície
kamier, ktoré boli inštalované počas roka 2015

Výsledky hot spot analýzy potvrdzujú aj údaje o poklese počtu priestupkov v Starom meste, ktoré sú uvedené
v tabuľke 4. Rovnako sa potvrdila skutočnosť, že kamerový systém vysúva kriminalitu mimo oblasť pokrytia
kamerovým systémom. Ako je zrejmé aj z tabuľky súbežne s poklesom počtu priestupkov v Starom meste ,
narastá počet priestupkov MČ Sever a Západ, ktoré priamo hraničia so Starým mestom (obr. 1).
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Tab. 4 Počet priestupkov v Starom meste a okolitých MČ
2011

2012

Mestská časť
MČ Dargovských
hrdinov

počet

%

1 923

4,86

MČ Juh

4 965

12,54

MČ Sever

1 083

2,74

19 395

49,00

32

0,08

4 777

12,07

MČ Staré Mesto
MČ Vyšné Opátske
MČ Západ
Celkový súčet

39 583

počet
2 484

2013

2014

2015

%

počet

%

počet

%

počet

%

5,54

2 777

6,20

2 623

6,16

2 660

5,91

5 146 11,47

4 612 10,30

4 363 10,25

5 121

11,37

1 981

4 183

3 883

4 546

10,10

17 603 39,25 12 354 27,60 11 914 27,98 13 220

29,36

134

4,42
0,30

5 597 12,48
44 851

158

9,34
0,35

8 153 18,21
44 768

154

9,12
0,36

52

0,12

7 705 18,09

7 638

16,96

42 582

45 031

Výskum potvrdil kriminologickú teóriu o presune kriminality, ktorá je nechceným dôsledkom uskutočňovania
preventívnych aktivít, najmä v prípade situačnej prevencie.
4. ZÁVER
Analýza priestupkov potvrdila, že zavedenie kamerového systému malo vplyv na počet priestupkov v sledovanej
oblasti, ale ovplyvnil aj počet priestupkov v okolitých mestských častiach. Analýza kriminality a priestupkov
môže poskytnúť iný pohľad na sledovaný fenomén. Celkový počet priestupkov v meste Košice sa z roka na rok
nemení viac ako o 10 % na rozdiel ich rozmiestnenia v priestore. Na záver je potrebné podotknúť, že pri
mapovaní vzniká rozsiahla databáza, ktorej využitie je široké. Pridaním možností analýz, ktoré ponúkajú GIS
systémy, sa dajú analyzovať závislosti medzi jednotlivými javmi, sledovať trendy, vyhodnocovať opatrenia.
Bezpečnostné prostredie na úrovni mesta sa vyvíja dynamicky a ako je zrejmé aj výsledkov mapovania
priestupkov v Košiciach k výrazným zmenám v distribúcii priestupkov došlo aj po 1 roku. Po systematickom
dlhodobom mapovaní bude možné vyhodnocovať aj dlhodobé trendy a rôzne faktory, ktoré môžu pomôcť
v dlhodobom aj krátkodobom plánovaní preventívnych opatrení.

Táto práca je výstupom projektu podporeného Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
v roku 2015 s názvom projektu: Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového
systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov
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NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ V OBLASTI
KRIMINALITY DETÍ A MLÁDEŽE
Mikuláš BODOR12

Proposal of Preventive Measures in the Field of Children a Youth
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje problematike návrhu preventívnych opatrení v oblasti kriminality detí a
mládeže. Stručne charakterizuje základnú pojmológiu ako napríklad kriminalita, delikvencia a kriminológia.
Ďalej poukazuje na faktory ovplyvňujúce kriminalitu detí a mládeže, ako aj formy a druhy páchania trestnej
činnosti mládeže v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je na základe analýzy poznatkov z odbornej
literatúry, rozhovorov s odborníkmi v danej oblasti, ako aj vlastných skúseností autora navrhnúť určité
preventívne opatrenia v oblasti kriminality detí a mládeže.
Kľúčové slová: kriminalita detí a mládeže, delikvencia, prevencia
Abstract: The author in this paper deals with the problem of the proposal of preventive measures in the field of
juvenile crime. Briefly it describes basic terms such as crime, delinquency and criminology. Further indicates the
factors affecting juvenile crime as well as the forms and types of offending and youth in the Slovak Republic.
The paper based on the analysis of the findings from the scientific literature, interviews with experts in the field,
as well as their own experience, the author proposes certain preventive measures in the field of juvenile crime.
Key words: juvenile crime, delinquency, prevention

ÚVOD
Veľkým problémom dnešnej spoločnosti je kriminalita, a jedným z najzávažnejších problémov v boji s
kriminalitou je trestná činnosť detí a mládeže. Ide o negatívny sociálny jav charakterizovaný porušovaním
právneho poriadku, ktorého subjektmi sú deti a mladí ľudia. Laická, ale i odborná verejnosť poukazuje na
neustály nárast delikvencie a kriminality mladistvých. Značne znepokojivé je i to, že neustále narastá počet
páchateľov vo veku do 14 rokov. Tí sa dopúšťajú trestných činov majetkového charakteru, záškoláctva,
bitkárstva, vandalizmu, šikanovania, ale i trestných činov spojených s prechovávaním a užívaním drog.
Čoraz viac stúpa počet detí a mladých ľudí závislých na návykových látkach, pričom hranica veku takto
zasiahnutých detí sa posúva stále viac do veku, v ktorom by dieťa malo prežívať svoje radostné a zdravé detstvo.
Trestná činnosť detí a mládeže ako aj samotný spôsob páchania sú ovplyvňované vývojovými prvkami
osobnosti, existenciou kriminogénnych faktorov a schopnosťami mladého človeka negatívne javy rozpoznať a
eliminovať. Niektoré javy sú pre mladého človeka na rozdiel od dospelého neprekonateľné, podriaďuje sa im a v
spojení s „vhodnými“ podmienkami ho vedú k páchaniu rôznych kriminálnych deliktov. Veľmi významný je
pritom práve prvok správneho a vhodného využitia voľného času, ktorý často stojí v popredí možných príčin
problémov so správaním detí a následne s delikventným až kriminálnym správaním.
Prevencia by sa mala stať prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, ktorá vychádza z
vnútorného pocitového presvedčenia každého z nás – nemusí nás na to zaväzovať zákon alebo právny predpis.
Prevencia kriminality by sa mala jednoducho stať prirodzenou a neformálnou súčasťou programov miest a obcí
a samozrejme aj celého štátu.
1. Základná pojmológia
Predtým ako prejdeme ku konkrétnym návrhom preventívnych opatrení v oblasti kriminality detí a mládeže, si
v prvom rade musíme stručne vymedziť základnú pojmológiu predmetnej oblasti.
Kriminalita patrí v súčasnosti k najzávažnejším sociálno-patologickým javom. Pojem kriminalita vznikol
odvodením z latinského slova crimen, čo v preklade znamená zločin. V literatúrach sa tento pojem najčastejšie
vysvetľuje ako súhrn trestnej činnosti v určitej oblasti za určité obdobie – zločinnosť. Kriminalita teda vyjadruje
správanie jednotlivcov a skupín osôb, ktoré je trestné podľa príslušných ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z.
S kriminalitou úzko súvisí ďalší pojem delikvencia. Jedná sa o širší pojem akým je kriminalita. Delikvenciou
označujeme porušenie nielen právnej, ale aj spoločenskej teda širšej normy, takže takéto správanie sa vzťahuje aj
na deti a mládež, z ktorých sa stávajú delikventi. „Jedná sa o správanie, ktoré nie je v súlade s platnými
Mikuláš Bodor, JUDr., Ing., MBA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, práva
a prevencie kriminality , Košťova 1, Košice., mikulas.bodor@vsbm.sk
2 Doktorand, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, T.G. Masaryka 2117/24, Zvolen., mikulas.bodor@vsbm.sk
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normami. Delikvencia predstavuje teda neprimerané činy vedúce k porušovaniu zákona a extrémne prejavy
disociálneho správania“ (Labáth, 2001, s.154). Podľa Osmančíka (1968, s.7), sem zaraďujeme aj „činy, ktoré sú
charakterizované iba ako priestupky“. Delikvencia znamená konanie, ktoré nie je v súlade s právnymi alebo
dobrými mravmi spoločnosti.
Deti a mladiství sú z celospoločenského hľadiska najohrozenejšia skupina, pretože v tomto veku ešte podstatné
množstvo foriem správania napodobňujú. Ak sa ich nadobudnuté patologické správanie nepodchytí včas a
nenastoja sa účinné prostriedky prevencie, môžu tieto nežiadúce formy správania rozrásť do širších rozmerov.
Delikvenciu môžeme rozdeliť do troch skupín:
 delikvencia maloletých – maloletým sa rozumie osoba mladšia ako 14 rokov, ktorá za spáchaný trestný
čin podľa Trestného zákona č. 300/2005 nie je trestne zodpovedná;
 delikvencia mladistvých – za mladistvého sa podľa Trestného zákona č. 300/2005 považuje osoba,
ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14. rok a neprekročila 18. rok svojho veku, pričom za
spáchaný trestný čin je trestne zodpovedná;
 juvenilná delikvencia – podľa Trestného zákona č. 300/2005 ide o delikvenciu mladistvých vo veku od
18 do 20 rokov. Takýto mladistvý je za trestný čin trestne zodpovedný, pričom súd prihliada na jeho
vek ako vek blízky mladistvému (Kučera, R., 2013).
V súvislosti s kriminalitou úzko súvisí aj ďalší pojem a to kriminológia. Kriminológia je vedný odbor, ktorý sa
zaoberá skúmaním osobnosti páchateľa a zločinnosťou, jej stavom, štruktúrou, príčinami zločinov a
podmienkami, ktoré zločiny vyvolávajú. Rovnako sa zaoberá aj prognózami ďalšieho rozvoja zločinov ako aj
možnosťami a spôsobmi predchádzania zločinnosti (Mesároš, Madliak, 2009).
2. Faktory ovplyvňujúce kriminalitu detí a mládeže
Deti, ktoré sú z neusporiadaných, neúplných rodín, či rodín, v ktorých vládne alkoholizmus, ktoré sú siroty alebo
bez sprievodu, bez prostriedkov na život, bez bývania a bez ďalších základných potrieb sú vystavené
najväčšiemu riziku pádu do trestnej činnosti. Uvedené faktory však predstavujú len časť z veľkej skupiny
faktorov, ktoré vplývajú na kriminalitu mladistvých. Antisociálne správanie môže byť len bežnou súčasťou
dospievania, ktoré sa objaví a v procese dozrievania spontánne zmizne u väčšiny jedincov s prechodom do
dospelosti. Väčšina mladých ľudí spácha nejaké drobné trestné činy v určitom okamihu.
2.1 Biologické faktory
Jedným zo základných biologických faktorov, ktoré ovplyvňujú delikventa je pohlavie. Muži majú väčšie sklony
ku kriminalite a súvisiacemu delikventnému správaniu, podľa štatistík sa dopúšťajú trestných činov častejšie než
ženy. Muži majú väčšie sklony k agresivite kvôli mužskému hormónu testosterónu. (Vágnerová, 2004). Ďalším
biologickým faktorom je vek. Trestných činov sa v prevažnej väčšine dopúšťajú mladí ľudia, tu je tiež viditeľné
impulzívne konanie a menšia premyslenosť trestného činu. Líši sa tu tiež druh trestnej činnosti. (Fischer, 2006).
Za ďalší biologický faktor považujeme vrodené dispozície, tie sú dané geneticky a človek je preberá po svojich
rodičoch. Môžu vzniknúť v priebehu vývoja plodu v prenatálnom a perinatálnom období. V týchto obdobiach
vznikajú psychosomatické problémy, ktoré môžu byť dôsledkom pre vznik porúch správania mladého
delikventa. „Dedičnosť je jedným z mnohých faktorov, ktoré na nich majú vplyv. Genetická dispozícia môže byť
zodpovedná napr. za zníženú sebakontrolu či za hyperaktivitu. Tieto vlohy však samy o sebe nevedú k vytvoreniu
delikventnej párty, ktorá vykradne obchod. Genetická vloha iba zvyšuje pravdepodobnosť, že na správanie budú
mať vplyv ďalšie činitele, bez ktorých by sa delikventní správanie neuskutočnilo. Genetická vloha znižuje, resp.
zvyšuje prah pre pôsobenie vplyvov prostredia“ (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 23).
Psychické faktory sú predovšetkým vrodené. Jedná sa o úroveň mentálnych schopností jedince. Väčšia
pravdepodobnosť k delikventnému správaniu má jedinec s nižšou mentálnou úrovňou, avšak medzi jedincami s
tendenciou k delikventnému správaniu môžeme nájsť osoby ako mentálne zaostalých, tak jedincov s
nadpriemernou inteligenciou. Navádza sa tu ale možnosť posúdenia trestného činu z pohľadu jeho
premyslenosti. S nižšími rozumovými schopnosťami súvisí nižšia schopnosť posúdiť danú situáciu, zvážiť
dôsledky vlastného konania. (Fischer, 2006). Medzi delikventnými osobami sa častejšie vyskytujú jedinci, ktorí
majú poruchu osobnosti, jedná sa o typy ľudí, ktorí sa neriadia normami a odchyľujú sa od spoločnosti. Patria
sem ľudia s problémami s emocionalitou, to sú ľudia často výbušní a agresívni. Ďalej jedinci s disociálnou
poruchou osobnosti alebo napr. s poruchou sexuálnej preferencie, ktorá je pre spoločnosť obzvlášť nebezpečná.
Títo jedinci trpia sadomasochizmom, sadizmom, pedofíliou a pod. (Smolík, 2002).
2.2 Kriminogénne faktory v sociálnej oblasti
Na osobnosť dieťaťa pôsobí veľa vplyvov. Sú to vplyvy rôzneho charakteru, môžu byť krátkodobé alebo naopak
dlhodobé. Jedny majú na jedinca menší vplyv, iné môžu mať zásadný. Podľa Chamoutovej je dieťa ľudská
bytosť, ktorá je veľmi ovplyvniteľná, neschopná brániť sa a vyberať si pre sebe najvhodnejšie riešenia.
(Chamoutová, Rymešová, 2001). Dieťa prijíma podnety svojho okolia, ktoré následne spracuje a prevezme tie,
ktoré mu pomôžu reagovať na vzniknutú situáciu.
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Jednotlivé sociálne príčiny:
 rodina,
 škola,
 média,
 závislosti.
Rodina predstavuje základný socializačný determinant, zohráva najdôležitejšiu úlohu pri formovaní hodnôt
dieťaťa. Neúplné rodiny, rozdelené rodiny, nedostatok dôvery medzi rodičmi, trestne stíhaní rodičia, psychické
problémy rodičov a ďalšie, môžu byť dostatočným dôvodom k trestnej činnosti mladistvých. Ďalšími dôvodmi
môžu byť súrodenecká rivalita, nerovnaké zaobchádzanie medzi deťmi, nemorálne správanie medzi rodičmi a
deťmi, silný diktátorsky, či príliš benevolentný rodičovský štýl, ale aj psychické problémy, ako je depresia,
frustrácia, agresia či ekonomické problémy a iné. V posledných rokoch sme však svedkami narastajúcej
kriminality aj u detí a mladistvých z tzv. „podnikateľských rodín“. K trestnej činnosti u tejto skupiny
mladistvých delikventoch vedie vo väčšine nuda, ako aj snaha upozorniť na seba.
Okrem rodiny osobnosť mladého človeka ovplyvňuje aj učiteľ, vychovávateľ, nepedagogický školskí pracovníci,
kolektív spolužiakov, práca v škole. „Odborníci spravidla nepochybujú o tom, že korene protispoločenskej
činnosti detí a mládeže sú zakorenené v nedostatočnej výchove v škole“ (Suchý, O., Švancar, Z., 1972, s.94).
Avšak aj tu nastávajú kritické situácie v živote dieťaťa, s ktorými sa musí vysporiadať. Z príčin kriminálneho
správania, ktoré môžu nastať v školskom prostredí uvedieme len niektoré. Najčastejším spôsobom kriminálneho
správania na školách je fyzická či psychická šikana slabších spolužiakov silnejšími, šikanovanie spolužiakov s
nejakým handicapom či inej rasy.
Záškoláctvo a nekontrolovateľný čas detí sú ďalšími formami negatívneho správania sa detí a mládeže v
školskom prostredí. Nekontrolovateľným časom rozumieme čas po vyučovaní, kedy sa deti samovoľne pohybujú
v priestoroch školy, či obce alebo mesta na ceste domov. Práve tento čas umožňuje vznik delikventného
správania. Problémom je aj výchova mimo vyučovania. Tu do pozornosti nastupujú rôzne školské ale aj
mimoškolské organizácie zabezpečujúce výchovu mimo vyučovania. Podobne ako školské prostredie, môžu tieto
organizácie zabrániť ale aj naopak vytvoriť priestor na vznik negatívnych foriem správania, ak je táto výchova
riadená učiteľom so slabou schopnosťou rozpoznať vznik negatívneho správania u žiakov.
Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že média predstavujú, významný faktor, ktorý spoluvytvára život
jednotlivca, skupín i celej spoločnosti. Vplyv médií na vznik kriminality predstavuje rovnako vážny problém
ako vplyv školského prostredia, nepriaznivého rodinného prostredia či antisociálne správanie skupiny
rovesníkov. Deti a mládež trávia podstatnú časť voľného času sledovaním televízie, hraním počítačových hier
ako aj komunikáciou masovokomunikačnými prostriedkami, ktoré im ponúkajú oveľa viac necenzurovaného
násilia ako násilie v skutočnosti. Sledovanie televízneho násilia pravdepodobne oslabuje citlivosť mladého
diváka na reálne násilie. Deti a mladiství môžu prostredníctvom televízie sledovať agresivitu zameranú proti
niektorým náboženstvám, politickým, sociálnym, etnickým či iným skupinám slúžiaci mnohokrát ako návod k
realizácií.
Okrem sledovania nevhodného programu v televízií má negatívny vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa či
mladistvého používanie počítača a internetu. Množstvo negatívneho či nevhodného obsahu na internete
predstavuje hrozbu pre vznik kriminálneho správania mladistvého. K negatívnym stránkam internetu patria
napr.: počítačové hry, zdravotné riziká, ktoré hrozia pri dlhodobom používaní internetu, narušenie bezpečnosti,
súkromia, závislosti a pod.
K trestnej činnosti mladých je častokrát pridružený iný faktor a to užívanie alkoholu, drog alebo iných
omamných látok. Nedostatok finančných prostriedkov na zadováženie týchto látok spôsobuje u mladých ľudí
agresivitu a s ním súvisiaci sklon k páchaniu trestnej činnosti. Avšak nie každá spotreba alkoholu či iných
omamných látok vedie k trestnej činnosti, avšak trvalé užívanie už toto riziko zvyšuje. K dlhodobému užívaniu
omamných látok sa často pridružia aj duševné poruchy, ktoré toto riziko zvyšujú.
3. Formy a druhy páchania trestnej činnosti mládeže
Účasť mládeže na páchaní trestnej činnosti je spoločnosťou sledovaná každoročne vo všetkých čiastkových
ukazovateľoch a je štatisticky zaznamenávaná v jednotlivých druhoch trestnej činnosti. Mládež
protispoločenskú činnosť vykonáva väčšinou skupinovo vo vrstovníckych partiách, kde si dokážu navzájom
dodať odvahu a vzájomne sa povzbudzovať. Tu spravidla existuje nejaký návodca, organizátor a pod, ktorí sú
presne pomenovaní v Trestnom zákone. Jednotlivo je páchaná hlavne v prípadoch keď "príležitosť robí zlodeja".
Sú to prípady, kedy mladého delikventa nejaká hmotná vec osloví, pričom má možnosť bezprostredne sa k nej
dostať. V takýchto prípadoch objasnenie skutku orgánmi činnými v trestnom konaní a následne i odhalenie
páchateľa je na vysokej úrovni, pretože delikvent spáchanie skutku dlhodobo nepripravuje a jeho samotný
spôsob prevedenia z kriminalistického hľadiska je chaotický, živelný s množstvom stôp, teda s množstvom
zanechania dôkazového materiál u, na základe ktorého je identifikácia pomerne rýchla. Spolupáchateľstvo je z
hľadiska ochrany spoločnosti nebezpečnejšia forma páchania trestnej činnosti. U mládeže najmä v rovesníckych
partiách dochádza k zvýšeniu stupňa organizovanosti. Tu už niekto plán spáchania deliktu zosnoval a iný
32

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

zrealizoval. Mladí ľudia si už väčšinou pripravia verzie na svoju obhajobu, kde si zabezpečujú aliby, pre prípad,
že budú vyšetrovaní resp. vypočúvaní príslušníkmi polície, či zo strany sociálnych kurátorov. Skutočnosť, že
týmto spôsobom vykonávajú trestnú činnosť, je z protispoločenského hľadiska nežiaduca, takto sa formujú noví
potenciálni delikventi a v niektorých prípadoch aj recidivisti z radov mládeže.
Všeobecná kriminalita zahŕňa trestné činy podľa príslušných ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný
zákon):
 majetková kriminalita
 násilná kriminalita
 mravnostná kriminalita
 ostatná kriminalita
Majetková kriminalita
Najväčší podiel v rámci všeobecnej kriminality má majetková kriminalita. Pri analýze spôsobu páchania a
utajovania majetkovej trestnej činnosti je možné konštatovať, že u maloletých osôb prevládajú jednoduché
krádeže, ktoré sú uvedené v prvých odstavcoch trestno-právnych noriem, ktoré nezahŕňajú a ani nevyžadujú pri
spáchaní deliktu vlámanie. Tento faktor závisí hlavne od ich fyzickej vyspelosti a zrelosti. Miestom trestného
činu páchania sa stáva hlavne vlastná škola, ktorú navštevujú vrátane školských klubov, materských škôl,
detských ihrísk, ulíc, na ktorých najčastejšie trávia svoj voľný čas, predajné plochy potravín, tržníc, pričom
predmetom odcudzených vecí sú hlavne tie, ktoré sú pre nich atraktívne a doposiaľ ich nevlastnia. Sú však aj
také prípady, kedy táto skupina delikventov odcudzí rôzne predmety aj pri návštevách u svojich kamarátov, či
príbuzných. Často odcudzia predmetnú vec, pričom nemajú ani tušenia, čo s ňou urobia, a niekoľko dní po
skutku ju jednoducho vyhodia ako nepotrebnú. Organizovanosť zvyčajne absentuje, okrem prípadov žobrania,
kedy túto činnosť organizujú a navádzajú ich na ňu samotní rodičia, čo je typické najmä u marginalizovaných
skupinách rómskeho etnika. U mladistvých a osôb blízkych veku mladistvých, ktorých fond fyzickej zdatnosti a
psychickej odolnosti či vyspelosti je na vyššej kvalitatívnej úrovni, prevládajú krádeže vlámaním do
najdostupnejších objektov a to pivníc, kočikární, administratívnych priestorov, garáží, motorových vozidiel,
škôl, bytov, tržníc. Samotný spôsob prevedenia býva komplikovanejší a premyslenejší ako u maloletých detí.
Častejšie je trestná činnosť páchaná vo forme spolupáchateľstva minimálne vo dvojici, resp. v organizovaných
skupinách. Tu sa už prejavuje väčšia zručnosť páchateľov. Sami sa páchaním skutkov zdokonaľujú napr. pri
výbere nástrojov použitých pri páchaní deliktov, odstraňujú tie nedostatky, ktorých sa dopustili pri
predchádzajúcich trestných činnostiach. Zvyčajne po predchádzajúcich skúsenostiach z menej závažnej
protispoločenskej činnosti, ktorá im nebola preukázaná, títo jedinci uplatňujú vyššie nároky na predmet a objekt
záujmu. V mnohých prípadoch aj s použitím násilia Pri prekonávaní odporu smerujúcemu proti dosiahnutiu
vytýčeného cieľa využívajú aj prvky utajenosti proti odhaleniu ako napr. ochranné rukavice, kukly, čiapky.
Samotné násilie sa u tejto skupiny nemusí prejaviť len pri krádežiach. Policajné štatistiky uvádzajú mnoho
prípadov, kedy páchateľ, či páchatelia spôsobili väčšiu škodu na samotnom zariadení ako krádežou samotnou.
Často sa len jednoducho vyvŕšia a porozbíjajú, či porozlamujú to, čo im pod ruky a nohy príde na napadnutom
objekte a pritom odcudzia vec minimálnej hodnoty. Tu hovoríme o tzv. vandalizme. Motívom konania pri
majetkovej trestnej činnosti je získať a prisvojiť si nejaký neoprávnený majetkový prospech. Takto získané
prostriedky, mladí delikventi následne míňajú v rámci svojho konzumného spôsobu života na zakúpenie
alkoholických, tabakových výrobkov a neposledné i na zadováženie dostupnejších drog. Nekradnú však len
jedinci z ekonomicky slabších rodín, ale i páchatelia, pochádzajúci z rodín, ktoré sú ekonomicky zabezpečené.
Táto skupina mládeže trestnú činnosť pácha často z recesie, alebo so snahou po pomste či odplate. Pri tomto
druhu trestnej činnosti sa u mládeže prejavuje najviac recidívy.
Násilná kriminalita
Na tomto druhu trestnej činnosti je závažná skutočnosť, že následky jej spáchania bezprostredne pociťujeme na
sebe. Samotné prevedenie býva buď priamym fyzickým útokom, alebo verbálnym zastrašovaním. Poškodeným,
či obeťou môže byť každý z nás. Trestná činnosť je namierená proti ľudskosti, osobnej slobode, rasovej
tolerancii, náboženskej slobode. V prípadoch fyzického násilia sú najrozšírenejšie, ublíženia na zdraví,
obmedzovania osobnej slobody, lúpeže, pri ktorých si páchateľ prisvojuje veci z obete násilím. Predmetom
útoku nie sú len peniaze, hodinky, ale aj samotné oblečenie, cigarety, alkohol a drogy. Mnoho mladých ľudí si
myslí, že keď niekomu ukradne vec minimálnej hodnoty, že sa nič zlého nedopustil. Zákonodarca vzhľadom k
tomu, že je to útok voči osobe, tieto tresty značne sprísnil a ten kto si cudziu vec prisvojil, vystavuje sa
závažnému trestu. Vo verbálnych prípadoch ide hlavne o vyhrážanie sa zabitím, či napadnutím, zastrašovaním,
ale aj násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi.
Ďalej tu patria rôzne formy šikanovania medzi rovesníkmi, alebo vekovo rozdielnymi jedincami. Tiež
vydieranie, ktoré čiastočne súvisí aj s majetkovou trestnou činnosťou, avšak objektom napadnutia je človek.
Spravidla sa začína pri násilnom odovzdávaní menej hodnotných vecí, avšak len čo páchateľ zistí, že jeho
metóda a systém funguje, stupňuje nielen svoje požiadavky ale i prípadnú brutalitu za nesplnenie ním
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stanovených podmienok. Strach o svoje zdravie a život, či rešpekt pred páchateľom nedovolí postihnutému
prípad oznámiť svojím blízkym, alebo učiteľovi, či priamo polícii. Na koniec do tejto kategórie ešte radíme
vraždy, únosy, teror, čo je už doména vysoko organizovaných a kvalifikovane zdatných skupín, ktoré ešte mladí
jedinci nedokážu často realizovať. Všetky tieto prejavy súvisia s agresivitou, ktorá sa u jedincov preukazuje
rôzne. Z pozorovaní vyplýva, že deti, či mládež najčastejšie využívajú úder, kopnutie, či uchopenie. Mnohokrát
je agresivita podmienená aj alkoholickými, či psychotropnými látkami. V súvislosti s mládežou pri tomto druhu
delikvencie vystupuje do popredia aj rasizmus, ktorý dokáže mladých zjednotiť do skupiny, ktorá túto trestnú
činnosť pácha na ostatných len preto, že sú inej farby pleti. Pri konaní používajú rôzne útočné zbrane a
predmety, ktoré len zvyšujú ich stupeň nebezpečnosti. S násilnou trestnou činnosťou súvisí čiastočne aj
mravnostná, u ktorej však predmetom a cieľom je sexuálne uspokojovanie svojich potrieb.
Mravnostná kriminalita
Je to ľudsky ponižujúci druh trestnej činnosti, ktorej následky opäť bezprostredne obeť pociťuje priamo na svojej
osobe a ktoré ju psychicky traumatizujú i v ďalšom živote. Páchateľmi sú takmer vo všetkých prípadoch chlapci.
Medzi túto trestnú činnosť radíme: obchodovanie so ženami, pohlavné zneužívanie, znásilnenie, súlož medzi
príbuznými. Tento druh činnosti prevláda hlavne medzi rómskymi občanmi, či jej mládežou. To súvisí s tým, že
rómske dievčatá sexuálny kontakt poznajú skôr, než ostatné dievčatá. Tiež u tejto skupiny obyvateľov je
rozšírená prostitúcia, ktorá v Trestnom zákone ako samostatná kapitola nie je uvádzaná. Poškodeným, či
páchateľom môže byť ktokoľvek. Páchateľom nemusí byť len mladistvý, ktorý je poznačený sexuálnou
motiváciou ukojiť svoj pohlavný pud, ale i skupina jedincov, ktorých sexuálna túžba dokáže zjednotiť a pod
určitou zámienkou vylákať vytipovanú obeť a túto niekoľkokrát znásilniť, pričom odpor poškodenej je prakticky
nemožný. Na tento druh trestnej činnosti má vplyv aj otvorenosť mediálneho trhu, ktorý je výrazne komerčný s
cieľom predať všetko, nehľadiac na možné následky. Zohnať dnes pornografické materiály nie je problém ani
pre deti a mládež. Pri prostitúcii sa mladé dievčatá väčšinou dajú zlákať na túto činnosť jednak prostredníctvom
rôznych inzertných oznamov o rôznych prácach v masážnych salónoch, baroch a kluboch s vidinou rýchleho
zárobku. Nezaráža ich pri tom ani okolnosť, že v mnohých inzerátoch, ktoré túto prácu ponúkajú napr. v cudzine
sa uvádza, že ubytovanie je zabezpečené a ovládanie jazyka v danej krajine nie je potrebné. Nie zriedka naletia
aj obchodníkom s tzv. bielym mäsom. Za klasickú prostitúciu býva pokladané poskytovanie sexuálnych služieb z
ekonomických dôvodov, pričom ani tu nemusí byť dôvodom vyslovene sociálna núdza, chudoba alebo
nedostatok. Prostitúcia môže mať charakter prostriedku dosahovania spoločenskej alebo profesijnej kariéry.
Ostatná kriminalita
Policajné štatistiky okrem všeobecnej kriminality triedia kriminalitu na ekonomickú, vojenskú, dopravnú, proti
základom republiku, proti útoku na štátny orgán, všeobecne nebezpečnú. Súhrnnejšie ju označuje pojem ostatná.
V menšom, alebo obmedzenom rozsahu sa mládež podieľa i na páchaní tejto ostatnej trestnej činnosti, kde
radíme rôzne podvody, sprenevery, pytliactvo, trestné činy spojené so zadovážením drog, zbraní, výbušnín,
trestné činy v doprave a v neposlednom rade i trestné činy spojené s nelegálnym prevádzaním osôb cez štátne
hranice, opilstvom, či s urážkou verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Týchto druhov trestnej činnosti
sa maloletí delikventi dopúšťajú v menšej miere.
4. Návrh preventívnych opatrení v oblasti kriminality detí a mládeže
Prevencia hrá dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v oblasti kriminálneho správania detí a mládeže. Pokiaľ je vedená
správne, dokáže rizikovú mládež odkloniť od kriminálnej dráhy, ktorá by ju s najväčšou pravdepodobnosťou
čakala pri existencii kriminogénnych faktorov vyskytujúcich sa v jej živote. Domnievame sa, že by bolo
potrebné výraznejšie predchádzať všetkým negatívnym javom, ktoré sprevádzajú nesprávnu výchovu detí a
nedostatočnú starostlivosť zo strany rodiny a spoločnosti. Záujmom celej spoločnosti je, aby mladá generácia
vyrastala zdravo a s pozitívnymi postojmi k dodržiavaniu spoločenských noriem.
Na základe analýzy poznatkov z odbornej literatúry, rozhovorov s odborníkmi v danej oblasti, ako aj vlastných
skúseností autora, si dovoľujeme navrhnúť nasledovné návrhy preventívnych opatrení v oblasti kriminality detí
a mládeže:
 Venovať osobitnú pozornosť dysfunkčným rodinám a deťom ktoré pochádzajú z málo podnetného
prostredia najmä zo strany zariadení výchovnej prevencie, pedagogicko- psychologických poradní a
odborov štátnej správy i samosprávy zaoberajúcimi sa starostlivosťou o rodinu.
 Prehĺbiť spoluprácu s políciou, najmä pri realizácii projektov so školskými pedagógmi. Zvýšiť úroveň
právneho vedomia u žiakov najmä prostredníctvom vyučovacieho procesu, cez činnosti koordinátora
prevencie a výchovné pôsobenie triednych učiteľov.
 Venovať osobitnú pozornosť mimoškolským aktivitám žiakov vo voľnom čase, najmä voči deťom
pochádzajúcim z dysfunkčných rodín, napríklad formou skupinovej práce počas letných prázdninových
táborov (tábor pre deti z rodín postihnutých alkoholizmom). Zriaďovať klubové zariadenia pre
ohrozenú mládež, ktoré by mohli pomôcť svojou činnosťou odviesť deti „z ulice“.
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 Školy by mali vytvárať dostatočné možnosti pre prácu záujmových útvarov pre väčšinu žiakov,
osobitne pre problémových žiakov.
 Vytvárať kvalitný, ale najmä citlivý systém vplyvu a kontroly dieťaťa v škole, správne organizovať čas
mládeže strávený doma i mimo školy; prípadne vytrhnúť žiaka zo skupiny vykazujúcej asociálne
tendencie.
 Zvýšiť výchovný vplyv školy pomocou najrozličnejších besied zameraných proti kriminalite. Tieto
besedy by nemali mať štruktúru prednášok, ktoré mladých ľudí ubíjajú a nudia, ale mali by byť vedené
pútavou formou. Venovať osobitnú pozornosť vzdelávaniu učiteľov a odborných pracovníkov na
školách v oblasti prevencie, ako aj k usmerňovaniu výchovného procesu. Ďalej je potrebné vytvoriť
viac zaujímavých krúžkov pre mladých, ktoré by nemali byť materiálne zabezpečené a vybavené.
Prácou v záujmových krúžkoch by sa zmenšilo riziko nevhodného využívania voľného času
potulovaním sa, alebo protispoločenským konaním či už jednotlivcov alebo partiou.
 Zlepšiť prepojenosť spolupráce rodiny, školy a jej výchovných pracovníkov, ktorí by mali venovať
zvýšenú pozornosť najmä deťom s poruchami správania, čo si vždy vyžaduje citlivý prístup, znalosť
duševných procesov dieťaťa, nevyhnutnú odbornú prípravu. Vhodné je využívať situačné metódy, kde
ide o skupinové riešenie prípadov a problémové štúdie, kde sa analyzujú konkrétne druhy trestnej
činnosti.
 Zvýšiť spoluprácu s mestskými a obecnými políciami, nadáciami, cirkvami, občianskymi združeniami a
inými neštátnymi organizáciami pri ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi.
 V masmediálnej oblasti pozitívnou osvetou prispievať k prevencii nežiaducich javov. Prostredníctvom
médií vzdelávať rodičov a verejnosť v problematike rizík sociálnej patológie detí a mládeže.
 Prehĺbiť odbornú i verejnú diskusiu o masmediálnom vysielaní škodlivom pre deti. Apelovať na
kompetentných zástupcov médií, aby obmedzili šírenie lacných morálku ohrozujúcich programov, ako
aj reklám propagujúcich výrobky nevhodným pre deti škodlivým spôsobom. Sledovať prísne
dodržiavanie zákona o pornografii, obmedzovať propagovanie alkoholu a podporovať všetky aktivity
zamerané proti šíreniu drog.
 Skvalitniť vyhľadávaciu činnosť v prípadoch podozrení z týrania detí a mládeže prostredníctvom
školských a zdravotníckych zariadení a sociálneho kurátorstva.
ZÁVER
Kriminalita detí a mládeže je problémom celej spoločnosti ako celku. Odborníci zaoberajúci sa problematikou
rodiny sa domnievajú, že na základe analýzy niektorých projektov posilňujúcich rodičovské skúsenosti a
upravujúcich niektoré vzorce správania, sú tieto projekty schopné znížiť výskyt agresívneho správania detí a
majú aj preventívny vplyv na delikvenciu dospievajúcej mládeže. Od nefunkčnej rodiny sa nedá očakávať, že
bude produkovať plnohodnotných členov spoločnosti. Aj spolupráca rodiny so školou by mala prebiehať na inej
úrovni, než doposiaľ. Kľúčová je v tomto smere najmä osobnosť pedagóga ako zástupcu školy a jeho prístup k
tejto spolupráci. Pre dieťa je škola hneď po rodine najdôležitejšou sociálnou skupinou, ktorá má vplyv nielen na
úroveň vzdelania dieťaťa ale z veľkej časti na proces jeho socializácie. Odstránenie, či zníženie kriminality detí
je zložitý proces, ktorý vyplýva z rôznych vnútorných ako i vonkajších vplyvov na vývoj osobnosti mladého
človeka. No nestačí len poznať faktory spôsobujúce vznik kriminality, je dôležité aj pochopiť a využiť ich v
účinnej prevencii.
Aj keď stav kriminality detí a mládeže pozvoľna klesá, naopak stúpa ich agresivita, čo nepredstavuje kladný
signál. Ešte v nedávnej dobe spoločnosť vykazovala nezáujem a ľahostajnosť k trestnej činnosti detí a mládeže,
morálna výchova detí bola v dôsledku stavu spoločnosti a zmenám v nej zanedbaná. Zanedbaná morálna
výchova môže byť jedna z dôležitých príčin protiprávneho správania.
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A JEJ MOŽNÝ VPLYV
NA ROZVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
Miroslav BRVNIŠŤAN1

Cyber Security and its Potential Impact on the Crisis Management Development
Abstrakt: Kybernetická bezpečnosť je považovaná za novodobý bezpečnostný fenomén, ktorý vytvára
bezprecedentný tlak na bezpečnostný systém štátu a systém krízového riadenia. Vznik novej oblasti bezpečnosti
spravidla znamená aj potrebu realizácie adekvátnych bezpečnostných opatrení, vrátane vývoja príslušných
metód, foriem, nástrojov a právnych predpisov. No nie vždy je potrebné vytvárať nové. Článok prostredníctvom
analýzy zásadných strategických dokumentov a vybraných právnych predpisov poukazuje na možnosti využitia
súčasného systému krízového manažmentu štátu pri realizácie opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Kľúčové slová: krízový manažment, kybernetická bezpečnosť
Abstract: Cyber security is considered a new security phenomenon, which creates an unprecedented pressure on
the state security system and its crisis management system. The emergence of a new safety area, usually also
means a need to implement adequate security measures, including the development of appropriate methods,
forms, tools and legislation. But it is not always necessary to create new ones. Article by analyzing key policy
documents and selected legislation highlights the possibilities of the current crisis management system of the
state by the implementation of measures in the field of cyber security.
Key words: crisis management, cyber security

ÚVOD
Bezpečnosť bola vždy nevyhnutnou súčasťou rozvoja spoločnosti. V 21. storočí sa nachádzame v špecifickej
situácii, ktorá súvisí so stupňovaním stretov medzi zaužívaným spôsobom vnímania bezpečnosti a spôsobov
realizácie bezpečnostných opatrení s novými bezpečnostnými hrozbami. Krízový manažment ako relatívne
dlhodobo etablovaný a prepracovaný nástroj štátu na riešenie krízových situácií je pod tlakom nových a
moderných bezpečnostných výziev. Typické krízové situácie, ktoré boli základom pre jeho konštituovanie
historicky vychádzali zo samozrejmosti materiálnej a fyzickej podstaty bezpečnostného prostredia. Nové
bezpečnostné hrozby a možné krízové situácie vytvárajú predpoklady na prehodnotenie a re-definovanie
charakteristických metód, foriem a prostriedkov krízového manažmentu. Je potrebné sa preto zaoberať možnými
dôsledkami takéhoto vývoja a jeho potencionálneho vplyvu na možnosti rozvoja krízového manažmentu, vrátane
jeho využitia pri riešení principiálne nových krízových situácií.
Krízový manažment prešiel za ostatné obdobie výrazným prerodom. Identifikovať jeho počiatky nie je
našim cieľom, no za tieto možno považovať najmä vývoj na teritoriálnom území Slovenskej republiky po
rozpade Rakúsko -Uhorska a vzniku Československej republiky. Za prelomové momenty je možné považovať
vznik samostatnej Slovenskej republiky (ďalej len SR) v roku 1993 a vstup do nadnárodných integračných
zoskupení - Európskej únie (ďalej len EÚ) a Severoatlantickej Aliancie (ďalej len NATO). Budovanie a rozvoj
krízového manažmentu zodpovedalo vždy danej dobe a možnostiam krajiny v súlade s možnými
bezpečnostnými hrozbami a predpokladanými krízovými scenármi. Nie vždy sa na tieto podarilo reagovať
správne a primeranom časovom horizonte. V zásade však platí, že úroveň krízového manažmentu dosiahla
relatívne primeranú úroveň z hľadiska ekonomických možností, poznania a riadenia štandardných krízových
situácií. SR je v oblasti krízového manažmentu zapojená do medzinárodných štruktúr krízového manažmentu a
spolupracuje v rámci nadnárodných integračných zoskupení.
Čo však v prípade krízových situácií zapríčinených modernými hrozbami2 za aké je možné považovať
napr. kybernetický útok, prípadne iné riziká vyplývajúce z kybernetického prostredia. Kybernetický útok a jeho
dôsledky môžu predsa spôsobiť obdobné ale aj oveľa závažnejšie dôsledky s ohľadom na ekonomické,
materiálne, finančné alebo ľudské zdroje ako štandardné ozbrojené útoky a z nich vyplývajúce krízové situácie.
Ako by sa mal krízový manažment s modernými hrozbami vysporiadať? Je vôbec možné kybernetický
útok považovať za “nový” typ krízovej situácie, alebo “len” za dôvody smerujúce k vzniku “štandardnej”
krízovej situácie? Nesporne však v dôsledku kybernetických útokov môž e dôjsť k ohrozeniu oblastı́ fungovania
štátu napr.:
JUDr. Miroslav Brvnišťan,PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17, brvnistan@bmsec.sk
Za takéto je vo všeobecnosti možné považovať napr. všetky formy kybernetickej kriminality, tiež asymetrické hrozby, hybridné hrozby,
informačnú vojnu - pozn. autora.
1
2

37

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

- bezpečnostné zá ujmy Slovenskej republiky v zahraničnej a obrannej politike,
- ochrana ú stavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosť občana a štátu,
- sociá lna stabilita š tátu,
- ekonomická stabilita štátu,
- ochrana ž ivotného prostredia.
Aká by mala byť reakcia systému krízového manažmentu štátu? Nájdenie odpovede na položené otázky,
bude pravdepodobne komplexnou cestou, kde bude potrebné najskôr bližšie definovať oblasť a súčasný stav
kybernetickej bezpečnosti a súvisiace aspekty. Zároveň bude potrebné sa vysporiadať zo zaužívanou
terminológiou a jej právnymi dôsledkami.
Výsledkom môže byť načrtnutie možností vývoja krízového manažmentu v kontexte novodobých hrozieb
a využitie synergie pri zefektívňovaní procesov v riadení krízových situácií. Prakticky by to mohlo znamenať,
že už existujúce nástroje, princípy, metódy a formy využívané v oblasti krízového manažmentu by mohli byť
využité aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
I. Kybernetická bezpečnosť - novodobý fenomén
Oblasť kybernetickej bezpečnosti ako téma, ktorej sa v súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti, rezonuje
v bezpečnostných, ako aj v odborných kruhoch. Zvýšenú pozornosť odzrkadľuje najmä stav, kedy moderná
spoločnosť je čoraz viac závislá na informačných a komunikačných technológiách, ktoré ovplyvňujú všetky
aspekty jej života. Vo svojej podstate sme svedkami presunu podstatnej časti aktivít ľudstva z materiálneho sveta
do sveta kybernetického. Samozrejmosť fungovania kybernetického sveta sa javí čoraz viac dôležitejšou pre
plnenie úloh štátu a spoločnosti. Vzniká závislosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje pohľad na
bezpečnosť. Je až zarážajúce, že sa tejto téme doteraz nevenovala primeraná pozornosť.
Ako vôbec vznikla téma “kybernetická bezpečnosť? Existuje na to viacero názorov, ktoré sú spravidla
založené na poznaní vývoja jednotlivých oblastí bezpečnosti informácií a s nimi spojených typických pojmov.
Medzi takéto je možné zaradiť pojmy ako napr. počítačová bezpečnosť, informačná bezpečnosť, bezpečnosť
informačných a komunikačných systémov a INFOSEC. Ak by sme tento stav primerane zjednodušili,
pravdepodobne niekde na začiatku bola informačná bezpečnosť, ktorá sa venovala bezpečnosti informácií ako
takej, bez ohľadu na technický a technologický pokrok. Vznikom prvých počítačov a spracúvaním informácií sa
javí ako logický krok vznik oblasti počítačovej bezpečnosti. Jej rozvojom a pravdepodobne delením na hardvér a
a softvér, vrátane nových aspektov ako prepájanie počítačov do sietí sa zaviedol pojem bezpečnosť
informačných a komunikačných systémov. Pre technickú časť bezpečnosti informácií bol zaužívaný pojem
INFOSEC 3 . Nesporne už s týmito pojmami a súvisiacimi oblasťami sa bezpečnostný systém štátu musel
vysporiadať. Je takisto zrejmé, že určité komplikácie pri hľadaní súvislosti medzi kybernetickou bezpečnosťou a
oblasťou krízového manažmentu môžu nastať už na úrovni pojmov a pokusov dorozumieť sa, vrátane aplikácie
týchto pojmov v jednotlivých oblastiach spoločenských vzťahov4.
Kybernetická bezpečnosť
však prinajmenšom vyjadruje niečo nové a najmä umožňuje nový
komplexnejší pohľad. Azda najjednoduchš ie a najvýstižnejš ie ju charakterizuje to, ž e funguje vo virtuá lnej
rovine, ktorú nedokážeme vidieť ani uchopiť. Má globálny rozmer, ktorý stiera hranice medzi š tá tmi a funguje
bez ohľadu na politický systém, s mimoriadne š irokou paletou aktérov od jednotlivcov, cez rôzne nadnárodné
zoskupenia až po štáty. Znamená to, že ak doteraz bola napr. oblasť bezpečnosti informačných a
komunikačných systémov chápaná ako oblasť, ktorú bolo možné riešiť na úrovni menších celkov (organizácia,
štát) a pravidlá boli jednoducho vynútiteľné, tak s pojmom kybernetická bezpečnosť sú spájané skôr nadnárodné
celky a zoskupenia, pričom spôsob vynucovania pravidiel (kreovanie spoločných) je oveľa komplikovanejší.
Postavenie jednotlivca a rôznych neštandardných zoskupení osôb sa takisto zásadným spôsobom zmenilo,
stávajú sa rovnocennými aktérmi spôsobilými pôsobiť v kybernetickom priestore minimálne rovnako efektívne
ako štáty.
Samotná podstata kybernetickej bezpečnosti je založená na prepojenosti informačných a komunikačných
systémov, globálnosti a relatívnej rýchlosti toku informácií. Do úvahy je potrebné brať množstvo nových, ešte
riadne neidentifikovaných faktorov, ktoré snáď poznáme z materiálneho sveta, no v kybernetickom svete
predstavujú úplne nové javy. Hranice štátov, neustály technologický pokrok, masovosť a nové možnosti
jednotlivcov ovplyvňovať a škodiť, ale aj pomáhať vytvárajú enormný tlak na tvorbu nových pravidiel a
bezpečnostných mechanizmov. Existuje viacero návrhov pojmov pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
vyskytujúcich sa v rôznych, spravidla strategických materiáloch NATO a EÚ, ale aj SR. My sa stotožňujeme s

Často sa vyskytuje názor, že kybernetická bezpečnosť je pojem, ktorý zaviedli politici (a po nich prebrali novinári), aby dokázali poukázať
na “nové” hrozby a získali pozornosť. My sa však skôr prikláňame k názoru, že ide o prirodzený vývoj, ktorý indikuje, že kybernetická
bezpečnosť, je len mierne rozšírená oblasť bezpečnosti informačných a komunikačných systémov. Pozn. autora.
4 Napr. oblasť trestného práva pracuje s pojmami ako počítačová kriminalita, počítačový systém, pozri bližšie zákon č. 300/2005 Z.z trestný
zákon.
3
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pojmom, ktorý je súčasťou slovníka kybernetickej bezpečnosti spracovaného v Českej Republike a využívaného
v rámci NATO a EÚ bezpečnostných štruktúr.
Kybernetická bezpečnosť, podľa tohto slovníka, predstavuje súhrn právnych, organizačných, technických a
vzdelávacích prostriedkov smerujúcich k zaisteniu ochrany kybernetického priestoru 5 . Z takto postavenej
definície je zrejmé, že ide o komplex aktivít a krokov, ktoré by mali byť pri zaisťovaní kybernetickej
bezpečnosti vykonané, vrátane reakcií štátu na kybernetický útok, resp. jeho dôsledky. Ide o komplexnú výzvu
pre bezpečnostný manažment štátu.
II. SR ako subjekt kybernetickej bezpečnosti
Budovanie spôsobilostí SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti je možné minimálne vnímať v kontexte
jej relatívnej samostatnosti a zároveň ako súčasti širších celkov. V prvom rade ide o problematiku, ktorá súvisí
so zabezpečením bezpečnosti SR ako samostatného štátu. Malo by ísť o zabezpečenie budovania spôsobilostí v
tejto oblasti bez ohľadu na externé vzťahy a teda vytvorenie potrebnej vedecko-technickej, organizačnej, právnej
a vzdelávacej základne. Tá by mala byť platformou umožňujúcou nielen potrebnú diskusiu a rozvoj, ale najmä
prispievať efektívnym spôsobom k rozvoju tejto problematiky v rámci nadnárodných integračných zoskupení,
ktorých je SR členom. V druhom rade ide o povinnosť plniť si záväzky vyplývajúce z členstva v nadnárodných
zoskupeniach a byť aktívnym členom, ktorý skutočne prispieva k budovaniu spoločnej bezpečnosti. Spôsob
nazerania na členstvo SR v nadnárodných zoskupeniach a spoločnú bezpečnosť v súvislosti s budovaním
spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa bude musieť zmeniť. Vyplýva to z charakteru a podstaty
kybernetického priestoru, kde hranice a právo nemôžu byť limitujúcim faktorom. Naopak je predpoklad, že
vzhľadom na komplexnosť tejto problematiky je možné očakávať stupňovanie tlaku na budovanie jednotného
priestoru, s rovnakými pravidlami a právnym zázemím - napr. aj prostredníctvom prehlbovania európskej
integrácie a medzinárodnej spolupráce. SR samostatne nedokáže vybudovať primerané spôsobilosti, no zároveň
samostatnosť umožňuje budovať spôsobilosti a byť aktívnym členom presadzujúcim názory a návrhy opatrení
na základe vlastných skúseností a poznania pri budovaní spoločnej bezpečnosti v rámci nadnárodných zoskupení
opatrenia. V ďalšej časti sa budeme preto zaoberať situáciou v oblasti kybernetickej bezpečnosti z pohľadu
NATO a EÚ a samostatne z pohľadu SR. Takýto pohľad by mal umožniť komplexnejšie posúdenie možností
budovania spôsobilostí pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to najmä v kontexte porovnania právnych
nástrojov a dôsledkov ich možného využitia.
III. NATO a EÚ kybernetická bezpečnosť
Prvým a pravdepodobne najzásadnejším impulzom pre zadefinovanie oblasti kybernetickej bezpečnosti
v euroatlantickom priestore možno považovať útok na informačnú infraštruktúru Estónska v roku 2007. Útok bol
vyvrcholením viacerých obdobných zaznamenaných a popísaných aktivít vo vzťahu k členským krajinám a
silám NATO 6 , a ktorý bol zároveň dostatočne masívny na to, aby podnietil vedenie NATO na prijatie
adekvátnych krokov. Rozhodnutie bolo správne, nakoľko čoskoro došlo k ďalším obdobným aktivitám
(útokom), kde najmä zo strany Ruska boli využité prostriedky spadajúce do kategórie kybernetická vojna. Išlo
najmä o vojnový konflikt Rusko-Gruzínsko alebo ešte aj v súčasnosti prebiehajúci konflikt na území Ukrajiny.
Práve využívanie nástrojov a prostriedkov kybernetického boja ako samostatných aktivít, alebo len ako súčasť
vytvorenia podmienok na nasadenie konvenčných síl z hľadiska dosiahnutia stanovených operačných cieľov,
bolo podnetom na prijatie viacerých strategických dokumentov NATO7. Vytvoril sa tým potrebný rámec na
rozvoj spôsobilostí NATO v oblasti kybernetického priestoru, ktorý vníma NATO ako rozšírenie bojiska - tzv.
štvrtá dimenzia, okrem priestoru zem, voda, vzduch. Zároveň sa podnikli relevantné kroky pre budovanie
potrebných spôsobilostí a výskumno - vývojových kapacít, napr. vznik Centra excelentnosti v estónskom
Talline.8
NATO však v súvislosti s oblasťou kybernetickej bezpečnosti zápasí aj s oveľa prozaickejšími
problémami. Ak je podľa strategických dokumentoch a rozhodnutí riadiacich orgánov NATO 9 oblasť
kybernetickej bezpečnosti možné považovať za novú - štvrtú dimenziu priestoru pre vedenie vojenských operácií
je potrebné sa zaoberať aj dôsledkami.
5Jirásek,P.,Novák,L.,Požár,J.:

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti, Policejní Akademie České republiky v Praze, Česká pobočka
AFCEA, Praha 2014, str.57.
6PAVLIKOVA, M.: Estonsko-ruský incident v kontextu kyberterorismu. Global Politics: časopis pro politiku a mezinárodní vztahy [online],
str. 27
7 Najmä Stratégia kybernetickej obrany NATO (NATO Policy on Cyber Defence), 2011; Akčný plán kybernetickej obrany NATO (NATO
Cyber Defence Action Plan); Posilnená stratégia kybernetickej obrany NATO (Enhanced NATO Policy on Cyber Defence), 2014
8 Centrum vý nimočnosti pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany – NATO CCD CoE predstavuje akreditovanú medziná rodnú vojenskú
organizáciu s cieľom posilnenia spoluprá ce kybernetický ch obranný ch schopnostı́ členský ch krajı́n NATO a zlepš enia interoperability NATO
v oblasti kooperatı́vnej kybernetickej obrany. Nie je sú časťou veliteľskej š truktú ry NATO, avš ak poskytuje expertı́zu a skú senosti, NATO
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence/CCD COE). Zriadené v roku 2008 ako medzinárodná vojenská vzdelávacia inštitúcia Pozn. autora.
9 Podrobnejšie pozri závery Summitu NATO vo Waršave,http://www.slovaksecurity.org/wp-content/uploads/2016/07/The-course-ofadaptation_main-conclusions-from-the-NATO-Summit-in-Warsaw-1.pdf, str.3
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Jedným z najzávažnejších dôsledkov je aj to, či je možné využiť existujúci právny rámec a to najmä Zmluvu o
Severoatlantickej aliancii (ďalej len zmluva) a jej ustanovenia ekvivalentne, a teda aj v prípade kybernetického
útoku. Ide najmä o článok 5 predmetnej zmluvy a vyplývajúcu otázku, či je možné považovať kybernetický útok
za “ekvivalent” ozbrojeného útoku. Na jednej strane z článku 5 zmluvy vyplýva, že útok na jedného člena sa
považuje za útok na všetkých, že spojenci sú povinní primerane reagovať a použitie ozbrojených síl je jednou z
možností. Avšak tiež zo zmluvy a čl.5 vyplýva, že: “aliancia pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto
napadnutým tým, že bezodkladne podnikne takú akciu, akú bude považovať za potrebnú“. Vo svojej podstate
tým tvorcovia zmluvy vytvorili priestor, ktorý umožňuje poskytnúť akúkoľvek pomoc v prípade napadnutia
ktorejkoľvek členskej krajiny. Jedenkrát kedy sa uplatnil scenár aktivácie článku 5 zmluvy nastal v situácii po
11. septembri 2001, kedy už neexistoval ani Sovietsky zväz, ani Varšavská zmluva ako pôvodný nepriatelia.
Navyše nešlo o konvenčné napadnutie Európy národným štátom a jeho spojencami, ale o útok na Spojené štáty
americké aktérom, ktorý nepredstavuje štát a ktorý používa čisto nekonvenčné spôsoby. Tieto udalosti presiahli
rámec zakladajúcej zmluvy NATO. Bolo potrebné nájsť riešenie, ktoré by mohlo ponúknuť cestu aj pre situáciu
v prípade kybernetického útoku. To sa nakoniec ponúklo pochopením jednak historických súvislostí vzniku
zmluvy a jednak reálnych operačných spôsobilostí jednotlivých členských štátov10. Každý člen sa má možnosť
zapojiť do operácií NATO v rámci svojich možností. Plynúca diskusia, či NATO ostáva organizáciou
kolektívnej obrany, alebo sa mení na alianciu kolektívnej bezpečnosti, je do značnej miery v tomto ohľade
akademická. Jednotlivé články zmluvy, najmä čl. 4, 5 a 7 a ich výklad a aplikácia aj v kontexte Charty
spojených národov 11 umožňujú dostatočnú flexibilitu z hľadiska dosahovania spoločných bezpečnostných a
obranných cieľov, využiteľných aj pri eliminovaní novodobých bezpečnostných hrozieb akými nesporne
kybernetické útoky, resp. oblasť kybernetickej bezpečnosti môžu byť. Uvedené potvrdzuje aj tzv. Tallinský
manuál, vypracovaný v roku 2012. Ide o výsledok činnosti nezá vislých expertov, ktorý síce nemá zá väzný
charakter, no je rešpektovaným dokumentom. Pozostá va z dvoch častí – časť A je venovaná kybernetickej
bezpečnosti a ius ad bellum a časť B sa zaoberá ius in bello alebo prá vom ozbrojených konfliktov. Zá kladný
rá mec pre priblı́ženie uvedeného vzť ahu preto vyplýva z analýz y ustanovenı́ Tallinnského manuálu a
relevantných rozhodnutı́ Medzinárodného súdneho dvora. V zásade sa tu konštatuje, že na kybernetické operácie
sa aplikuje prá vo ozbrojených konfliktov, pokiaľ boli vykonané v kontexte ozbrojeného konfliktu, či už
medzinárodného alebo nemedzinárodného. Prakticky to znamená, že NATO na kybernetický útok môže využiť
celé spektrum nástrojov, vrátane novo budovaných spôsobilostí v oblasti kybernetickej obrany. Je pritom na
jednotlivých členských krajinách, aké spôsobilosti budú budovať. Faktom takisto ostáva, že kolektívna
bezpečnosť NATO je založená v prvom rade na schopnostiach a ochote jednotlivých členských krajín.
Z uvedených informácií a analýzy právneho prostredia NATO vyplýva, že kybernetický útok je možné za
určitých podmienok považovať za akt vojny, a teda primerane reagovať. Ako sa však s takouto situáciu
vysporiada legislatíva členských štátov je otázne. Prinajmenšom v prípade SR je možné identifikovať niekoľko
problematických oblastí, na ktoré sa pokúsime poukázať. Zároveň je zrejmé, že zameranie (napr. na vojenskú
alebo civilnú infraštruktúru) a dôsledky kybernetického útoku (poškodenie alebo znefunkčnenie infraštruktúry
môže ohroziť nielen obranné spôsobilosti krajín, ale spôsobiť aj významné škody na súkromnom majetku12) ako
takého, budú zohrávať zásadnú rolu pri aktivácii obranných mechanizmov a mechanizmov krízového riadenia
NATO a členských krajín.
Európska únia v oblasti kybernetickej bezpečnosti v ničom nezaostáva, a takisto boli prijaté potrebné
strategické dokumenty13 pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti jej členov. Cieľom konkrétnych opatrenı́ EÚ je
zvyšovanie odolnosti informačných systém ov voči kybernetickým útokom, zniž ovanie počı́tačovej kriminality,
ako aj posilňovanie politiky Euró pskej únie v oblasti medzinárodnej kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej
obrany. V nadväznosti na uvedené dokumenty bol schvá lený aj „Politický rámec pre kybernetickú obranu“ na
zasadnutı́ ministrov obrany v novembri 2014.
Výsledkom zá meru Euró pskej komisie legislatı́vne upraviť oblasť kybernetickej bezpečnosti je „Ná vrh smernice
Euró pskeho parlamentu a Rady o opatreniach k zaisteniu vysokej spoločnej ú rovne bezpečnostných sietı́ a
Gorka, Sebestien,: Kontext aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy, NATO, www.nato.com, 2006
Na univerzá lnej ú rovni má v sú vislosti s medziná rodnou bezpečnosť ou nezastupiteľné miesto Organizá cia spojený ch ná rodov (OSN),
ktorej zakladajú cim dokumentom je Charta OSN podpı́saná 26. jú na 1945. Prá ve tento dokument ako prvý z cieľov OSN uvá dza zachovanie
medziná rodného mieru a bezpečnosti. Bezpečnostný systé m tejto organizá cie je pritom inš titucionalizovaný vo vytvorenı́ jedné ho z jej
hlavný ch orgá nov, ktorý m je Bezpečnostná rada. Táto zá roveň nesie hlavnú zodpovednosť za zachovanie medziná rodného mieru a
bezpečnosti - Pozn. autora.
12 Je potrebné takisto brať v úvahu, že približne 90% informačnej infraštruktúry je vo vlastníctve súkromných spoločností. Prípadný
kybernetický útok a jeho zameranie bude pravdepodobne predmetom podrobných analýz pred samotných rozhodnutím aktivovať obranné
opatrenia NATO. Miera poškodenia, resp. znefunkčnenia civilnej infraštruktúry a vznik škôd na tejto infraštruktúre bude pravdepodobne
určujúcim faktorom pri rozhodovaní. Samotný proces hodnotenia a analýzy kybernetického útoku a jeho dôsledkov však bude
pravdepodobne dlhotrvajúci proces, čo v kontexte relatívnej krátkosti takýchto útokov a zdĺhavosti rozhodovacích procesov v NATO môže
byť kľúčovým faktorom. Je zrejmé, že bude potrebné vypracovať manuály a riadiace akty umožňujúce tento proces zefektívniť. Pozn.
autora.
13 Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie Cyber security Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace
JOIN(2013)
10
11
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informáciı́ v Euró pskej ú nii“ (ď alej len „Ná vrh smernice“), ktorá je kľúčovou sú časť ou celkovej stratégie
kybernetickej bezpečnosti. Ná vrh smernice okrem vzá jomnej spoluprá ce pož aduje, aby kaž dý členský š tá t prijal
národnú stratégiu pre bezpečnosť sietı́ a informáciı́, ustanovil vnú troštátny orgán, ktorý by bol zodpovedný za
bezpečnosť sietı́ a informačných systémov a zriadil skupinu pre reakciu na počı́tačové hrozby, tzv. CERT
(Computer emergency response team). Ná vrh smernice taktiež počı́ta s ukladanı́m povinnostı́ regulačným
subjektom, ktorými budú orgány verejnej sprá vy a tzv. hospodá rske subjekty definované v smernici.
Predpokladá sa, že orgány verejnej sprá vy a hospodá rske subjekty budú povinné oznamovať zodpovednému
subjektu incidenty, ktoré budú mať významný dopad na bezpečnosť zá kladných služ ieb, ktoré poskytujú .
Z uvedeného je zrejmé, že v prípade EÚ je zámerom vytvoriť dostatočne robustné prostredie schopné
odolávať kybernetickým útokom a zároveň byť spôsobilý čo najskôr reagovať, resp. navzájom sa informovať.
Záujem na vytvorení jednotného inštitucionálneho a právneho rámca je tu zrejmý. Na rozdiel od NATO je EÚ
zameraná skôr na budovanie systému založeného na otvorenom a bezpečnom prostredí, schopnom odolávať
útokom. Priamy dosah na systém krízového riadenia členských krajín je identifikovateľný, no až po
rozpracovaní príslušných predpisov členskými krajinami bude možné bližšie hodnotiť ich reálny dopad. Ako
budú jednotlivé prvky systému kybernetickej bezpečnosti včlenené do systému krízového riadenia bude
pravdepodobne na rozhodnutí jednotlivých členských krajín, i keď určitá miera štandardizácie sa tu dá očakávať.
IV. Kybernetická bezpečnosť v SR
Situácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky je rámcovo odlišná a možno
konštatovať, že napriek viacerým schváleným strategickým dokumentom sa oblasť kybernetickej bezpečnosti
nedostala do primeranej pozornosti politikov a kompetentných ústavných činiteľov. Napriek tomu sa niektoré i
keď často nesystémové kroky uskutočnili. Hrozby vyplývajúce z informatizácie spoločnosti boli zadefinované
už ako súčasť Bezpečnostnej stratégie SR14 a Slovenská republika ako prvá členská krajina NATO podpísala v
roku 2008 Memorandum o spoluprá ci medzi Národným bezpečnostným úradom (ďalej len NBÚ) a NATO
Cyber Defence Management Authority v oblasti ochrany kybernetického priestoru. V rámci tejto spolupráce boli
vytipované viaceré oblasti - napr. pomoc pri vzdelávaní, výmena informácií o zraniteľnosti systémov, technická
podpora. V tomto období však ešte nebolo zrejmé, kto (ktorý orgán verejnej moci) a ako bude zodpovedať za
oblasť kybernetickej bezpečnosti. Existovali minimálne dva subjekty, a to Ministerstvo financií SR a NBÚ, ktorí
deklarovali záujem a vykonali “úvodné” kroky. V rámci Ministerstva financíí SR boli pripravené a schválené
vládou SR viaceré strategické dokumenty napr. Stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR alebo Legislatívny
zámer zákona o informačnej bezpečnosti 15 . V tomto čase NBÚ okrem už spomínanej spolupráce s NATO
deklaroval záujem o zastrešenie oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pri hľadaní riešenia (vzájomné kompetenčné
spory) dochádzalo k niektorým absurditám v dôsledku ktorých sa napr. delil virtuálny priestor na kybernetický
(v kompetencii NBÚ) a digitálny (v kompetencii MF SR). Výsledkom bol patový stav, ktorý sa podarilo
vyriešiť (po 7 rokoch) presunutím kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti na NBÚ v roku 2015.
Následne boli prijaté boli viaceré dokumenty rámcovo určujúce ďalší rozvoj oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Koncepcia kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020 a Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej
bezpečnosti SR na roky 2015-202016. V súčasnosti sa pripravuje, ako už bolo uvedené, zákon o kybernetickej
bezpečnosti, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády SR začiatkom roka 2017.
Už z uvedeného je možné konštatovať, že v súčasnosti nie je možné predvídať ako sa bude oblasť
kybernetickej bezpečnosti rozvíjať, i keď niektoré kroky a už stanovené rámcové úlohy napovedajú, ktorým
smerom sa bude oblasť uberať, resp. čoho sa budú zmeny týkať. Za najdôležitejšie bude potrebné doriešiť
zosúladenie systémových požiadaviek tak, aby bolo možné zabezpečiť primeranú kompatibilitu v rámci NATO a
EÚ. Kľúčovým bude integrovanie funkcionalít systému kybernetickej bezpečnosti do súčasného bezpečnostného
systému štátu, vrátane systému krízového riadenia.
V. Kybernetická bezpečnosť a možné implikácie na systém krízového riadenia
Bezpečnostný systém SR bol historicky kreovaný tak, aby poskytol dostatočné bezpečnostné záruky pre
prípady hrozieb vyplývajúcich z podstaty fyzického (materiálneho) sveta. Základným poslaním bolo a stále
ostáva zaistenie stavu bezpečnosti štátu v krízových situáciách, ako v čase vojny a vojnového stavu, tak aj mimo

Bod. č. 23 Bezpečnostnej stratégie SR : Miera informatizácie spoločnosti dosiahla vysoký stupeň a stále sa zvyš uje. Vý konnosť techniky,
revolučné informačné a komunikačné technoló gie, ná rast rýchlosti prenosu informá ciı́ a ich globálnej dostupnosti spôsobujú rýchlu globálnu
premenu postindustriá lnej spoločnosti na spoločnosť informačnú . Zraniteľnosť informačný ch a komunikačný ch systé mov, ich preťaž enie,
neoprá vnený prı́stup k informá ciám, š ı́renie počı́tačový ch vírusov a dezinformá ciı́ sú rastú cou hrozbou pre SR. Bezpečnostná stratégia SR,
schválená NR SR 27.9.2005
15 Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť, Vláda Slovenskej republiky materiál schválila 27. augusta 2008 uznesením č.570/2008.
Stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, schválená uznesením vlády SR č. 270/2008. Legislatívny zámer zákona o
informačnej bezpečnosti, schválený uznesením vlády SR č. 136/2010
16Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 - 2020, schválená uznesením vlády SR č. 328 zo 17.6.2015 Akčný
plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti na roky 2015 - 2016, schválený uznesením vlády SR č. 93 z 2.3.2016
14
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nich. Rozvoj bezpečnostného systému SR by mal zohľadniť bezpečnostný potenciál SR a hodnotenie
bezpečnostného prostredia, no rámcovo by mal byť spôsobilý:
•
zabezpečovať jednotný systém riadenia vo všetkých krízových stavoch,
•
identifikovať vznikajúcu krízovú situáciu a zabezpečiť včasné varovanie,
•
analyzovať dosah krízovej situácie na bezpečnostné záujmy SR a navrhovať spôsob účastí SR na jej
riešení,
•
preventívne pôsobiť proti vzniku krízových situácií, v prípade ich vzniku tieto eliminovať na ich
začiatku,
•
reagovať na najpravdepodobnejšie hrozby, prispôsobovať sa zmenám bezpečnostnej situácie vrátane
reakcie na neočakávané hrozby,
•
zabezpečiť rýchle odstránenie následkov krízovej situácie a obnovu pôvodného stavu,
•
a zaručiť kontinuitu svojho fungovania.
Pri bližšom pohľade na jednotlivé spôsobilosti bezpečnostného systému je zrejmé, že kybernetické
bezpečnosť by už mala byť integrálnou súčasťou bezpečnostných opatrení.17 Prečo sa tak už nestalo, veď o
rizikách súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou sa na rôznych úrovniach hovorí už najmenej od roku 2005.
Sú vôbec tieto dva svety materiálny a virtuálny kompatibilné do tej mieri, aby bolo možné využiť možnú
synergiu za účelom budovania komplexnej bezpečnosti?
Ako už bolo uvedené budeme pravdepodobne čeliť rôznym problémom, napr. rozdielnej pojmológii, a to je
pravdepodobne ten menší problém. Každopádne, ak je to len čiastočne možné, malo by dôjsť k ich integrácii, už
len z hľadiska elementárnej efektívnosti a vynakladania rozpočtových prostriedkov štátu. Určite je možné nájsť
aj iné znaky, ktoré poukazujú na nutnosť nazerania na oblasť kybernetickej bezpečnosti ako možnej súčasti
krízového riadenia štátu.
Reálnejší pohľad na možné riešenie v záujme hľadania tak potrebnej synergie nám poskytne
pravdepodobne systémový pohľad na platnú legislatívu SR, týkajúcu sa bezpečnostného systému a krízového
riadenia SR. Za kľúčové právne normy je možné považovať zákon č. 110/2004 Z.z. o fungovaní Bezpečnostnej
rady; ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu (ďalej len ústavný zákon o bezpečnosti štátu); zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane SR; zákon č.
387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu; zákon č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva a zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre18. Takto, na úrovni právnych
predpisov, kreovaný bezpečnostný systém a krízové riadenie štátu zodpovedajú poznatkom a vývoju, ktorý
vychádza z podstaty materiálneho sveta. Čo bude potrebné zmeniť? Pokúsime sa analyzovať vybrané prvky a
pojmy.
Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR) a jeho ostatná novelizácia z roku 2015 je
príkladom ako sa niektoré prvky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti už podarilo (nesystémovo) presadiť.
Vznik nového výboru BR SR pre kybernetickú bezpečnosť (§10b) je príkladom kedy, sa namiesto postupného
budovania novej oblasti, jej definovania, nájdenia väzieb a prijatia rámcovej legislatívy, príjme zásadné
rozhodnutie. Len tak možno zhodnotiť situáciu, kedy vznikol nový výbor BR SR, ktorý má riadiť a zastrešovať
oblasť kybernetickej bezpečnosti SR, pričom samotná problematika nemá jasné kontúry ani právny rámec19 .
Zatiaľ neexistuje v legislatíve SR tento termín a už vôbec nie jeho naplnenie20 . Definovanie problematiky
takýmto spôsobom asi nie je možné považovať sa systematický prístup. Minimálne je možné hovoriť o určitej
nekoncepčnosti tvorby a fungovania výborov BR SR. Ak však zoberieme v úvahu formálnosť a byrokratickosť
samotného fungovania BR SR v čase mieru, tak tento fakt nebude mať zásadný vplyv na budovanie oblasti
kybernetickej bezpečnosti.
Naopak, zaujímavá situácia by pravdepodobne nastala v čase krízovej situácie. Ústavný zákon o
bezpečnosti štátu definuje fungovanie štátu v krízových situáciách, ktorými sú vojna, vojnový stav, výnimočný
stav a núdzový stav. Prostredníctvom analýzy týchto pojmov sa pokúsime rámcovo poukázať na niektoré
konsekvencie a možné súvislosti krízového manažmentu s kybernetickou bezpečnosťou.

Pravdepodobne časť problematiky a úloh, ktoré budú zastrešované ako kybernetická bezpečnosť sa už realizuje v rámci problematiky
informačnej bezpečnosti resp. bezpečnosti informačných a komunikačných systémov - pozn. autora.
18 Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zá kon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
19 V schválenej Koncepcii kybernetickej bezpečnosti SR sa pritom tiež konštatuje, že SR nemá ustálenú terminológiu pre túto oblasť. Pozri
bližšie Koncepcia kybernetickej bezpečnosti SR, str.10 - Pozn.autora
20 Napr. Trestné právo akceptuje termín počítačová kriminalita - § 247, ktorý je dostatočne dlho známy a aj z hľadiska medzinárodných
noriem kodifikovaný, napriek tomu výbor BR SR s takýmto názvom nebol vytvorený.… Pozri aj v Oznámenie č. 137/2008 Z.z. Dohovor o
počítačovej kriminalite - Pozn. autora.
17
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Čl. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu bližšie špecifikuje realizovanie aktu vypovedania vojny a znie:
“Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná
rada") len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo
ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská
republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z
medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu”. Obdobne vychádzajúc z čl. 2 predmetného
ústavného zákona je v čl. 3 uvedené, že: “Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za
podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí
napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny”. Predmetný ústavný zákon v uvedených ustanovenia nerieši
podstatu naplnenia pojmu “vojna”. Vojna tu predstavuje len dôsledok konaní- vypovedanie vojny alebo
narušenie bezpečnosti alebo ako dôsledok členstva SR v nadnárodnom zoskupení. Uvedené tri možnosti
zároveň vymedzujú priestor pre hľadanie riešenia pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, resp. kybernetického
útoku21 a ich možných väzieb na krízový manažment štátu.
Teoreticky uvedené môže znamenať aj to, že vypovedanie kybernetickej vojny cudzou mocou by mohlo
byť dôvodom na vyhlásenie vojny alebo vojnového stavu, nakoľko nie je definované o aký typ napadnutia sa má
jednať (ozbrojený útok verzus kybernetický). Zároveň je z citovaných ustanovení zrejmé, že je spravidla
potrebné kumulatívne splnenie stanovených podmienok - napadnutie, cudzia moc, vypovedania vojny alebo
narušenie bezpečnosti bez vypovedania vojny.
Tak, ako v rámci príslušnej legislatívy NATO, aj tu je namieste sa zaoberať jednotlivými možnosťami posúdenia
kybernetického útoku ako vojnového aktu. V prvom rade vo vzťahu ku kybernetickej bezpečnosti bude
limitujúcim faktorom “napadnutie cudzou mocou”. Už z podstaty kybernetického útoku je zrejmé, že nie vždy
bude možné objasniť pozadie kybernetického útoku. Tento môže nastať, prebiehať a často aj skončiť bez toho
aby bolo možné zistiť, kto je útočníkom a už vôbec nie dostatočne preukázať, že útočníkom je cudzia moc.
Pritom už aj samotný výklad pojmu “cudzia moc” je nejednotný. Napr. v učebnici trestného práva22 sa k výkladu
ustanovenia § 311 Vlastizrada uvádza, že: “Cudzou mocou sa rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné
zoskupenia, ktoré predstavujú ich organizácie a orgány, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú
činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci. V tomto prípade ide o cudzí štát, bez ohľadu na to
aký má postoj k SR.” V kontexte zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností sa za cudziu moc
považuje aj EÚ a NATO, čo sú medzinárodné organizácie a dokonca SR je ich členom.23 Obdobná situácia z
hľadiska terminológie je aj v prípade pojmu “vojna”. Na jednej strane je vojna považovaná za stav, ako v
prípade už citovaného ústavného zákona, no zároveň, je za vojnu považovaný aj medzinárodný ozbrojený
konflikt alebo zdĺhavý ozbrojený konflikt 24 . Práve použitie slova “ozbrojený” je významným dôsledkom.
Trestné právo teda aj v kontexte iných pojmov napr. nepriateľ, ozbrojený konflikt, obranyschopnosť alebo
cudzie vojsko predpokladá ako podmienku trestnoprávnej zodpovednosti spojenie s klasickým vnímaním vojny
ako ozbrojeného stretu a za subjekty vojnového konfliktu pokladá najmä štáty25.
Z uvedeného je zrejmé, že kybernetický útok - bez ohľadu na dôsledky- spáchaný jednotlivcom alebo
právnickou osobou nie je možné v súčasnosti považovať za akt v dôsledku ktorého bude priamo
aktivovaný bezpečnostný systém štátu, a teda prijaté opatrenia ako v čase vojny alebo vojnového stavu.
Konštrukcia právnych noriem nepredpokladá vznik krízovej situácie - vojny a vojnového stavu na základe
konaní, ktoré sú, resp. budú typické pre kybernetický priestor. Pri ich vytváraní sa vychádzalo z princípov
materiálneho sveta a historických skúseností, vrátane zachovania kontinuity výkladu právnych noriem. Je
zrejmé, že toto sa bude musieť zmeniť. Tým sa však v prípade kybernetického úroku nevylučuje využitie
bezpečnostného systému štátu a jeho mechanizmov aplikovaných v prípadoch núdzového stavu, výnimočného
stavu alebo mechanizmov podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva - živelná pohroma,
havária a katastrofa.
Zaujímavou však bude situácia, ktorá môže nastať v dôsledku medzinárodných záväzkov SR, a najmä v prípade
aktivácie čl. 5 Severoatlantickej zmluvy. SR priamo zo zmluvy vyplýva povinnosť vypovedať vojnu. To je
zároveň aj pravdepodobne jediná legitímna možnosť, ako v prípade kybernetických útokov relevantne aktivovať
bezpečnostný systém SR. Teda nie priamo a samostatne ako suverénny štát, ale prostredníctvom bezpečnostného
systému NATO, ako dôsledok kolektívneho rozhodnutia NATO. Takýto spôsob aktivácie bezpečnostného

Jirásek,P.,Novák,L.,Požár,J.: Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti, Policejní Akademie České republiky v Praze, Česká pobočka
AFCEA, Praha 2014, str.59. Kybernetický útok: ”Útok na informačnú a komunikačnú infraštruktúru za účelom spôsobenia škody alebo
získania citlivých a strategicky dôležitých informácií. Používa sa najčastejšie v kontexte politicky alebo vojensky motivovaných útokov”.
22 Pozri Ivor, J. a kolektív : Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. I a II., Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: IURA
EDITION, 2010, str. 299.
23 Pozri napr. § 60 Výmena utajovaných skutočností zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.
24 Pozri Ivor, J. a kolektív : Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. I a II., Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: IURA
EDITION, 2010, str. 507.
25 Pozri bližšie pojem “obranyschopnosť”, ktorý je definovaný ako spôsobilosť účinne sa brániť a odvrátiť ozbrojenou silou napadnutie…
Ivor, J. a kolektív : Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. I a II., Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: IURA EDITION,
2010, str. 296.
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systému SR je na prvý pohľad vcelku logický krok, keďže SR je členom NATO a napadnutie jedného člena
znamená prakticky napadnutie organizácie ako takej. No odhliadnúc od praktickej realizácie takéhoto kroku a
jeho pravdepodobnej zdĺhavosti je zrejmé, že v SR by vznikla špecifická situácia. Na jednej strane by vyhlásená
vojna alebo vojnový stav umožňoval realizovať niektoré kroky, no na strane druhej nekonzistentnosť právnych
noriem a neexistencia adekvátnej právnej teórie by spôsobovali množstvo praktických problémov. Krízový
manažment SR a bezpečnostný systém by v takejto situácii nedokázal efektívne fungovať.
VI. Záver
Kybernetická bezpečnosť je nesporne fenoménom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvní fungovanie
bezpečnostného systému štátu, vrátane jeho krízového manažmentu. S ohľadom na jej špecifickosť možno
konštatovať, že akákoľvek realizácia opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mala byť v prvom rade
predmetom širokej spoločenskej a odbornej diskusie, aby sa predišlo nielen aplikačným problémom, ale aby sa
využili všetky už existujúce a dostupné znalosti a spôsobilosti. Existuje však dostatočne silný externý tlak, najmä
zo strany EÚ a NATO, aby aj v podmienkach SR boli uskutočnené potrebné kroky. Bezpečnostný systém SR má
nesporne novú rolu.
To, akým spôsobom bude oblasť kybernetickej bezpečnosti včlenená do bezpečnostného systému štátu
napovedajú už čiastočne realizované kroky. Neboli však uskutočnené podrobnejšie analýzy možností riešení,
čoho výsledkom je aj neštandardný inštitucionálny a právny stav. Moderné hrozby vyžadujú moderné riešenia.
Špecifikom oblasti kybernetickej bezpečnosti je, že jednotlivé komponenty sú vlastnené a riadené množstvom
rôznorodých subjektov. Bude potrebné vo väčšej miere presadzovať spoluprácu medzi civilným (súkromným)
sektorom a bezpečnostnými zložkami štátu. Komplexnosť problematiky kybernetickej bezpečnosti a
vznikajúcich väzieb kladie bezprecedentný dôraz na nutnosť systémového a interdisciplinárneho vedeckého
prístupu, ktorý by umožnil nielen zmeniť nedostatočné a zastaralé mechanizmy, ale zároveň aj vytvoriť
potrebné väzby k už zavedeným a existujúcim.
Krízový manažment štátu aj v súčasnosti disponuje viacerými nástrojmi využiteľnými v rámci oblasti
kybernetickej bezpečnosti (napr. nezávislé informačné a komunikačné systémy, vyškolený a vyčlenený
personál, systém riadiacich predpisov pre krízové situácie, vypracované krízové scenáre, systém núdzového
vyrozumenia a informovania). Tieto je však potrebné identifikovať a upraviť. SR ako štát kybernetický útok
ešte nezažila, a preto nie je možné hovoriť o skúsenostiach. Na strane druhej, systém krízového manažmentu bol
formovaný postupne, na základe získaných skúseností a prežitých udalostí. V zásade je možné konštatovať, že
tento nedokáže samostatne reagovať na niečo, čo nepredpokladal. Zavedené a rokmi vyskúšané je potrebné
využiť. Nové hrozby nemusia automaticky znamenať nové riadiace orgány, organizačné zložky a útvary.
Systém krízového manažmentu SR by mal byť transformovaný a upravený tak, aby bol využiteľný aj v
podmienkach sofistikovaných krízových situácií, akými nesporne môže byť stav v prípade kybernetického
útoku. Pôjde najmä o zjednotenie postupov, pojmov a právnej teórie. Odpoveď na v úvode položenú otázku, či
je v dôsledku kybernetického útoku možné aktivovať bezpečnostný systém štátu, nie je jednoduchá. Takisto
odpoveď na otázku či je kybernetický útok krízovou situáciu alebo len k nej vedie, je oveľa komplexnejšia.
Možné sú obidve situácie a teda, že kybernetický útok bude považovaný za novú formu krízovej situácie
(“požiar” v kybernetickom svete) a z toho vyplývajúcimi špecifikami reakcie krízového manažmentu. Takisto
kybernetický útok bude možné považovať za niečo, čo predchádza vzniku aj v súčasnosti známych typov
krízových situácií. Napr., ak v dôsledku kybernetického útoku bude spôsobená živelná pohroma alebo vyradenie
strategických zariadení (útok na informačné systémy elektrárne), ako príprava alebo súčasť vojenských aktivít a
pod. Aby bolo vôbec možné takéto konania posúdiť, bude potrebné vypracovať a prispôsobiť legislatívu pre
oblasť krízového riadenia štátu, vrátane širších konzekvencií a súvislostí, napr. v oblasti trestno-právnej. Je viac
ako opodstatnené sa domnievať, že obe typy situácií môžu vzniknúť súčasne a vzájomne sa prelínať.
Riešenie kybernetickej bezpečnosti by sa malo stať výzvou, ktorá umožní vytvorenie dostatočne
efektívneho bezpečnostného systému SR schopného čeliť aj iným súčasným a aj budúcim bezpečnostným
hrozbám. Bezpečnosť ako sme ju doteraz vnímali sa mení, prichádzajú nové bezpečnostné výzvy a s nimi
spojené pojmy ako napr. tzv. vojna štvrtej generácie (neštátni činitelia, terorizmus, útoky na kultúru, asymetrické
vedenie boja, hybridné vojny, využívanie rôznorodých foriem nátlaku) alebo nový operačný priestor tzv. štvrtá
dimenzia operačného priestoru - kybernetický priestor. Strata monopolu štátu, redefinovanie ozbrojeného
konfliktu, zmeny v postavení jednotlivca a chápaní vlastnej bezpečnosti sú faktory, ktoré ovplyvňujú kreovanie
bezpečnostného systému štátu a úlohy krízového riadenia.
Prehlbovanie integrácie EU a zjednocovanie bezpečnostných záujmov by mohlo vytvoriť dostatočný tlak a
podporiť vytvorenie jednotného prostredia pre budovanie spoločných spôsobilostí, jednotného krízového
riadenia, vrátane dostatočne flexibilného právneho prostredia.
Do akej mieri sa podarí zosúladiť súčasné nástroje krízového riadenia štátu a nové z oblasti kybernetickej
bezpečnosti ovplyvní celkovú efektívnosť bezpečnostného systému SR a vytvorí predpoklady budúcich riešení,
resp. problémov.
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ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK
Ján BUZALKA1

Development of Security Risks Theory
Abstrakt: Utváranie vedeckej teórie, charakteristika bezpečnostnej praxe, teoretické /všeobecno-filozofické/
prístupy, vedecká prognóza vývoja bezpečnostnej praxe, konštituovanie teórie bezpečnostných rizík, miesto
teórie bezpečnostných rizík v systéme vied, atribúty vedeckej teórie, predmet a úlohy teórie bezpečnostných
rizík, perspektívy rozvoja teórie bezpečnostných rizík;
Kľúčové slová: vedecká teória, bezpečnostná prax, atribúty vedeckej teórie, predmet a úlohy teórie
bezpečnostných rizík, rozvoj teórie bezpečnostných rizík;
Abstract: Formulation of a scientific theory, characteristics of security practice, theoretical / general and
philosophical/ approaches, scientific prognosis of the security practice development, constituting of security
risks theory, position of security risks theory in the system of sciences, attributes of a scientific theory, subject
and tasks of security risks theory, prospects of development of security risks theory
Key words: scientific theory, security practice, attributes of a scientific theory, subject and tasks of security risks
theory, development of security risks theory;

Vytváranie rôznych obranných a ochranných systémov je úzko späté s rozvíjaním ich teoretickej
reflexie v podobe nových vedných odborov, najmä teórie bezpečnostných rizík, teórie krízového
manažmentu, resp. teórie bezpečnostného manažmentu. Predovšetkým z tohto dôvodu sa javí ako viac než
potrebné, aby sa teoretické prístupy teórie rizík vo všeobecnosti a teórie bezpečnostných rizík osobitne stali
pevnou súčasťou profesionálnej pripravenosti všetkých zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov všetkých
subjektov, vytvorených na obranu a ochranu vonkajšej i vnútornej bezpečnosti.
Absencia odborných teoretických prístupov môže v značnej miere ohrozovať funkčnosť týchto
systémov a predovšetkým môže znemožniť vytváranie a zdokonaľovanie integrovaného záchranného systému,
ktoré nie je možné bez hlbšieho pochopenia a rešpektovania základných teoretických, metodologických a
metodických prístupov, bez zjednotenia v chápaní a využívaní kategoriálneho aparátu teórie rizík (vrátane
manažmentu rizík a to aj v legislatívnych dokumentoch.)
Teória bezpečnostných rizík, ako relatívne veľmi mladá vedná disciplína, dynamikou vývinu svojich
štrukturálnych otázok odráža, v podobe ešte stále fragmentárnej teoretickej reflexie, veľmi zložité a pálčivé
problémy „záchranárskej praxe“ v celom globálnom a tiež v národnom, či regionálnom meradle. Cieľom tejto
state je prispieť skromným dielom k postupnému rozpracovávaniu parciálnych problémov tejto teórie a najmä
zhrnúť niektoré súčasné prístupy ku riešeniu uvedených problémov do podoby kompaktnejšieho materiálu.
Autor bude povďačný za všetky podnetné pripomienky a návrhy, smerujúce ku skvalitneniu textu a k odbornej
teoretickej diskusii.
Vedecké poznanie v sebe integruje obidve jeho roviny, empirickú a teoretickú. Aj keď je miera zástoja
oboch rovín v rôznych konkrétnych oblastiach poznania rozličná, nie je možné, aby niektorá z oboch rovín úplne
absentovala.
Bez opory o empirické fakty a empirické metódy, používané pri ich získavaní by poznanie bolo len
akademickou „špekuláciou“, teoretickou konštrukciou, „stojacou na blate“. Empirická rovina poznania je
nevyhnutná pre teoretické „uchopenie“ objektívnych a zovšeobecnených poznatkov. O vedeckom poznaní
bezpečnostnej praxe môžeme hovoriť až pri práci s objektívnymi empirickými faktami.
Na druhej strane ale poznanie bez potrebnej úrovne teoretického zovšeobecnenia, bez teoretickej
generalizácie by bolo využiteľné len v obmedzenom meradle, pre určitú oblasť praxe, resp. pre určité vývojové
obdobie a nebolo by možné využívať získané poznatky v širšom vedeckom meradle.
Teoretická rovina je zavŕšením celého procesu poznania. Opiera sa o empirickú rovinu pri budovaní
integrovaného systému vedeckých poznatkov, ktoré na istej úrovni objektívnosti, konzistentnosti a koherentnosti
tvoria vedeckú teóriu.2
Skúsenosti ukazujú, že pri posudzovaní vzťahu teórie a praxe vo všeobecnosti, ale v bezpečnostnej sfére
osobitne, sa vyskytujú dva extrémne prístupy:
prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., Katedra verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie PZ v Bratislave, Bratislava, Sklabinská 1, 835
17, jan.buzalka@akademiapz.sk, 0904638066.
2 Pozri napr. HOLCR, K., PORADA, V. a kol.: Policajné vedy : Úvod do teorie a metodologie. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011.
1
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odtrhnutie vedy od praxe, pestovanie neplodnej „vedy pre vedu“ – napr. aj sledovanie ekonomicky
a spoločensky neužitočných javov, ktoré je možné označiť pojmom „prehnaný scientizmus“;
 nihilizácia akýchkoľvek vedeckých prístupov („trpená veda“), založená na nepochopení reálnych
možností a prínosov vedy. Tento extrém je možné označiť ako „prehnaný empirizmus“.
Skúmanie a objasňovanie problematiky bezpečnostných rizík si vyžaduje rešpektovať základné
teoretické a metodologické východiská skúmania takýchto zložitých, špecifických javov a procesov,
predovšetkým sú to:
 systémový prístup – ktorý v sebe koncentruje nevyhnutnosť postihovať javy a procesy bezpečnostnej
praxe vo vzájomných väzbách a súvislostiach;
 vývinový prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť postihovať ich v dynamicky sa vyvíjajúcich časových
a priestorových dimenziách;
 činnostný prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť realizovať vedecké poznanie bezpečnostnej reality
priamo v činnosti skúmaných subjektov.
Utváranie vedeckej teórie
Proces utváranie vedeckej teórie spravidla prebieha v jednotlivých, na seba nadväzujúcich fázach. Sú to
predovšetkým nasledujúce fázy:
 zbieranie empirických skúseností z praxe;
 zovšeobecnenie a evaluácia skúseností;
 záznam, deskripcia pozitívnych skúseností – tvorba jednoduchých metodík;
 zhrnutie parciálnych metodík do rozsiahlejších teoretických návodov;
 vytváranie súvislých teoretických koncepcií;
 overovanie teoretických záverov v praxi.
Charakteristika bezpečnostnej praxe
Bezpečnostná prax sa vyznačuje značnou neistotou a neurčitosťou. Pokiaľ neistoty je možné
kvantifikovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky, neurčitosti je možné len odhadovať na základe pokiaľ
možno čo najdôkladnejšieho poznania minulosti a súčasnosti bezpečnostného javu a pomocou špecifických
(napr. expertných) metód.
V podmienkach neurčitosti nemajú javy a procesy konštantný tvar a priebeh, ani pri kauzálnej súvislosti
týchto javov a procesov. Sú zdrojom protirečivosti medzi tým, čo očakávame a skutočnosťou. Tieto
protirečenia sa v určitej fáze, ak nie sú riešené, stávajú zdrojom bezpečnostných hrozieb. Vývoj a správanie sa
systému v oblasti bezpečnosti súvisia s jeho stabilitou.
Stabilitu systému je možné vyjadriť ako schopnosť systému zotrvávať v určitom stave pri pôsobení
určitých rušivých faktorov, alebo sa do tohto stavu po vychýlení navracať. Vývoj a správanie sa systému
v oblasti bezpečnosti súvisia s jeho stabilitou. Vnútorná nestabilita jednotlivých prvkov systému a väzieb medzi
nimi spôsobuje nestabilitu celého systému a je možným zdrojom ohrozenia bezpečnosti v celom systéme.
Pri utváraní a rozpracovávaní teórie bezpečnostných rizík sa ukazuje ako užitočné a potrebné vymedziť
jej filozofické zdroje. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že pojmy kríza a riziko sú špecifickým výrazom
z oblasti bezpečnostných teórií a nadväzujú na základné filozofické kategórie nevyhnutnosti a náhodnosti.
Pričom z dialektiky si pamätáme, že náhodnosť je vlastne formou prejavu nevyhnutnosti. Pojmy kríza a riziko sú
využívané v súvislosti s nejednoznačnosťou priebehu procesov v bezpečnostnej realite a tým aj
nejednoznačnosťou ich výsledkov.
Ontologické korene vyjadrujú skutočnosť, že riziko je po expozícii nebezpečenstva javom
objektívnym, ktorý je súčasťou bezpečnostnej reality v konkrétnom posudzovanom systéme. Je ale potrebné
zdôrazniť, že bez expozície, teda bez existencie hodnotiaceho subjektu (vedomia, spoločnosti, jednotlivca) riziko
nemá negatívny význam pre systém, a až vo vzťahu k cieľom, potrebám a záujmom hodnotiaceho subjektu
nadobúda negatívny charakter. Tu sa ontologické korene prelínajú s koreňmi gnozeologickými.
Gnozeologické korene je možné vnímať ako charakteristiku, vyjadrujúcu vplyv určitého javu, deja
(exponovaného nebezpečenstva) na vedomie hodnotiaceho subjektu, pričom tento vplyv postupne nadobúda
charakter vnímania, chápania a hodnotenia v podobe odrazu vo vedomí, teda koniec koncov v poznávaní tohto
exponovaného nebezpečenstva. Ide vlastne o pomer medzi očakávanou stratou (negatívnym účinkom)
a neurčitosťou očakávanej straty.
Pri hodnotení bezpečnostných rizík, pri ich prognóze, pri prijímaní adekvátnych rozhodnutí, aj pri ich
realizácii sa často objavuje problematika neistoty (uncertainty a neurčitosti, ktorá je explicitne obsiahnutá
v bezpečnostnom prostredí. Neistota v týchto prípadoch vyplýva z objektívnych ale aj subjektívnych príčin.
Objektívne príčiny neistoty vyplývajú zo samotnej podstaty objektov reálneho sveta a z vyjadrenia existenčného
(ontologického) a vývojového charakteru neistoty.
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Subjektívny charakter neistoty vyplýva z nedostatočnej miery nášho poznania, teda je v gnozeologickej
rovine. Neistota týkajúca sa vývoja systému znamená, že možné stavy a ich dôsledky sú známe, ale
pravdepodobnosť ich výskytu je neznáma.
Je zrejmé, že javy a deje samy o sebe nevyjadrujú riziko. Ich rizikovosť je podmienená
subjektivizmom posudzovateľa a prostredím, v ktorom sa odohrávajú. Prostredie teda vytvára zdroje istoty
alebo neistoty. Prostredie je možné chápať tiež ako systém prvkov, väzieb a vzťahov medzi nimi. Väčšina dejov,
predovšetkým v oblasti ekonomickej a spoločenskej prebieha v podmienkach meniacej sa neurčitosti, neistoty,
čo predstavuje stochastické chápanie reality.
Pri všetkých úvahách o riziku sa implicitne uvažuje o neurčitosti – presnejšie o neurčitom výsledku.
Neurčitosť predstavuje podobne ako istota pojem pre krajný stav popisu realizácie niečoho, keď nie sú známe
dôsledky, daný subjekt nevie čo sa stane, a teda danú budúcu situáciu ani nie je možné predvídať.
Pokiaľ deterministické prostredie je typické najmä pre systémy s veľkou stabilitou prvkov a väzieb
medzi nimi (napr. technické systémy), stochastické prostredie, v ktorom sa prejavuje nestabilita prvkov a ich
väzieb a tým aj celých systémov, je typické práve pre sociálne systémy, ekonomické systémy a tiež
biopsychologické systémy, vrátane systémov bezpečnosti. Takáto nestabilita je svojím spôsobom
nebezpečenstvom pre existenciu a rozvoj daného systému a pri jeho expozícii aj zdrojom vzniku rizika
v systéme.
V odbornej literatúre3 je v tejto súvislosti uvádzaný názor o mäkkej a tvrdej strate stability systému. Pod
mäkkou stratou stability je chápaný stav, ak ide o periodickú osciláciu procesov okolo rovnovážneho stavu, pod
tvrdou stratou stav, ak náhodné zmeny procesov systém vychýlia natoľko, že sa úplne naruší stabilita.
Príčinou ohrozenia alebo straty stability systému sú protirečenia a to medzi prvkami vo vnútri systému
navzájom, ale tiež medzi prvkami a systémom ako takým a napokon aj protirečenia medzi systémom a jeho
okolím – inými prvkami či systémami. Tieto protirečenia sa v určitej fáze, ak nie sú riešené, stávajú zdrojom
kríz. Disharmónia medzi očakávaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom je vyjadrením nestability a
neurčitosti prostredia.
Z hľadiska samotnej tvorby teórie bezpečnostných rizík sú teda významné nasledujúce závery.
 Stochastické prostredie, v ktorom sa prejavuje nestabilita prvkov a ich väzieb a tým aj celých systémov,
je typické práve pre sociálne systémy, ekonomické systémy a tiež bio-psychologické systémy, vrátane
systémov bezpečnosti.
 Protirečenia v systéme, alebo s vonkajším prostredím sú príčinou ohrozenia alebo straty stability
systému a sú vyjadrením nestability a neurčitosti prostredia.
 Javy a deje /procesy/ v bezpečnostnom prostredí sa vyznačujú značnou neistotou a neurčitosťou.
 Neistoty je možné kvantifikovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky. Riziko je možné vnímať
ako špecifický prípad neistoty a neurčitosti.
 Neurčitosti je možné len odhadovať na základe čo možno najdôkladnejšieho poznania minulosti
a súčasnosti rizikového javu a pomocou špecifických metód. (napr. modelovania, expertných metód –
Delfi, a pod.)
Takto chápané teoretické prístupy vytvárajú východiská pre tvorbu hľadísk, kritérií, slúžiacich na
klasifikáciu kríz a rizík, nevyhnutnú pre tvorbu teórie bezpečnostných rizík.
Vedecká prognóza vývoja bezpečnostnej praxe
Čo najpresnejšia prognóza vývoja bezpečnostnej praxe je pre prijímanie potrebných rozhodnutí na
minimalizáciu bezpečnostných rizík mimoriadne dôležitá. Samotná prognóza zahrňuje celú škálu zložitých
procesov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že pri získavaní vedeckých poznatkov a utváraní vedeckých prognóz
vývinu bezpečnostnej praxe je možné uplatniť nasledujúci postup :
 identifikáciu možných bezpečnostných hrozieb a ich prípadná lokalizácia;
 kvantifikáciu bezpečnostných hrozieb z hľadiska množstva akumulovaných zdrojov hmôt, síl a energií,
prípadne negatívnych tendencií;
 hodnotenie pravdepodobnosti aktualizácie bezpečnostných hrozieb z hľadiska intenzity a mohutnosti
ich faktorov;
 vymedzenie týchto faktorov a prognóza možných dôsledkov aktualizácie bezpečnostných hrozieb ;
 zohľadnenie možnej kumulácie pôsobenia viacerých bezpečnostných hrozieb v rámci regiónu, obce,
objektu;
 alternatívne stanovenie možných následkov v prípade kumulácie bezpečnostných hrozieb;
 posúdenie možnosti eliminácie a znižovania účinnosti ničivých faktorov a vyčlenenie takých, ktoré nie
je možné eliminovať žiadnymi dostupnými technológiami, resp. organizačnými opatreniami;

3

Pozri ŠIMÁK,L.,: Manažment rizík. ŽU, FŠI Žilina, 2006 http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mnrizik.pdf
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stanovenie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť počas reakcie na vzniknutú situáciu a návrh organizačných,
materiálnych a technických (technologických) opatrení na ich zníženie;

Roviny vedeckého poznávania bezpečnostnej praxe
Pri uplatnení základných metodologických prístupov vedeckého poznávania je možné aj poznávanie
bezpečnostnej praxe, ako špecifického okruhu problémov členiť nasledujúcim spôsobom:
 rovina empirická - elementárna, fragmentárna;
 rovina teoretická - gnozeologické zavŕšenie procesu poznania;
 rovina praxeologická – vyjadruje a potvrdzuje pravdivosť teórie, jej využiteľnosť v praxi.
Konštituovanie teórie bezpečnostných rizík
Teória bezpečnostných rizík je vlastne vedeckým odrazom (reflexiou) bezpečnostnej praxe v segmente
rizík. Zatiaľ sa nachádza v štádiu koncipovania základných postulátov vedeckej teórie.
Pri rozpracovávaní tejto problematiky je potrebné rešpektovať nasledujúce paradigmy. Prvou z nich je
poznanie o nevyhnutnosti ďalšieho rozpracovania a prehĺbenia teoretickej reflexie súčasného stavu a perspektív
vývoja bezpečnostnej praxe a nárastu intenzity a frekvencie krízových javov a procesov vo všeobecnosti
a osobitne v oblasti fungovania spoločenských systémov.
Ukazuje sa ako nevyhnutné pristúpiť od analýzy empirických skúseností, ich usporiadania do viacmenej ucelených metodických koncepcií k vedeckému výskumu, smerujúcemu k odhaľovaniu zásadných
kauzálnych súvislostí, ku spresňovaniu predmetu, kategoriálneho aparátu a vlastných metód poznávania tohto
segmentu bezpečnostnej reality. Ide v tejto súvislosti najmä o precizáciu a vymedzenie vzťahu vedeckej teórie
bezpečnostných rizík k širšiemu obsahu dynamicky sa rozvíjajúcej sekuritológie (vedy o bezpečnosti).4
Druhou paradigmou je skutočnosť, ktorú ukázalo štúdium dostupných odborných zdrojov a ich
analýza. Problematika sekuritológie vo všeobecnosti a teórie bezpečnostných rizík osobitne je prepracovanejšia
v oblastiach, ktoré odrážajú potreby bezpečnostnej praxe pri riešení prírodných, technicko-technologických,
ekonomických (podnikových, firemných) hrozieb než v oblastiach, kde sa prejavujú ohrozenia fungovania
spoločenských systémov, konkrétne verejnej správy.
Je možné sa však domnievať, že v priebehu precizácie vedeckých prístupov pre túto oblasť budú
postupne niektoré všeobecne platné teoretické axiómy a prístupy teórie využiteľné v špecifickej podobe aj pre
zvládanie rizík spoločenskej sféry a zároveň na základe intenzívneho vedeckého poznávania a teoretického
zovšeobecnenia budú postupne definované špecifické, účinné metódy a postupy tvorby teórie bezpečnostných
rizík.
Bezpečnostné riziká
 každé riziko je svojím spôsobom „bezpečnostné riziko“, pretože ohrozuje bezpečnosť daného systému;
 v prípade, ak je daný systém systémom bezpečnostným (napr. štátu, regiónu, firmy, jednotlivca), ide
akoby „tautologicky“ o bezpečnostné riziko bezpečnostného systému;
 pod pojmom „bezpečnostné riziká“ sú v tejto štúdii chápané riziká, ohrozujúce životy, zdravie,
majetok občanov, prírodné prostredie, vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť a funkčnosť štátu
a najmä verejnej správy.
Miesto teórie bezpečnostných rizík v systéme vied
Teóriu bezpečnostných rizík je možné z hľadiska miery všeobecnosti považovať za aplikovanú vednú
disciplínu. Z hľadiska svojho obsahu má charakter hraničnej vednej disciplíny, prekrývajú sa v nej prístupy
teórie pravdepodobnosti, neurčitosti, teórie chaosu, bezpečnostné teórie ako sekuritológia5, krízový manažment,
manažment bezpečnostných rizík a i.
Atribúty vedeckej teórie
Teória, ak má byť považovaná za relatívne samostatný vedecký odraz konkrétneho úseku objektívnej
reality sa musí vyznačovať:
 osobitným predmetom svojho skúmania,
 špecifickými metódami skúmania,
 vlastným špecifickým kategoriálnym aparátom.
Pozri HOFREITER, L.: Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia. ŽU Žilina 2004, ďalej REITŠPÍS, J. a kol.: Manažérstvo
bezpečnostných rizík. ŽU Žilina 2004, tiež KORZENIOWSKI, L., F.: Securitologia na poczatku XXI wieku. In. Securitologia, EAS, Krakow,
tiež BALOG, K.: Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum 60, 2009
5 Pozri tiež KORZENIOWSKI, L., F.: Securitologia na poczatku XXI wieku. In. Securitologia, EAS, Krakow, ISBN 978-83-925072-0-8, tiež
BALOG, K.: Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum 60, 2009
4
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Predmet teórie bezpečnostných rizík
Pri skúmaní toho, čo je predmetom teórie bezpečnostných rizík ako vedy je potrebné odpovedať na
otázku, na čo slúži poznanie a ovládanie bezpečnostných rizík. Zmyslom týchto zložitých činností je ochrana
životov, zdravia a majetku obyvateľov a hodnôt životného prostredia. Za predmet teórie bezpečnostných rizík
je možné vo všeobecnej rovine považovať podstatu, charakteristiku, morfológiu a typológiu bezpečnostných
rizík, proces vývoja týchto rizík s dôrazom na identifikáciu a analýzu zdrojov ich vzniku, faktory,
ovplyvňujúce ich priebeh, prognózovanie tendencií ich vývinu a rozpracovanie strategických prístupov
pre zaobchádzanie s nimi v manažmente bezpečnostných rizík.
Úlohy teórie bezpečnostných rizík
Vymedzenie predmetu teórie bezpečnostných rizík umožňuje diskusiu o základných úlohách tejto
novokoncipovanej vednej disciplíny. V takejto diskusii sa s objektívnou /požiadavky bezpečnostnej praxe
v segmente rizík/ i subjektívnou /interné možnosti aktérov vrátane osobnostnej dimenzie/ determinovanosťou
presadzujú také úlohy6, ako napr.:
 Vedecky skúmať konkrétne prejavy bezpečnostných rizík a odhaľovať ich podstatu, charakterizovať ich
morfologické prejavy, systemizovať ich, analyzovať osobitosti jednotlivých typov;
 Odhaľovať súvislosti, hľadať algoritmy a kauzálne závislosti týchto javov a procesov;
 Prognózovať vývoj bezpečnostných rizík, ich parametrov a možných účinkov;
 Pripravovať pre bezpečnostnú prax, najmä pre manažment bezpečnostných rizík, adekvátne návrhy na
prevenciu ich vzniku a minimalizáciu ich dôsledkov;
Kategoriálny aparát teórie bezpečnostných rizík
 Ako hraničná, aplikovaná vedná disciplína využíva prevažne kategoriálny aparát teórie
pravdepodobnosti, teórie neurčitosti, bezpečnostných vied vo všeobecnosti 7 (napr. riziko, ohrozenie –
hrozba, nebezpečenstvo, bezpečnosť, kríza, a i.);
 Využíva vlastné základné kategórie (napr. „bezpečnostné riziko“, „akceptovateľné riziko“, „zostatkové
riziko“);
 Kategoriálny aparát teórie bezpečnostných rizík je priebežne utváraný a aktualizovaný.
Osobnostná dimenzia tvorby novej vednej disciplíny je determinovaná tiež osobnostnými
charakteristikami zúčastnených, ich vzťahu k predmetu vedy a tiež vzťahu k ďalším subjektom. Významne ju
ovplyvňuje tiež kvalita a charakter dostupných informačných zdrojov a schopnosť jednotlivých subjektov tieto
zdroje adekvátne využívať.
Vzhľadom na skutočnosť, že miesto a úlohy rôznych subjektov sú v procese koncipovania základov
a rozvoja teórie bezpečnostných rizík rôznorodé a ich špecifické záujmy niekedy vyjadrujú aj rôznorodé
požiadavky, môže medzi nimi vznikať diskrepancia alebo prekrývanie záujmov. Rôzne subjekty sa líšia tiež
svojimi požiadavkami na parametre (rozsah, mieru všeobecnosti, hĺbku, usporiadanosť a pod.) vedeckých
poznatkov, ktoré by zabezpečovali plnenie ich úloh v oblasti bezpečnostnej praxe. Do skupiny týchto subjektov
je možné začleniť:
 pracovníkov vedy, výskumu a vývoja v oblasti bezpečnosti;
 decíznu sféra v tejto oblasti (rezortné a správne orgány a inštitúcie);
 bezpečnostné služby a záchranné systémy;
 verejné inštitúcie vrátane tých s humanitným poslaním, bezpečnostné agentúry, vrátane
medzinárodných;
 služby jednotlivých sektorov hospodárstva;
 médiá;
 verejnosť a prípadne ďalšie dotknuté strany.
Každý z uvedených subjektov môže v procese koncipovania a rozvoja teórie bezpečnostných rizík
zohrávať inú rolu. Môžu to byť napr. roly:
 zadávateľ vedeckých úloh a usmerňovateľ vedeckých aktivít;
 tvorca vedeckých poznatkov, koncepcií, teórií;
 sprostredkovateľ, šíriteľ a skladovateľ poznatkov;
 užívateľ vedeckých poznatkov – bezpečnostná prax (činnosť pracovníkov uskutočňujúcich ochranu,
obranu a záchranu ale tiež ohrozených a potenciálnych obetí);
Pozri BUZALKA, J. Teória bezpečnostných rizík. Bratislava, APZ 2012, ISBN 978-80-8054-547-5
Pozri napr. : HOLOMEK, J., PORADA, V., HOLCR. K.: Police sciences in the system of security sciences [Policajné vedy v systéme
bezpečnostných vied] . In: Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnetrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy
europejskiej. - Józefów . Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.
6
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užívateľ so špecifickým postavením profitujúceho subjektu (napr. ekonomický alebo iný prospech);
informátor o priebehu a kvalitách využitia vedeckých poznatkov – rôzne médiá.

Perspektívy rozvoja vedeckej teórie bezpečnostných rizík
Získané poznatky a skúsenosti z praxe nasvedčujú, že koncipovanie a rozvoj teórie bezpečnostných
rizík nie je adekvátne potrebám súčasného stavu bezpečnostnej praxe a perspektívam vývinu celého
bezpečnostného systému. Z tohto dôvodu sa ukazuje ako potrebné sústrediť pozornosť na plnenie nasledujúcich
úloh:
 Vedecký výskum bezpečnostnej praxe, vzájomných väzieb medzi prvkami bezpečnostného systému
navzájom a tiež navonok s inými systémami aj v medzinárodnom meradle (bezpečnostné zbory,
záchranárske subjekty, štátna správa, samospráva, právnické osoby, fyzické osoby);
 Permanentné štúdium bezpečnostných vied - špecificky v jednotlivých úrovniach edukačného systému využitie účinných edukačných koncepcií, metód a foriem (ako napr. možnosti prípadových štúdií,
simulačných hier, modelovania, prípadne dištančného vzdelávania);
 Dôslednejšia aplikácia relevantných vedeckých poznatkov do praktickej činnosti subjektov
bezpečnostnej praxe;
 Využitie vedeckých poznatkov pri príprave legislatívnych a odborných noriem;
 Úzka spolupráca všetkých zainteresovaných prvkov a ďalších subjektov s relevantnými inštitúciami
iných krajín, prípadne v rámci spoločných nadnárodných orgánov a organizácií;
V procese koncipovania a rozvoja vedeckej teórie bezpečnostných rizík je nevyhnutné rešpektovať
osvedčené a stále aktuálne princípy spoločenskej podpory vedeckého výskumu, medzi ktoré je potrebné
začleniť najmä nasledujúce:
 Sloboda vedeckého výskumu a vzdelávania v jeho intenciách;
 Pluralita vedeckých názorov a metód;
 Význam vedeckého výskumu pre spoločnosť;
 Spolupráca medzi vedeckovýskumnými inštitúciami;
 Spolupráca medzi štátnymi, spoločenskými inštitúciami a súkromnými orgánmi, riadiacimi vedecký
výskum;
 Medzinárodná spolupráca;
 Primerané materiálne a technické zabezpečenie;

ZÁVER
Stručný pracovný náčrt niektorých základných prístupov k otázkam teórie bezpečnostných rizík je
možné považovať za príspevok do odbornej vedeckej diskusie v tejto oblasti ale zároveň môže plniť úlohu
východiska pre orientáciu teoretických, vedeckovýskumných aktivít v tejto oblasti ako aj aktivít spoločenskej
praxe v rôznych relevantných sférach modernej spoločnosti.
Z toho čo bolo uvedené je možné vyvodiť a navrhnúť orientáciu úsilia vedeckej práce v oblasti
bezpečnosti do nasledujúcich oblastí:
 systémové a komplexné riešenie dlhodobých a zásadných otázok vzniku, vývinu a dôsledkov ohrození
a rizík rôzneho druhu a možností prevencie a redukcie týchto dôsledkov;
 vedecká podpora pri riešení konkrétnych, aktuálnych krízových javov;
 cieľavedomé a zámerné rozvíjanie a edukácia bezpečnostných vied ako vedných disciplín a zároveň
študijných odborov alebo vyučovaných predmetov na vysokých a stredných školách s týmto
zameraním;
 začlenenie primeraných obsahových prvkov edukácie k bezpečnosti do kurikulárnych systémov
stredných a základných škôl.
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ROZVOJ DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY NA
VYSOKEJ ŠKOLE BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA
V KOŠICIACH
Jozefína DROTÁROVÁ1 – Peter PALKO2

Development of Voluntary Fire Protection
at the University of Security Management in Košice
Abstrakt: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach si plne uvedomuje prepojenosť hlavného
poslania a zamerania študijného odboru Ochrana osôb a majetku s protipožiarnou ochranou. Tento smer si
pomaly hľadá a rozvíja svoje miesto v rámci inovácie študijného programu, v rámci vedeckej činnosti, no
i v takzvaných mimoškolských aktivitách. V roku 2014 vznikol Dobrovoľný hasičský zbor VŠBM v KE. Článok
poukazuje na činnosť tohto zboru a výsledky inštitucionálneho projektu realizovanom s cieľom prispieť
k rozvoju dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: dobrovoľná požiarna ochrana, projekt, e-learningový kurz
Abstract: University of Security Management in Košice is fully aware of the connectivity core mission and
focus of the study field Protection of persons and property and fire protection. This way slowly looking up and
developing their place in the innovation of the study program, as part of scientific activity, but also in the socalled extracurricular activities. In 2014, was founded volunteer fire department of USM in KE. Aim of article is
to describe the activities of that department, and results of institutional projects implemented in order to
contribute to the development of voluntary fire protection of the Slovak Republic.
Key words: voluntery fire protection, project, e-learning course

ÚVOD
Jednou z hlavných úloh Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku je výchova a príprava obyvateľstva
v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Táto príprava je
v súlade s aktivitami prípravy študentov v rámci bezpečnostnej edukácie. Preto sa dňa 4. februára 2014
uskutočnilo na pôde VŠBM v Košiciach pracovné stretnutie prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky PhDr. Ladislava Pethö, mjr. Ing. Miroslava Turčanika z OR HaZZ Košice, a zástupcov
VŠBM v KE. Stretnutie predstavuje štart pôsobenia VŠBM v rámci DPO SR. Zúčastnení sa zhodli na potrebe
prepojenia inštitúcii a stanovili ciele, a tiež možnosti spolupráce v oblasti zapojenia sa VŠBM do prípravy
a vzdelávania sa členov dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Následne bol založený Dobrovoľný
hasičský zbor VŠBM v KE. Ustanovujúca schôdza sa konala 12.3.2014. (Zóna 10, 2014)
1. AKTIVITY DHZ VŠBM V KE
V súčasnosti má DHZ VŠBM v KE 46 členov, z toho 12 študentov. Z radov členov vzniklo v roku 2015
zmiešané športové družstvo, ktoré sa aktívne zúčastňuje tréningov. Úspešne absolvovalo aj prvú súťaž, ktorá sa
konala 18.6.2016 v obci Kokšov-Bakša.

Ing. Jozefína Drotárová, Katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany, Ústav bezpečnostného manažmentu, Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, Košice, 04001, jozefina.drotarova@vsbm.sk; Doktorand na: Katedra protipožiarnej ochrany,
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
2 Ing. Peter Palko, Katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany, Ústav bezpečnostného manažmentu, Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, Košice, 04001, peter.palko@vsbm.sk, ; Študent 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia,
študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“, v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť Akadémie ozbrojených
síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
1
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Obr. 1 Tréning športového družstva DHZ VŠBM v KE
Zdroj: http://www.vsbm.sk/DHZ.html

Obr. 2 Súťaž dobrovoľných hasičských zborov, Kokšov Bakša
Zdroj: http://www.vsbm.sk/DHZ.html
2. VYTVORENIE E-LEARNINGOVÉHO MODULU ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY ČLENOV
HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
V záujme zaradenia do kategórie C a vyššie sa DHZ VŠBM v súčasnosti usiluje o získanie potrebnej techniky
a splnenie všetkých podmienok na akcieschopnosť. V rámci dohody s DPO SR bol podnietený aj vznik
školiaceho strediska základnej prípravy členov hasičských jednotiek pri VŠBM v KE. Žiadosť je momentálne
v štádiu posudzovania. V tejto súvislosti, a tiež vychádzajúc zo spoločných cieľov školy a DPO SR, sa od
januára 2016 realizuje na VŠBM v Košiciach v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene a Okresným
riaditeľstvom HaZZ Košice projekt, zameraný na rozvoj a modernizáciu vzdelávania členov hasičských
jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov obcí.
Názov inštitucionálneho projektu : Vytvorenie E-learningového modulu Základná príprava členov hasičských
jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov obce v prostredí LMS-Learning Management System. Číslo projektu:
IP/44/2015/VŠBM. Doba realizácie: 01/206-12/2016.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie interaktívneho e-learningového modulu-kurzu „Základná príprava
členov hasičských jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov obce- Kurz DHZO“. Obsah modulu tvorí
teoretická časť základnej prípravy hasičských jednotiek, spracovaná do ôsmych okruhov. Súčasťou je mnoho
podporných materiálov na otestovanie vedomostí, či napríklad komunikáciu medzi členmi DHZO.
Výsledkom projektu je spracovaná problematika zákonom stanovených okruhov – učebný materiál pre členov
dobrovoľných hasičských zborov. Na základe spracovaných materiálov, konzultovaných a recenzovaných
odborníkom z praxe, mjr. Ing. Miroslavom Turčanikom, bol vytvorený konkrétny vzdelávací modul zhotovený
v prostredí LMS Moodle a dostupný cez internetové rozhranie cieľovej skupine na základe prihlasovacích
údajov. Kurz bol umiestnený a vytvorený na serveri Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
prihlasovanie prebieha prostredníctvom odkazu na internetovej stránke školy.
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Obr. 3 Základný vzhľad kurzu
Zdroj: Drotárová, 2016
Obsah kurzu
V súlade s teoretickými okruhmi základnej prípravy členov hasičských jednotiek, teda členov DHZO, podľa
vyhlášky MVSR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, bolo v kurze spracovaných 8 nasledujúcich kapitol:
1. Právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi
2. Základné procesy horenia
3. Hasiace látky a zásady ich použitia
4. Organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách
5. Metodika zdolávania požiarov a záchranných prác
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti
7. Technické prostriedky a hasičská technika
8. Zásady poskytovania predlekárskej pomoci.

Obr. 4 Okruh 4
Zdroj: Drotárová, 2016
Nespornou výhodou predmetného kurzu je možnosť získania bezprostrednej spätnej väzby účastníkov
prostredníctvom autotestov, nachádzajúcich sa pod každou kapitolou. Na konci každej z nich je študent-účastník
vyzvaný k jeho absolvovaniu. Po kliknutí na test vypĺňa študent 10 otázok z oblasti danej kapitoly. Poradie si
môže určiť sám, prostredníctvom „navigácie v teste“. Na konci študent odošle výsledky. Vyhodnotenie testu,
spolu so správnymi odpoveďami účastník dostáva systémom okamžite. Okrem spätnej väzby, overenia
vedomostí, zistenia nedostatkov si tak účastníci kurzu môžu svoje vedomosti rozšíriť, upevniť, objasniť. Test si
môže kedykoľvek zopakovať, pričom systém automaticky mení poradie otázok, ako aj poradie odpovedí
v jednotlivých otázkach.
Systém LMS Moodle poskytuje širokú škálu typov otázok použitých v teste. Otázky môžu byť uzavreté
s možnosťami „a,b,c“, prípadne výberom „pravda-nepravda“, otvorené, kde účastník odpoveď vpisuje, môžu
mať formu vytvárania dvojíc, či dopĺňania správneho pojmu do textu zo skupiny pojmov. V zozname otázok má
každý typ príslušné označenie. Najčastejšie využívanou formou otázok vo vytvorenom kurze sú uzavreté otázky
s možnosťami „a,b,c“, pričom správna je vždy práve jedna odpoveď.
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Obr. 5 Testovanie
Zdroj: Drotárová, 2016
Na konci kurzu je umiestnený záverečný test obsahujúci otázky zo všetkých okruhov a tiež otvorené otázky
rovnako z celého predmetného kurzu. Otázky a test slúžia na celkovú prípravu členov pred skúškou. Školiacemu
stredisku môžu poslúžiť aj v rámci skúšky samotnej.
Kurz ďalej obsahuje množstvo podporného, doplnkového materiálu, napr. chat- fórum pre členov, kde môžu
účastníci kurzu navzájom komunikovať. Komunikácia môže prebiehať aj medzi školiteľom a školenými, a plniť
funkciu doplnkového vysvetlenia určitej problematiky, oznamovania termínov, výsledkov či inej výmeny
informácií. Tiež je v kurze umiestnený blok pre vkladanie oznamov, noviniek, fotodokumentácie a pod.
a kalendár.

Obr. 6 Oznamy- doplnkový materiál v kurze DHZO
Zdroj: Drotárová, 2016
Kurz v rámci doplnkového materiálu obsahuje slovník pojmov, v ktorom sa nachádzajú pojmy zo všetkých
kapitol, zoradené abecedne. Na hlavnej stránke kurzu pod kalendárom je umiestnený blok s náhodne
vybraným pojmom zo slovníka pojmov, ktorý systém automaticky pravidelne mení a náhodne vyberá
jednotlivé termíny.

Obr. 7 Náhodná položka slovníka pojmov, slovník pojmov
Zdroj: Drotárová, 2016
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Prínosy projektu v súvislosti s vytvoreným e-learningovým kurzom
 spracovaná báza poznatkov- učebný materiál pre školiace zariadenia a členov hasičských jednotiek,
 využitie e-learningového modulu v školiacom zariadení DPO pri VŠBM v prípade jeho vzniku,
 využitie e-learningového modulu v základnej príprave členov HJ vybranými školiteľmi školiaceho
strediska DPO Martin na základe doterajších partnerských dohôd o využívaní priestorov VŠBM v KE
v rámci predmetných školení,
 poskytnutie platformy modulu a konzultácie predstaviteľom riaditeľstva DPO SR na základe zmluvy
o spolupráci medzi DPO SR a VŠBM v KE a rozvoj tejto spolupráce,
 sprostredkovanie študijných materiálov študentom v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku,
predovšetkým študentom TU vo Zvolene a VŠBM v Košiciach,
 východisko pre tvorbu ďalších e-learningových modulov v bezpečnostnom vzdelávaní.
ZÁVER
Vzdelávanie dobrovoľných hasičov je veľmi špecifické a legislatíva v danej oblasti sa dynamicky vyvíja. Každá
zmena znamená pre školiace zariadenie záťaž, prepracovanie učebných textov, brožúr, testov, interných
materiálov a i. Využívanie tlačených študijných materiálov je teda veľmi ekonomicky i environmentálne
náročné. Je preto nesmierne vhodné v tejto oblasti zavádzať a využívať modernú elektronickú techniku
a internetové rozhranie. Čas, ušetrený čiastočným, alebo úplným samo-štúdiom teoretických podkladov
individuálne prostredníctvom e-learningu, by mohol byť venovaný o to dôslednejšiemu a širšiemu získavaniu
praktických zručností v rámci školenia základnej prípravy. E-learningový modul však má i ďalšie výhody.
Školiacemu stredisku môže poslúžiť ako určité úložisko dát, prehľad učebných textov a pod. Tiež môže byť
využívaný v rámci celoživotného vzdelávania dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa ku kurzu vrátiť kedykoľvek
počas roka/ života, a to z pohodlia domova. Kurz im poskytuje nie len proces opakovania či už teoretických,
legislatívnych vedomostí, slúži i aj k nahliadnutiu na praktické cvičenia prostredníctvom videí. Môže byť teda
využitý aj v rámci zdokonaľovacej prípravy. Taktiež poskytuje možnosť neustále sledovať zmeny v legislatíve či
napr. prehľad činností DHZO a DPO na SR.
Dňa 8.10. 2016 sa v Martine uskutočnila v poradí piata konferencia „Hasičské jednotky“. Samotný prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany PhDr. Ladislav Pethő na tejto konferencii zdôraznil v oblasti vzdelávania
a prípravy členov DHZO niekoľko faktov. Príprava členov sa rozvíja, no má aj nedostatky. Praktická časť
prípravy napreduje organizovaním cvičení vo výcvikovom stredisku Lešť. V rámci teoretickej časti bola
spomenutá aktuálna „nedostatočnosť e-learningu - doškoľovania cez internet“. Výsledky projektu preto
považujeme za aktuálne a v praxi v plnej miere využiteľné.
LITERATÚRA
[1] Návšteva prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Zóna 10, Roč. 4, č. 1, Košice,
2014 Online, s.5, Dostupné na: http://www.vsbm.sk/data/zona10/zona10_vsbm_1_2014.pdf
[2] Vznik dobrovoľnej požiarnej ochrany pri VŠBM v Košiciach, Zóna 10, Roč. 4, č. 1, Košice, 2014 Online,s.7,
Dostupné na: http://www.vsbm.sk/data/zona10/zona10_vsbm_1_2014.pdf
[3] Drotárová. 2016. Vzdelávací e-learningový modul „Základná príprava členov hasičských jednotiekdobrovoľných hasičských zborov obce“ v prostredí Moodle: dizertačná práca Zvolen: Technická univerzita vo
Zvolene. Drevárska fakulta. 2016.
[4] Vyhláška MV SR č.611/2006 o hasičských jednotkách
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BEZPEČNÉ VYJEDNÁVANIE
Imrich DUFINEC1

On Secure Negotiation
Abstrakt: Vyjednávanie predstavujú cieľavedome vedené rokovania s úmyslom dosiahnuť isté ciele. Výsledkok
vyjednávania je ovplyvňovaný tak opačnou stranou, ako aj našou technikou a štýlom vyjednávania.
Neodmysliteľnou súčasťou vyjednávania je rozhodnutie, ktoré príjmeme, ak s opačnou stranou sa nedajú
dosiahnuť nami očakávané ciele ale i schopnosť z rokovania načas a včas vycúvať. V tom je často múdrosť i
bezpečnosť vyjednávania.
Kľúčové slová: Rokovanie, vyjednávanie, stratégie, štyly a taktiky rokovania a vyjednávania, ciele a bezpečné
vyjednávanie.
Abstract: Negotiation represent bargaining talks with the opposite side with a view to achieving our stated
goals. The outcome of negotiation is affected as the opposite side, as well as our technic and negotiating style.
Inherent in the negotiations is a decision we make, if the opposite side can not reach us expected goals and the
ability, too of the negotiations on time and in time to pull out. That is often the wisdom and safety of negotiation,
indeed.
Key words: Talks, negotiations, strategies, styles and tactics of talks and negotiations, goals and secure
negotiation.

1. ÚVOD
Rokovanie je sprievodným javom obchodných vzťahov zúčasntnených subjektov, pričom stratégia
rokovana vychádza z teórie hier, ako to dnes publikuje moderná veda. Spravidla ide o otvorenú hru, presilovú
hru, falošnú hru a zrkadlovú hru. Zvolená stratégia často odzrkadľuje spôsoby komunikácie, ktoré si odnášame
z raného detstva a potom vedieme rozhovory, rokovania a porady ako diktátori alebo tímoví hráči, prípadne
niečo medzi tým.
Vyjednávanie predstavuje cieľavedome riadene rokovanie, ako výmena informácií až do momentu
dosiahnutia očakávaní, či konkrétnych cieľov. V tejto výmene informácií je aj isté umenie vyjednávania
charakterizované taktikou alebo štylom vyjednávania.
Problémom vyjednávania je obhajovanie postojov voči druhej strane za každú cenu, pričom vhodný
štyl a taktika, ktoré vedú k zmierneniu tohto problému, sú založené na poznani a uznaní istých právd alebo
pocitov druhej strany. Schopnosť a ochota zúčastnených strán prispôsobiť sa potom charakterizujú úroveň
i rozsah kompromisu konkrétneho vyjednávania, pričom zúčastnené strany hľadajú rôzne cesty k dohode
v priestore, ktorý si vedome alebo podvedome určujú sami.
2. PRÍPRAVA NA VYJEDNÁVANIE
Vyjednávacim priestorom bezpečného vyjednávania v zmysle mäkkej bezpečnosti, t.j. „safety“ je oblasť,
v ktorej je možné dojednať reálnu dohodu. Je to množina všetkých možných dohôd, z ktorých sa spoločne
akceptuje vzájomne najvýhodnejší variant. Tento vyjednávací priestor je daný hranicami, po ktoré zúčastnené
strany sú ochotné ísť, ak nemôžu dosiahnuť pôvodne očakávanie a cieľ. V aplikovanej teórii hier dostali svoje
pomenovanie akronýmom BATNA, čo je Best Alternative To Negotiated Agreement2. BATNA odpovedá na
základnú otázku vyjednávania: „Čo urobíš, ak sa s tým človekom nedohodneš ?“ a zároveň poskytuje dôvod i
silu k rozhodnutiu stiahnuť sa na čas a včas v danej etape vyjednávania. V tejto schopnosti je múdrosť a často
i bezpečnosť vyjednávania.
Bezpečnému vyjednávaniu predchádza príprava na vyjednávanie a to príprava formálna a vecna. Kým do
formálnej prípravy patria také veci ako sú výber členov vyjednávacieho tímu, výber miesta a času na
vyjednávanie, výber štýlu oblečenia, občerstvenia, prestávok a odpočinku, do vecnej prípravy patrí výber
stratégie, analýzy a taktiky vyjednávania. Tu niekde má potom svoje miesto aj BATNA a spôsob nakladania
s ňou.

Dr.h.c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, prof. Dr. habil. w Spoleczna Akademia Nauk w Lodzi, Poľsko. IDEEX PLUS, s.r.o.,
Garbiarska 5, Košice
2 Roger Fisher & William Uhry, 1981 v nadväznosti na teóriu hier Johna Nash-a, z pred pár desaťročí predtým.
1
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Strategická príprava bezpečného vyjednávania sa dotýka takých otázok ako sú: motívy vyjednávania,
varianty, štyly a výhodnosť vyjednávania, spôsob existencie s druhou stranou po skončeni vyjednávania,
publicita vyjednávania a pod.
Analýza vyjednávania skúma záujmy, ciele, vplyvy a moc kurzorov vyjednávania aby poskytovala
návrhy ďalšieho postupu a taktiky vyjednávania. Okrem kurzorov moci, o čom ešte bude zmienka, analýza
vplyvov rieši také otázky ako či je pravda alebo zákon na našej strane, či by nás verejnosť odsúdila alebo
podporila, či máme spojencov a ako ich vieme využiť, či máme dostatok prostriedkov na realizáciu cieľov, aké
sú naše silné a slabé stránky v danom vyjednávaní a aký je pôvod a zdroje informácií, ktoré pre vyjednávanie
máme.
V taktickej príprave ide o personálne úvahy, kto bude hovorcom tímu a aká bude skladba vyjednávaciehio
tímu. Potom nasledujú procesné a organizačné otázky, napr. ako sa zachová hovorca tímu v prípade, že dôjde
k vnútorným rozporom počas vyjednávania a pod.
Osobitnou časťou prípravy bezpečného vyjednávania je príprava na ťažké podmienky vyjednávania
a príprava na agresívneho protivníka.
3. ŤAŽKÉ PODMIENKY VYJEDNÁVANIA A AGRESÍVNY PROTIVNÍK
Medzi ťažké podmienky vyjednávania patria: presila, faloš a nezáujem. Presila môže byť zdanlivá a s
touto alternatívou treba rátať vždy. Ak je presila na strane protivníka reálna, treba posilniť pozíciu v zmysle
SWOT analýzy. Ak je len možná, treba byť opatrným a treba mať „záložné“ riešenie po ruke. Najlepším
riešenim v každom prípade je víťaztvo chytrosťou v zmysle boja Dávida s Goliášom. Faloš, ako rokovacia
stratégia falošnej hry zo strany protivníka môže evokovovať v nás faloš ešte väčšiu. Nemusí to byť zlé riešenie,
treba mať však situáciu pod kontrolou aby sa nevymkla. V istej chvíli môžme vyjsť s pravdou von a povedať
protivníkovi, že z našej strany to bola vedomá reakcia na poznanie jeho falošnej hry. Toto môže u protivníka
vyznieť ako naša prevaha a my môžme z tejto výhody vychádzať pri „novom“ štarte vyjednávania. Dáme novú
šancu protivníkovi ale s našou výhodou. Nezáujem zo strany protivníka môže tkvieť v nedostatočnej príprave
z jeho strany alebo absencia variantných riešeni z našej strany. Pozitívnym príspevkom zlepšenia sú nové
podnety a návrhy, ktoré by sme mali mať „po ruke“. Od neochoty protivníka treba rozlíšiť neschopnosť
pochopiť kontext problematiky na oboch stranách. Čím skôr sú súvislosti jasné obom stranám, tým skôr dôjde ku
dohode. Čím je väčšia pružnosť a prispôsobivosť, tým väčšia je šanca k dohode.
Agresívny protivník je zvláštnym prípadom ťažkých podmienok vyjednávania. Na vyjednávanie s ním
treba vždy chodiť pripravený so svojou BATNA a „vedieť“ kedy z rokovania včas a na čas odísť. Pokiaľ je
možné, treba sa čo najviac vyhýbať priamej komunikácie s agresívnym protivníkom. Najdôležitejšou vecou je
zachovanie pokoja a disponibilita tých najlepších informácií o jeho charakteristike a možných príčinach jeho
agresivity. Psychológovia tvrdia, že citlivé preukázanie tohto poznania značne oslabí agresivitu protivníka
a v tejto fáze je dobre ponúknuť, napriek tomuto poznaniu, korektnosť vzťahu. Aktívna pomoc alebo aspoň
odvolávka na niekoho, kto s týmto agresívnym vyjednávačom má dobré skúsenosti môže byť významným
príspevkom úspechu voči nemu. Ak je priama komunikácia nevyhnutná, treba mať „poruke“ viacero výhovoriek
a riešení pre únik, napr. na určitý signál nás niekto z rokovania pre „vážnu príčinu“ odvolá, nedbajúc na čas.
Práve pri agresívnom protivníkovi treba odolávať tlaku času a takéto uvoľnenie veci len prospieva.
4. KURZORY MOCI VYJEDNÁVANIA
Kurzory moci vyjednávania sú na jednej i na druhej strane, treba ich však identifikovať a analyzovať
ich vplyv a priebežne vyhodnocovať ich účinok. Zmienka o tom bola v časti prípravy na vyjednávanie.
Moc dôležitosti pri obchodnom vyjednávaní je na strane zákazníka vtedy, ak ide o významného
zákazníka a ak fixné náklady dodávateľa sú veľke a nevie s nimi hýbať. Dodávateľ má moc iba v prípade, že
jeho protivníkom je nevýznamný zákazník.
Moc výberu je na strane zákazníka v tom zmysle, že má možnosť odísť ku konkurencii alebo sa
uspokojiť so štandardnými produktmi. Na strane dodávateľa je táto moc v prípade prevahy dopytu nad ponukou.
Moc informácií na strane zákazníka sa opiera o poznanie trhu a dodávateľov, na strane dodávateľa v
prípade, že pozná svoju konkurenciu.
Moc vplyvu je významná na strane zákazníka v rámci profesie a svojim vzťahom k finalistom. Na
strane dodávateľa je moc vplyvu významná v prípade, že dodávateľ má možnosť meniť rozhodnutia.
Moc času v obchodnom vyjednávaní na strane zákazníka je, že zákazník si ponechá čas na podrobnosti
nákupu a nepodlieha tlaku času pri prehodnocovaní konkurenčných ponúk, kým sa nerozhodne. Pre dodávateľa
to však môže byť likvidačné. Dodávateľ môže mať moc času vtedy, ak ho „termín netlačí“.
Moc sankcií je na strane zákazníka vždy. Zákazník určuje pravidlá a hodnotí dodávateľov. Na strane
dodávateľa je jedine v prípade závislého zákazníka.
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Moc legitimity na strane zákazníka opäť prevažuje, pretože z jeho strany vždy ide o legitímnu výzvu
alebo logické požiadavky a na strane dodávateľa účinkuje, ak sa opiera o nové normy, nové zákony, či
objektívne dôvody.
5. ZÁVER
Vyjednávanie, t.j. cieľavedomé rokovanie za účelom dosiahnutia istej dohody predstavujúcu očakávania
a ciele je manažérskou činnosťou a vyžaduje osobitné poznanie psychológie a sociológie spojené s praxou
a skúsenosťami. Bezpečnosť vyjednávania v zmysle mäkkej bezpečnosti predstavuje tokovú veličinu, ktorá je
závisla na príprave a priebehu procesov vyjednávania až po podpísanú dohodu. Až keď došlo k dohode,
písomnej alebo slovne záväznej, potom môžeme hovoriť o stavovej veličine bezpečného vyjednávania. Znamená
to, že sme prekonali všetky riziká, ktoré na ceste k dohode existovali.
Bezpečné vyjednávanie predpokladá predovšetkým poznanie problematiky rokovania, poznanie vlastnej
a protivníkovej BATNA, správnu voľbu stratégie, štylu a taktiky vyjednávania, poznanie kurzorov moci a ich
vplyvu, priebežne bilancovanie vstupov a výstupov, schopnosť včas a na čas ustúpiť a schopnosť prijať
poúčenie.
LITERATÚRA
[1] DUFINEC, Imrich. Obchodné rokovanie a vyjednávanie. Skriptá Master of Bussines Administration WSZM
Warszawa a VŠBM v Košiciach, aktualizované 2016
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ZAŁOŻENIA POLSKIEJ USTAWY Z DNIA 10 CZERWCA
2016 R. O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
Jacek DWORZECKI1- Izabela NOWICKA2

Assumptions of the Polish Act of 10 June 2016 by Anty- Terrorist Operations
Abstrakt: Państwa, których obywatele zostali lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostaną doświadczeni
terroryzmem starają się, mając na względzie zmieniające się zjawisko, walczyć z nim lub mu zapobiegać.
Przyjmowane są różne formuły działań : prawne, organizacyjne, techniczne itp. Ich funkcjonalność weryfikują
kolejne ataki terrorystyczne. Podejmowana problematyka odnosi się do kształtowania się antyterrorystycznego
systemu prawnego w Polsce. Przedstawiono wybrane definicje terroryzmu z zaznaczeniem komplikacji
wynikającej z ich różnorodności. Zaznaczono znaczenie prawodawstwa międzynarodowego, które miało wpływ
na formę uchwalonej w czerwcu 2016 r. ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz podstawowe jej
założenia w kontekście celów jakie jej wprowadzenie ma osiągnąć. Wspomniano także o podejmowanych
przedsięwzięciach międzynarodowych takich jak projekt TAKEDOWN realizowany w ramach programu
Horyzont 2020 przez międzynarodowe konsorcjum naukowo- praktyczne.
Słowa klucze: terroryzm, system prawny, bezpieczeństwo, działania antyterrorystyczne, TAKEDOWN
Abstract: Countries whose citizens were or there is a high probability that they will be experienced terrorism are
trying to with a view to changing phenomenon, fight with it or prevent it. Are adopted different formulas of
action: legal, organizational, technical, etc. They verify the functionality of another terrorist attack. Taken the
issue relates to the formation of the anti-terrorism legal system in Poland. Presents selected definitions of
terrorism with an indication of complications stemming from their diversity. They noted the importance of
international legislation, which had an impact on the form adopted in June 2016. Act on anti-terrorism activities,
and its basic assumptions in the context of the goals that its introduction has to achieve. Mention also undertaken
international projects such as the project takedown implemented under the Horizon 2020 program by an
international consortium of scientific and practical.
Key words: terrorism, the legal system, security, counter-terrorism,
W literaturze przedmiotu każde wystąpienie rozpoczyna się od stwierdzenia , iż terroryzm jest
największym zagrożeniem współczesnego świata. Biorąc pod uwagę przekształcenia jakie w tym zjawisku
zachodzą podkreśla się jego cechy wspólne z przestępczością zorganizowaną.
Brian Jankins Senior Adviser to the President of the RAND Corporation Director of the National
Transportation Security Center at the Mineta Transportation wskazuje, iż „We should be careful not to think of
terrorism or terrorists as monolithic. Terrorism is a generalized construct derived from our concepts of morality,
law, and the rules of war, whereas actual terrorists are shaped by culture, ideology, and politics—specific,
inchoate factors and notions that motivate diverse actions. But although terrorists are not monolithic, neither are
they isolated. They innovate; exploit new technology; learn from one another; imitate successful tactics; produce
manuals of instruction based on experience; debate tactics, targets, and limits on violence; and justify their
actions with doctrines and theories”.3
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem skoro terroryzm jako zjawisko jest znane od wieków :
„Za pierwszy znany historycznie przejaw terroryzmu uznaje się najczęściej działalność, powstałego w Persji
około 1081, stowarzyszenia nizarytów i jego przywódcy Raszida ad-Dina as-Sinana, zwanego Starcem z Gór.
Termin terroryzm pojawił się 1795 we Francji (w odniesieniu do „odgórnego” terroru jakobinów), i 1865 w
Wielkiej Brytanii (zbrojne wystąpienia irlandzkiego ruchu niepodległościowego, fenianie). W drugiej poł.
XIX w. punktem wyjścia działalności terrorystycznej stały się doktryna i ruch anarchizmu, głównie w Rosji
(Narodna Wola) i Hiszpanii. Z rąk anarchizujących terrorystów zginęło wielu ówczesnych reprezentantów
władzy państwowej, m.in.: Aleksander II Romanow (1881), prezydent Francji M. Carnot (1884), premier
Hiszpanii C. de Castillo (1897), cesarzowa austr. Elżbieta (1898), król wł. Humbert I (1900), prezydent Stanów
Zjedn. W. McKinley (1901), kolejny premier Hiszpanii J. Canalejas (1912), następca tronu austriackiego
Ferdynand i jego żona Zofia (1914); w okresie międzywojennym: król Jugosławii A. Karadziordziewić, minister
doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD. Inštitút spoločenských vied. Fakulta verejnej správy. Vysoká škola policie v Szczytnie, Poľsko.
E-mail: j.dworzecki@wspol.edu.pl
2 doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD. Inštitút práva a verejnej správy. Fakulta verejnej správy. Vysoká škola policie v Szczytnie, Poľsko.
E-mail: i.nowicka@wspol.edu.pl
3 http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf s. 3 27.10.2016
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spraw zagranicznych
Francji L. Barthou; w Polsce znamion terroryzmu można się doszukać np.
w zamordowaniu pierwszego prezydenta G. Narutowicza (1922).4”
W chwili obecnej nie ma jednej definicji terroryzmu – jest ich około dwustu.
Termin "terroryzm" wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo - „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz
łacińskiego terror, -oris - „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego
czasownika łacińskiego terreo - „wywoływać przerażenie, straszyć”.5 Podejmowano wiele prób zdefiniowania
terroryzmu. Jak wskazuje K. Wiak odnoszą się one zawsze do po pierwsze do stworzenia definicji generalnej
(ogólnej) opartej na wyodrębnionych, wspólnych cechach określonej kategorii czynów nadających im
terrorystyczny charakter a po drugie stosowania podejścia tzw. strukturalnego polegającego na wyodrębnieniu
różnego rodzaju terroryzmu i ich opisaniu w postaci definicji cząstkowej lub po trzecie ustaleniu
charakterystycznych dla terroryzmu cech w połączeniu ze stwierdzeniem realizacji przez sprawcę określonego
typu rodzajowego przestępstwa. 6
Spośród polskich politologów Bartosz Bolechów 7 definiował terroryzm następująco: Terroryzm jest formą
przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania
takich środków) w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów,
czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych
działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań. W dalszej części incydentem/zamachem
terrorystycznym autor nazywa: akt przemocy lub wiarygodnego zagrożenia jej użycia (oparty o typowe metody
terrorystyczne), przeprowadzony z pogwałceniem prawa, którego głównym celem jest zastraszenie rządu,
społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych[1]. Inny
badacz, Adam Krawczyk8 podał nieco odmienną definicję. Za zjawisko terroryzmu przyjął proces oddziaływania
ideologii (światopoglądu) poprzez akty przemocy (lub groźbę ich użycia) zastosowane pośrednio lub
bezpośrednio na rozmaite struktury decyzyjne, w celu poddania ich określonemu zachowaniu. Zjawisko to
występuje często wraz z innymi czynnikami mającymi na niego bezpośredni lub pośredni wpływ.
Według J. Wiaka 9 próba stworzenia definicji stworzenia definicji powinna przebiegać dwustopniowo. W
pierwszej kolejności należy wyodrębnić elementy, które stanowią o istocie zjawiska a następnie trzeba wyraźnie
określić granice, pozwalające na odróżnienie terroryzmu od innych form przestępczości oraz od zachowań
legalnych, stanowiących np. działalności opozycji politycznej państwa.
Alex Schmid poddał analizie blisko 100 funkcjonującym definicjom, wyodrębniając z nich następujące cechy :
- stosowanie przemocy , siły lub groźby ich użycia,
-polityczna motywacja sprawców,
- działanie w celu wywołania strachu, groźby,
- wywołanie psychologicznych skutków i reakcji,
- rozróżnienie celu zamachu i bezpośredniej ofiary,
- celowość i planowanie działania,
- metoda walki,
- konflikt z obowiązującymi regułami zachowań społecznych ,
- wymuszenia ,
- publicity, wykorzystywanie mediów, poszukiwanie rozgłosu,
- zbrodnia ślepa,
- wykorzystywanie symboliki ,
- nieobliczalność ,
- ukryty charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne.10
Według Biriana Jankinsa :
Możemy z pewną ostrożnością dokonać identyfikacji widocznych trendów nowego terroryzmu:
^ Terroryzm stał się bardziej krwawy.
^ Terroryści odkryli nowe źródła finansowania, dzięki czemu są oni mniej uzależnieni od sponsorów
państwowych.
^ Pojawiły się nowe modele organizacji terrorystycznych
^ Terroryści mogą teraz prowadzić globalne kampanie.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/terroryzm;3986796.html 27.10 2016
patrz. W. Kopaliński , Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1971 r. s. 756
6 J. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009 r., s. 40 i n.
7 B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003, s. 25.
8 A. Krawczyk, Wokół definicji terroryzmu, histmag.org, pierwszy portal historyczny. 28 grudnia 2008 r. 28.10.2016
9 J. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009 r., s. 47
10 A.P. Schmid, A, J. Jongman. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New
Brunswich, NJ 1988, s. 12 i n
4
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^ Terroryści skutecznie wykorzystują nowe technologie komunikacyjne.11
Państwa, których obywatele zostali lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostaną doświadczeni
terroryzmem starają się, mając na względzie zmieniające się zjawisko, walczyć z nim lub mu zapobiegać.
Przyjmowane są różne formuły działań : prawne, organizacyjne, techniczne itp. Ich funkcjonalność weryfikują
kolejne ataki terrorystyczne. Potrzeba bezpieczeństwa była czynnikiem inicjującym kształtowania regulacji
prawnych międzynarodowych i lokalnych , których celem jest integrowanie różnych podmiotów w walce z
zagrożeniem jakie niesie terroryzm. Wyrazem tego są:
1. Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom
korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom (Dz. U. 83.37.168)
2. Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników (Dz. U. 00.106.1123)
3. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu ataków terrorystycznych z użyciem bomb (14/06/1999
data podpisania)
4. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu (9/01/2003 Dz. U. Nr 44 poz.
374 z dnia 14.03.2003)
5. Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków
powietrznych (19/03/1971 Dz. U. 71.15.147)
6. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (21/03/1972 Dz. U.
72.25.181)
7. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego (28/01/1975 Dz. U. 76.8.37)
8. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (05/10/1983 Dz. U. 89.17.93)
9. Protokół uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko
bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego (24/02/1988 data podpisania)
10. Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej (25/06/1991 Dz. U. 94.129.635)
11. Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych
platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym (01/03/1992 Dz. U. 02.22.211)
12. Konwencja o oznaczeniach materiałów wybuchowych w celu ich wykrycia
13. Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu (30/01/1996 Dz. U. 96.117.557)
Atak terrorystyczny wycelowany w sportowców izraelskich podczas olimpiady w Monachium w 1972r.
był czynnikiem inicjującym podjęcie odpowiednich działań przez ONZ. Komitet Ad Hoc ds. Terroryzmu
Międzynarodowego utworzony na mocy 9 punktu rezolucji nr 3034 (XXVII) Zgromadzenia Ogólnego dokonał,
w latach: 1973, 1977 i 1979, sprawdzeń aspektów dotyczących ataków terrorystycznych na poziomie
międzynarodowym. Opracowano konwencje sektorowe odnoszące się do pewnego zakresu działalności
terrorystycznej12 Spośród najistotniejszych wymienić można :
 Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków13;
 Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisana w Hadze 16
grudnia 1970 r. (Konwencja haska)14;
 Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego, podpisana w Montrealu 23 września 1971 r. (konwencja montrealska) oraz uzupełniający ją
Protokół o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych, sporządzony w Montrealu 24
lutego 1988r.15
 Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej, podpisana w Rzymie 10 marca 1988 r. (konwencja rzymska)16;
 Protokół do Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu
żeglugi morskiej z 10 marca 1988 r., podpisany w Londynie 14 października 2005 r. (protokół
londyński)17;
 Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu stałych platform
umieszczonych na szelfie kontynentalnym, podpisany w Rzymie 10 marca 1988 r. (protokół rzymski)18;

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf s. 17 i n 27.10.2016
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 50-51.
13 Dz. U. z 1971 r., nr 15, poz. 147, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka z terroryzmem międzynarodowym – wybór
dokumentów, Bielsko-Biała 2005, s. 127.
14 Dz. U. z 1972 r., nr 25, poz. 181, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 135.
15 Dz. U. z 1976 r., nr 8, poz. 37 oraz Dz. U. z 2006 r., nr 48, poz. 348. Zob. także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 140.
16 Dz. U. z 1994 r., nr 129, poz. 635, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 31.
17 K. Lankosz, M. Marcinko, Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne, Bielsko-Biała 2007, s. 82; protokół dostępny na stronie:
http://www.state.gov/documents/organization/87452, październik 2010 r.
18 Dz. U. z 2002 r., nr 22, poz. 212, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 40.
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Protokół do Protokołu o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu
stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym z 10 marca 1988 r., podpisany w Londynie 14
października 2005 r. (protokół londyński II)19;
Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom
korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, przyjęta w Nowym Jorku
w 1973 r. (konwencja nowojorska I)20;
Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku 18 grudnia
1979 r. (konwencja nowojorska II)21;
Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu
współdziałającego, sporządzona w Nowym Jorku 9 grudnia 1994 r. (konwencja nowojorska III)22;
Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów
Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzony w Nowym Jorku 8 grudnia 2005r. 23;
Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, uzgodniona w ramach Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency – IAEA), otwarta do podpisu 3 marca
1980 r. w Wiedniu i w Nowym Jorku (konwencja wiedeńska)24;
Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania,
podpisana w Montrealu 1 marca 1991 r.25;
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych zamachów bombowych, przyjęta w
Nowym Jorku 15 grudnia 1997 r. (konwencja nowojorska IV)26;
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta 13 kwietnia 2005 r.
(konwencja nowojorska VI)27;
Postanowienia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu przyjętej
w Nowym Jorku 9 grudnia 1999r. (konwencja nowojorska V)28;

Konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej była konieczność implementacji acquis
communautaire na grunt polskiego ustawodawstwa. Na państwie członkowskim spoczywał obowiązek
dostosowania polskiego ustawodawstwa do wspólnotowego dorobku prawnego. Dotyczyło to również przepisów
regulujących problematykę prawnokarną, zakładającą współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych w tym
także odnoszących się do problematyki terroryzmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw ukierunkowany był na dostosowanie prawa polskiego do zasad obowiązujących w Unii
Europejskiej, wynikających z następujących aktów prawnych regulujących problematykę prawnokarną: decyzji
ramowej Rady nr 2002/475 z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu; dyrektywy Rady nr 2002/90
z 28 listopada 2002 r. definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu; decyzji ramowej Rady nr
2002/946 z 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu
nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu oraz jeszcze dwóch decyzji: decyzji ramowej Rady nr 2002/465 z 13
czerwca 2002 r. i decyzji ramowej nr 2001/220 z 15 marca 2001 r. Decyzja ramowa z 13 czerwca 2002 r. o
zwalczaniu terroryzmu nakazuje przyjąć we wszystkich państwach członkowskich zbliżoną definicję
przestępstw o charakterze terrorystycznym, w tym również przestępstw odnoszących się do grup
terrorystycznych. Ponadto w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które popełniły lub ponoszą
odpowiedzialność za tego rodzaju przestępstwa, należy przewidzieć kary i inne sankcje odzwierciedlające
poważny charakter tych przestępstw (pkt 6 preambuły do Decyzji ramowej).
Podstawowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w następujących ustawach:
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm), która m.in. zawiera
definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20), a także penalizuje zakładanie, kierowanie
oraz udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym (art. 258 § 2 i 4), finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165a) oraz
rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym (art. 255a),
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego ( Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. )

K. Lankosz, M. Marcinko, Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne, wyd. cyt., s. 106; protokół dostępny na stronie:
http://www.state.gov/documents/organization/87334 27.10.2016r
20 Dz. U. z 1983 r., nr 37, poz. 168, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 15.
21 Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1123, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 44.
22 Dz. U. z 2003 r., nr 172, poz. 1671, załącznik nr 1; także: P. Durys, F. Jasiński, Walka…, wyd. cyt., s. 51.
23 file:///C:/Users/i.nowicka/Downloads/D20110007%20(1).pdf 28.10.2016r.
24 Dz. U. z 1989 r., nr 17, poz. 93.
25 Dz. U. z 2007 r., nr 135, poz. 948.
26 Dz. U. z 2007 r., nr 66, poz. 438.
27 Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 740
28 Dz. U. z 2004 r., nr 263, 263, poz. 2620.
19
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- ustawa z dnia 28 października o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz 1661
- ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 930 z późn.
zm.)
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), która określa
organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a
także definiuje m.in. pojęcie zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
-ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2014 r. poz. 455), która określa zasady oraz tryb przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Problematyka reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym ujęta jest również w regulacjach
dotyczących stanów nadzwyczajnych – ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014
r. poz. 1191, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
Warto też przytoczyć przepisy :
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm )
- ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( tekst jedn. Z 20914 r. poz. 1402 z późn.zm.)
- ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1929 i 2023 z późn. zm.)
Niemniej jednak w związku z wzrastającym zagrożeniem jakie niosą za sobą akty, które określane są jako
terrorystyczne podejmowane są działania zmierzające do ich zwalczania lub zapobiegania. W załączniku do
uchwały nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1218) stanowiącym Narodowy Program
Antyterrorystyczny na lata 2015–2019 czytamy , iż” wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim
celem ataku terrorystycznego, nie oznacza to jednak, że jesteśmy zupełnie wolni od tego zagrożenia. Aktywnie
uczestnicząc w działaniach społeczności międzynarodowej, ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zwalczanie
terroryzmu, musimy liczyć się z tym, że sami możemy stać się celem zamachu. Należy także pamiętać, że
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej kilkakrotnie stawali się ofiarami działalności organizacji terrorystycznych
w różnych częściach świata, a w przyszłości nie można wykluczyć kolejnych tego rodzaju tragicznych w
skutkach zdarzeń. Zmienność metod wykorzystywanych przez terrorystów powoduje, iż musimy posiadać
odpowiednie instrumenty służące właściwemu rozpoznawaniu i ocenianiu zagrożeń oraz skutecznemu
przeciwdziałaniu ewentualnym zdarzeniom”29 .
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019 w swej treści dąży do kompleksowego
ujęcia problematyki działań antyterrorystycznych. Wynika on ze Strategii Sprawne Państwo 2020, jednej z
dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju. Program ten jest spójny z założeniami – nadrzędnej
względem Strategii Sprawne Państwo 2020 – Strategii Rozwoju Kraju 2020, wyznaczającej kierunek dla
permanentnego usprawniania, funkcjonującego w ramach systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu
antyterrorystycznego RP i skoordynowania go z bieżącymi wyzwaniami takimi jak Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju „Polska 2030”. Trzecia fala nowoczesności oraz Strategia Europa 2020. Innymi dokumentami
powiązanymi o znaczeniu strategicznym dla przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia o charakterze
terrorystycznym są Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Strategia Rozwoju
Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2022, a także dokumenty rządowe , takie jak Raport o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego, Raport o stanie obronności RP, Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa
Narodowego oraz Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej30.
Zaznaczyć jednakże należy, iż wyniki m.in. prac podejmowanych przez Międzyresortowy Zespół do
spraw Zagrożeń Terrorystycznych czy też dyskusji o podłożu naukowo –praktycznym prowadzonej w Emowie,
dyspozycje Zespołu Zadaniowego do Spraw Usystematyzowania Krajowych Regulacji i Rozwiązań Prawnych
Dotyczących Przeciwdziałania Terroryzmowi zainicjowały podjęcie w dniu 12 stycznia 2009 r. decyzji 31 o
powołaniu Zespołu Zadaniowego do Opracowania Szczegółowych Założeń do Ustawy o Rozpoznawaniu,
Przeciwdziałaniu i Zwalczaniu Terroryzmu.
Przygotowana regulacja poddana była opiniowaniu przez szereg podmiotów. Wątpliwości Rzecznika Praw
Obywatelskich wzbudziły konkretne kwestie dotyczące32:
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, załącznik do uchwały nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz.
1218),
30 Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, załącznik do uchwały nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz.
1218), s. 5
31 Decyzja nr 9 przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych z 12 stycznia 2009 r. w sprawie
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Usystematyzowania Szczegółowych Założeń do Projektu Ustawy o Rozpoznaniu,
Przeciwdziałania Terroryzmowi .
32 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/projekt-ustawy-o-dzialaniach-antyterrorystycznych-opinia-rpo 28.10.2016
29
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„Definicji pojęcia „zdarzenie o charakterze terrorystycznym”, od której zależy możliwość stosowania
instrumentów przyznanych ABW oraz możliwość ograniczenia prawa do zgromadzeń – pojęcie sformułowane
jest w sposób bardzo szeroki, bez wskazania, kto i w jakich okolicznościach ma dokonywać oceny oraz w jakiej
procedurze stwierdzać, że istnieje podejrzenie zaistnienia czynu, co powoduje, że nie można mieć pewności, że
środki te będą wykorzystywane wyłącznie w razie faktycznej konieczności związanej z terroryzmem.
 Prowadzenia przez szefa ABW wykazu zawierającego informacje m.in. o osobach, wobec których
istnieje „uzasadnione podejrzenie, że mogą prowadzić działania zmierzające do popełnienia przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, w tym stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego” –
przesłanka ta zawiera elementy ocenne i nieprecyzyjne, pozostawiające dużą swobodę uznania Szefowi ABW.
 Prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osoby niebędącej obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie kontroli operacyjnej nie wymaga w tym przypadku zgody żadnego
organu zewnętrznego wobec Szefa ABW. Wątpliwości budzi również brak jakiejkolwiek kontroli sądowej,
choćby następczej.
 Dopuszczalności pobierania i przetwarzania danych biometrycznych cudzoziemców (obrazu linii
papilarnych lub wizerunku twarzy) przez funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej – wątpliwości budzi
nieuzasadnione różnicowanie pozycji prawnej cudzoziemców i obywateli RP w zakresie pozyskiwania
informacji o nich oraz ochrony ich danych osobowych.
 Dostępu Szefa ABW do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach – projekt
ustawy narusza podstawowe zasady ochrony danych osobowych, ponieważ nie tylko nie wyjaśnia, czy w istocie
dostęp do wszystkich rejestrów jest potrzebny dla realizacji wskazanych w nim celów, ale także nie przewiduje
żadnych uprawnień przysługujących podmiotowi danych, nie realizuje zasady czasowego ograniczenia
przechowywania danych i nie przewiduje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem tak szerokiego zakresu informacji.
 Możliwości blokowania danych informatycznych – nieprecyzyjne określenie zakresu blokady oraz brak
jakichkolwiek uprawnień osoby, której dane zostały zablokowane.
 Wprowadzenia obowiązku rejestrowania telefonicznych kart przedpłaconych – brak uzasadnienia
ograniczenia prawa do prywatności.
 Możliwości wydania decyzji o natychmiastowym wydaleniu cudzoziemca (również obywatela UE),
mogącego prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską albo podejrzewanego o popełnienie jednego z
tych przestępstw – decyzja ma podlegać natychmiastowemu, przymusowemu wykonaniu, a ewentualne
odwołanie możliwe będzie już spoza granic RP. Sytuacja ta rodzi szereg wątpliwości w kontekście prawa do
sądu, prawa do prywatności czy też prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
 Wprowadzenia tzw. specjalnego użycia broni (użycie broni w celu pozbawienia człowieka życia) –
wątpliwości dotyczą kryteriów wymogu legalności.
 Wprowadzenia możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania tylko na podstawie
uprawdopodobnienia popełnienia, usiłowania lub przygotowania do popełnienia przestępstwa o
charakterze terrorystycznym – takie rozwiązanie nie zapewnia odpowiednego stopnia ochrony praw i
wolności jednostek.
 Zmian w Kodeksie karnym - wątpliwości z perspektywy zasady demokratycznego państwa prawnego i
zasady proporcjonalności.”
Pomimo wielu kontrowersji dotyczących szeregu zapisów należy stwierdzić, iż ustawa o działaniach
antyterrorystycznych uchwalona z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2016 r.)33 jest w polskiej
historii pierwszym aktem prawnym, zwierającym skonsolidowane normy w zakresie przeciwdziałania
terroryzmowi. Jej celem wskazanym w Uzasadnieniu 34 jest podniesienie efektywności działania polskiego
systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ma on zostać
osiągnięty przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także
zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz
odpowiedniego reagowania na nie. Nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne maja
usprawnić działania służb i innych podmiotów w przypadku zamachu terrorystycznego.
Szczególną rolę zgodnie z ustawą, przyjmuje szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie on
odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Stał się on głównym
koordynatorem polityki antyterrorystycznej w szczególności w zakresie czynności analityczno-informacyjnych
służb specjalnych oraz wymianie informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony
Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ustawa na szefa
ABW nakłada obowiązek prowadzenia wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze
33Dz.
34

U. z 2016 r. poz. 904
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=DE47FED8AA53DE89C1257FDF0045744C 28.10.2016
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terrorystycznym a także oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz prowadzenia centralnego
rejestru ataków hakerskich. Szef ABW uzyskał także na mocy tejże ustawy dostęp do informacji i danych
objętych tajemnicą bankową. Będzie mógł także w przypadkach określonych ustawą zarządzić wobec
cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne
prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego
przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. ABW, Policja i Straż Graniczna będzie miała prawo w
sytuacjach wskazanych w przepisach do pobierania obrazu linii papilarnych, materiału biologicznego w celu
oznaczenia DNA, a także utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe np. w przypadku
podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia
związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.
Natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji przejmuje obowiązki w zakresie przygotowania do
przejmowania kontroli nad takimi zdarzeniami oraz reagowania w przypadku ich wystąpienia
Ponadto, w myśl ustawy, karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane. Karty pre-paid, które zostały nabyte i
aktywowane przed dniem wejścia w życie art. 43 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, czyli przed dniem
25 lipca 2016 r., powinny zostać zarejestrowane do dnia 1 lutego 2017 r. W przeciwnym razie przestaną one
działać, dostawca usług ma obowiązek zaprzestać świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Jeżeli z kolei karty takie znajdują się w obrocie i nie zostały aktywowane do dnia 25 lipca 2016 r., konieczne
będzie ich zarejestrowanie przed rozpoczęciem przez dostawcę usług świadczenia usług, zgodnie z opisaną
wprowadzonym przepisem procedurą.
Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji
podejrzenia o terroryzm.
Zgodnie z art. 60b dodawanym do ustawy – Prawo telekomunikacyjne, abonent musi podać dostawcy usług
następujące dane:
1.
W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
o
imię i nazwisko,
o
numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a
w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej
- numer paszportu lub karty pobytu.
2.
W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
o
nazwę,
o
numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji
działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.
Świadczenie usług przez dostawcę usług telekomunikacyjnych będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu
tożsamości abonenta, zgodnie z dyspozycją art. 60b ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Czynności,
których celem jest potwierdzenie tożsamości abonenta, zostały enumeratywnie wymienione w art. 60b ust. 3
ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Pierwsza z metod weryfikacji, o której mowa w art. 60b ust. 3 pkt 1 lit. a polega na bezpośrednim potwierdzeniu
przez abonenta danych z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość, jeżeli jest on osobą
fizyczną.
Druga z metod weryfikacji, to potwierdzenie tożsamości droga elektroniczna w jeden ze sposobów, wskazanych
w art. 60 b ust. 3 pkt 2.
Ustawa ponadto określa także nowe typy przestępstw. Przewidziano odpowiedzialność karną za udział w
szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności
terrorystycznej.
Ustawa wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy
system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni.
Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to
będzie można zakazać odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie
objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie
Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP.
Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych
i administracji. W ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych opisano szczególne zasady użycia broni
palnej (tzw. strzału snajperskiego). Ustawa przewiduje też, że bezzałogowy statek powietrzny (dron) będzie
mógł zostać zestrzelony albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola w sytuacji gdy przebieg lotu m.in.
zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom.
Trudno przewidzieć czy ustawa spełni pokładane w niej nadzieje. Dopiero praktyka pozwoli na weryfikację.
Wspomaganiem wszelkiego rodzaju działań są inicjatywy, które pozwalają na zwiększenie efektywności działań
podejmowanych w zakresie przeciwdziałania, zwalczania terroryzmowi. Wyrazem tego jest projekt
TAKEDOWN.
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TAKEDOWN aims at generating such novel insights on OC/TN. In order to meet this challenge and to
investigate this complex field of research a multidimensional modelling approach is used. The resulting,
proprietary TAKEDOWN Model describes social, psychological, economic aspects as well as further
dimensions, activities and response approaches. A comprehensive empirical research combined with European
and international expert knowledge ensures a valid and intuitive model. The TAKEDOWN Open Information
Hub (www.takedown.eu) targets first-line-practitioners and provides modular solutions and inductive materials.
The public web platform helps individuals to navigate to the right third party reporting and help lines including
an innovative crowd reporting application to report digital OC/TN cases. The TAKEDOWN OC/TN Professional
Solution Platform (www.takedown-solutions.eu) consists of various modules for law enforcement and homeland
security departments. Designed with a flexible Platform as a Service (PaaS) architecture it combines knowledge
materials and digital security solutions. Via the TAKEDOWN Security Dashboard information streams of native
and third party applications are combined in an identification and issue management cockpit. The TAKEDOWN
Professional Advisor supports experts on the selection of relevant approaches and security solutions to tackle
OC/TN. With this multi-level approach, TAKEDOWN will force a better understanding of OC/TN, develop
modern approaches and solutions, and will finally lead to a more efficient and effective response on OC/TN and
strengthen social cohesion at pan- European level.
Bibliografia
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003 r.
Durys P., Jasiński F., Walka z terroryzmem międzynarodowym – wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2005,
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1971 r.
Krawczyk A., Wokół definicji terroryzmu, histmag.org, pierwszy portal historyczny. 28 grudnia 2008 r.
Lankosz K.,. Marcinko M, Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne, Bielsko-Biała 2007,
Schmid A.P.,. Jongman A. J. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases,
Theories and Literature, New Brunswich, NJ 1988, T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa
2008,
Wiak J., Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009 r
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf 27.10.2016
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/terroryzm;3986796.html 27.10 2016
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2006/RAND_RP1215.pdf s. 17 i n 27.10.2016
file:///C:/Users/i.nowicka/Downloads/D20110007%20(1).pdf 28.10.2016
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=DE47FED8AA53DE89C1257FDF0045744C
28.10.2016
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/projekt-ustawy-o-dzialaniach-antyterrorystycznych-opinia-rpo 28.10.2016
Dz. U. z 1971 r., nr 15, poz. 147,
Dz. U. z 1972 r., nr 25, poz. 181,
Dz. U. z 1976 r., nr 8, poz. 37
Dz. U. z 2006 r., nr 48, poz. 348.
Dz. U. z 1994 r., nr 129, poz. 635,
Dz. U. z 2002 r., nr 22, poz. 212,
Dz. U. z 1983 r., nr 37, poz. 168,
Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1123,
Dz. U. z 2003 r., nr 172, poz. 1671,
Dz. U. z 1989 r., nr 17, poz. 93.
Dz. U. z 2007 r., nr 135, poz. 948.
Dz. U. z 2007 r., nr 66, poz. 438.
Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 740
Dz. U. z 2004 r., nr 263, 263, poz. 2620.
Dz. U. z 2016 r. poz. 904
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, załącznik do uchwały nr 252 Rady Ministrów z dnia
9 grudnia 2014 r. (poz. 1218),
Decyzja nr 9 przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych z 12 stycznia
2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Usystematyzowania Szczegółowych Założeń do
Projektu Ustawy o Rozpoznaniu, Przeciwdziałania Terroryzmowi .

68

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

SYNTHETIC EVALUATION OF CITIES IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC SECURITY MATRIX. THE RELATION
OF FINANCE, ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE
Paweł DZIEKAŃSKI1

Abstract: Security as a state based on the lack of threat, is the subject of interest of many fields of science:
natural, technical, medical, agricultural, social and specific scientific disciplines, which date back to the
beginnings of the scientific knowledge of reality. Any economic and functional relations must be of a network
nature, to a certain extent detached from the space conceived as a space administrated from the city. Public
management is characterized by the complexity and instability of environmental influences, multiplicity and
ambiguity of goals and a multitude of stakeholders with conflicting preferences. Infrastructure, because of its
functions is one of the key factors determining the development of the area. A condition to maintain or improve
the competitive position of local government is, inter alia, the state and development of infrastructure and the
quality of the environment. The development of the local government depends from the resources from the
budget, which can be used to finance investment activities.
Key words: economic safety, synthetic measure, security matrix
The importance of the economic dimension of security is reflected in the fact that
the economy permeates the content, structures, affects the conditions and needs and
interests of security of each operator [Bobrów, Halizak, Zięba 1997, 77].

1. INTRODUCTION
Security as a certain state based on balance and lack of threats, is the subject of interests of sciences: natural,
technical, medical, agricultural, social or economic [Żurowska 2009, 67-78]. Economic safety is harmonious
development of the economy and providing an adequate standard of living of citizens through unimpeded access
to raw materials, markets, capital, modern technology and information [Szubrycht 2006]. It is laso the ability of
legislative institutions to creating mechanisms to implement and defend the interests of the development of the
national economy, maintaining socio-political stability in the population [Księżopolski 2011, 240].
Local government units are at the same time the employer, client, customer and investor. Their actions (i.e.
management of assets, services, financial management, investments etc.), have the influence on the local
economy. The current phase of urban development indicates their role as centres of concentration of potential
within the network structure. An important element of networking of spatial relationships is the development of
transport systems and their impact on the availability of communications [Kmieć, Wrana 2014, 171-181].
Any decision taken by an entity, whether it relates to the issues of its current operations and development or not,
has a financial dimension. Financial capabilities in conjunction with the quality of management are the basis for
determining the strategic objectives for its operation and development [Rudzka-Lorentz, Sierak 2006].
2. METHODOLOGY AND THE AIM OF STUDY
The aim of the article is the analysis of the economic security and to show how its level in the cities of Eastern
Poland changed in the years 2003, 2010 and 2014. The paper presents the possibility of using synthetic measure
to evaluate and identify the spatial differentiation of economic security of the cities with county rights of Eastern
Poland macro-region. The analysis conducted was of static and dynamic nature.
In the first stage, the choice of set of starting characteristics (finance, infrastructura, environment) was made
taking into account the territorial and time scope of research and substantive, statistical and formal criteria. Some
potential variables could not be included in the group of analysed variables, as the Regional Data Bank CSO
does not collect some data on the level of cities with county rights. Next, standardization of features which
allows their comparison was made [Wysocki, Lira 2005; Wysocki 1996; Zeliaś 2000].
The synthetic variable was set in the second stage through the use of non-model method [Bury, Dziekański 2012,
7-29; Satoła 2015, 115-123]. In the third stage of the examination procedure the values of variables were ordered
linearly according to the decreasing values in terms of the value of the synthetic index and an analysis of its
diversity was done [Dziekański 2014, 44-53; Dziekański 2015].
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The indicated process took into account the elements of analytical vague hierarchy process and the elements of
the construction of synthetic measure of development according to Hellwig, as well as the methods of numerical
taxonomy by Hugo Steinhaus.
3. ECONOMIC SECURITY VERSUS FINANCE, ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE
The regions have become subjects of economic processes, which set out the priorities of the pursued policy,
presenting and implementing the interests of the communities they represent. They should have the ability to
neutralize threats from the external environment or internal conditioning, which affects their competitiveness
positively. The regions are rarely safe, because there are constant various risks of an economic, social, political,
military and other nature. Therefore, the economic security itself can both directly and indirectly affect the
national security. It is one of the conditions for regional development, and hence – the increase of
competitiveness and it largely depends from the identification of the determinants of effectiveness and efficacy
of its formation [Ładysz 2015, 133-141] .
Economic safety is the possibility of implementing public tasks without disturbance. It depends primarily on the
size of budget revenues, scale of expenses, as well as the possibility of obtaining additional sources of financing
investment and infrastructure or environment resources [Frejtag-Mika, Kołodziejak, Putkiewicz 1996;
Księżopolski 2004]. The thresholds of security in the region should be based on fundamental factors describing
the development of the region as a long-term process of directional changes [Głuszczuk 2011, 68-80]. Public
management is characterized by the complexity and instability of environmental influences, multiplicity and
ambiguity of goals and a multitude of stakeholders with conflicting preferences [Nazarko i inni 2008, 89-90].
Financial situation is a complex phenomenon. They consist of, i.e.: the level of income, financial independence,
the amount of investment expenses, the ability to obtain extra-budgetary funds, financial result. There is a
feedback between the financial situation of local government unit and the level of local development, understood
as a complex of quantitative and qualitative transformations in a given area, relating to both the standard of
living and the functioning of economic operators [Sobczyk 2010, 125-136].
Revenues (own) are one of the important measures of the assessment of the financial situation of a unit.
Financial management determines its growth and competitiveness and secures the implementation of the needs
of its residents. The main sources of financing of the tasks carried out by local government units are own
revenues, appropriated allocation and subsidies. The size of own revenues of local government indicates the
wealth of the community, financial independence and independence of transfers from the state budget. The
ability to create own income is derived from the capability and the ability to use the instruments of local selfgovernment interventionism (Podstawka 2010).
Current expenditure comprises the essential tasks of the local government sector, related to the current
maintenance of units’ structure. Investment expenditure, together with the own revenues of municipalities are a
factor characterizing the development possibilities of units (Sobczyk 2010, 125-136). They provide the reenacting and the expansion of existing in their area e.g. infrastructure, as well as the effective implementation of
the tasks.
Own revenues of the municipalities indicate, inter alia, the providence of local authorities. They also have a
direct relationship with the activity of citizens and their state of ownership, which is associated with the level of
local taxes and fees. Own revenues provide independence in decision-making. In 2014 the largest share of own
income in total income was in Bialystok (0.63) and Olsztyn (0.54); the lowest in Zamość (0.36) and Przemyśl
(0.36). In 2014, in comparison to 2003, the diversification of the relation between own income and total income
changed a little (standard deviation 0.07; 0.09; 0.08), with the simultaneous increase of the range 0.21; 0.26;
0.27. The decrease of the variability index may be interpreted as the decrease of the diversification.
Development possibilities of the local governments depend on budget appropriations, which may be used on
investments. The best units in terms of the relation between investment expenditure and total expenditure were
Krosno (0.32), Lublin (0.31) and Rzeszów (0.27); the weakest were Elbląg (0.14), Chełm (0.09) and Biała
Podlaska (0.04 in 2014). The difference in the level of relations between the best and weakest units changed in
the following years and amounted to (accordingly): 0.10; 0.26; 0.28; with the value of deviation 0.03; 0.08; 0.08
(2003; 2010; 2014). The stability index in the analysed period may be indicated by the value of the coefficient of
variability (0.12; 0.22; 0.20; tab. 1).
Table 1. Differentiation of selected financial amounts of towns with county rights in Eastern Poland
own revenues / total
investment expenditure /
operating surplus / total
revenues
total expenditure
income
2003
2010
2014
2003
2010
2014
2003
2010
2014
min
0,30
0,29
0,36
0,06
0,08
0,04
-0,08
0,01
0,04
max
0,51
0,55
0,63
0,16
0,34
0,32
0,13
0,24
0,29
range
0,21
0,26
0,27
0,10
0,26
0,28
0,21
0,23
0,25
standard deviation
0,07
0,09
0,08
0,03
0,08
0,08
0,06
0,07
0,07
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average
0,38
0,42
0,47
0,11
0,22
variability
0,18
0,21
0,17
0,29
0,35
median
0,35
0,41
0,49
0,12
0,22
interquartile range (q3-q1)
0,12
0,14
0,11
0,05
0,10
dispersion q1/me
0,93
0,86
0,84
0,78
0,78
dispersion q3/me
1,27
1,20
1,07
1,22
1,22
Source: own authoring based on Local Data Bank of Central Statistical Office

0,20
0,39
0,20
0,09
0,81
1,24

0,06
0,99
0,06
0,06
0,59
1,59

0,13
0,57
0,14
0,09
0,69
1,33

0,15
0,45
0,16
0,09
0,66
1,21

The value of the operating surplus creates the possibility of the implementation of new investments and the repayment of
previously incurred liabilities. This measure is a key parameter in assessing the financial situation of the city. The increase
in this ratio can mean increasing possibility of the implementation of new investments (the best cities: Krosno 0.29;
Łomża 0.21; Olsztyn 0.2; the weakest: Białystok, Biała Podlaska – 0.08; Chełm 0.04). In most cities analysed the
value of the operating surplus increases in the observed period. Some cities lead a consistent policy of maintaining high
operating surplus, and such a policy enables the financing of an ambitious investment program. The diversity of
relations between operating surplus and total income of cities with county rights in 2014 by the standard
deviation: 0.06; 0.07; 0.07; and the value of range: 0.21; 0.23; 0.25 – did not change.
Infrastructure because of its functions (localization, position, integration, activation) one of the key factors
determining the development of the area. The condition to maintain or improve the competitive position of local
government is the state of and the development of infrastructure, as well as the quality of the environment. These
factors affect the improvement of the competitiveness of a given social and economic space. The effects of
synergy between the infrastructure and the different areas of policy, support sustainable development of the
region.
State of the environment and the measures taken to protect it, are more often treated as a factor of
competitiveness (Bernaciak, Gaczek 2001). Due to economic reasons, it is, inter alia, a source of raw material
and energy, it provides geographical space, a field of economic activity, place of residence or recreation (Żylicz
1989).
4. ECONOMIC SECURITY – SYNTHETIC DESCRIPTION
The balance of the region as a basis of the assessment of the development and economic security is the sum of
the factors creating an integrated order (i.e. social, institutional and political, economic, environmental and
spatial aspect). It creates a balance between the three areas of human life, the economic sphere (economic
development), social sphere (social development) and natural environment (environmental protection).
Indivisibility of the orders is made by a balanced protection of the natural capital, social capital (and human) and
anthropogenic capital (table 2, Borys 2011, 75-81)
Synthetic measure of economic security indicates different level of studied units. In 2003 the best cities were:
Lublin 0.66; Kielce 0.56, in 2010 – Lublin 0.66; Kielce 0.49, in 2014 – Lublin 0.68; Białystok 0.53. At the end
of the rank were in 2003 – Łomża 0.11; Krosno 0.07; in 2010 – Krosno 0.1; Łomża 0.1; in 2014 – Krosno 0.11
and Łomża 0.11.
Table 2. Synthetic infrastructure, environment measure.
2003
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

2010

2014

Lublin

0.66

Lublin

0.66

Lublin

0.68

Kielce

0.56

Kielce

0.49

Białystok

0.53

Białystok

0.48

Białystok

0.48

Kielce

0.51

Olsztyn

0.38

Olsztyn

0.38

Olsztyn

0.4

Elbląg

0.36

Rzeszów

0.36

Rzeszów

0.38

Rzeszów

0.27

Elbląg

0.36

Elbląg

0.36

Suwałki

0.19

Przemyśl

0.19

Przemyśl

0.24

Biała Podlaska

0.18

Tarnobrzeg

0.18

Biała Podlaska

0.17

Przemyśl

0.18

Biała Podlaska

0.17

Zamość

0.17

Chełm

0.15

Suwałki

0.15

Tarnobrzeg

0.15

Zamość
Tarnobrzeg

0.15
0.14

Chełm
Zamość

0.141
0.14

Suwałki
Chełm

0.15
0.14

Łomża

0.11

Krosno

0.1

Krosno

0.11

Krosno

0.07

Łomża

0.1

Łomża

0.11
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min

0.07

0.10

0.11

max

0.66

0.66

0.68

range

0.59

0.56

0.57

standard deviation

0.18

0.18

0.18

average

0.28

0.28

0.29

variability

0.66

0.63

0.63

median

0.19

0.19

0.21

interquartile range (q3q1)
dispersion q1/me

0.23

0.23

0.25

0.81

0.77

0.73

dispersion q3/me

2.03

2.03

1.93

Source: own authoring based on Local Data Bank of Central Statistical Office
In order to identify the differences in the level of synthetic infrastructure, environment in the measure e studied
year and define whether the differences increased or changed, inter alia, the analysis of standard deviations and
range and the minimum and maximum value were used. In 2003 the average index amounted to 0.28, in 2010 0.28 and in 2014 – 0.29. The results of the analysis confirm the existence of small differences 0.59; 0.56; 0.57 –
value of the range (the difference between a municipality with a highest index and a municipality with the lowest
index); 0.18; 0.18; 0.18 – standard deviation. The stability of the changes is also indicated by the variability
index 0.66; 0.63; 0.63. Dispersion index: (q1(q3)/me) decreases, therefore in the studied case it may be assessed
as stable.
The increase of the difference max-min refers to more dispersed data. In this situation the variables may take
more varied values. The dispersion increases in the subsequent analysed years. In case of the not evenly divided
box or different lengths of moustache, we have to deal with asymmetric distribution (illustration 1).

infrastructure and environment measure
financial condition measure
Illustration 1. Differentiation of synthetic financial condition measure
Source: own authoring based on Local Data Bank of Central Statistical Office

5. ECONOMIC SECURITY MATRIX
Determination of the differentiating factors and determinants affecting the development is of vital importance in
the process of formulating the strategic objectives of regional development. The classification of individual units
in terms of infrastructure and environment is a useful tool in the management process by directing the necessary
actions in the design and implementation of e.g. the development strategy. In order to define the position of the
unit in the studied collectivity one can construct a matrix of infrastructure and the environment based on the
analysis of synthetic indicators of infrastructure and the environment and financial potential of individual units.
Matrix development is made up of rows and columns presenting in the scale from 0 to 1 the level of individual
features distinguishing the position of studied objects (Hydzik 2006, 145–152; Hydzik 2012).
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Table 3. Matrix of activity areas of territorial units (value area [0,1])
Lublin
Chełm
2003

2014

2003

2014

Rzeszów
2003

population using water
1.00
1.00
0.07
0.07
0.35
supply
population using
1.00
1.00
0.08
0.07
0.37
sewage system
population using the gas
1.00
1.00
0.10
0.10
0.49
network
green areas
0.73
1.00
0.12
0.12
0.38
own income / total
0.46
0.53
0.36
0.43
0.45
income
investment expenditure
0.09
0.31
0.06
0.09
0.14
/ total expenditure
operating surplus / total
0.04
0.18
-0.08
0.04
0.05
income
finance synthetic
0.35
0.52
0.34
0.20
0.57
measure
finance, infrastructure,
environment synthetic
0.50
0.60
0.25
0.17
0.42
measure
Source: own authoring based on Local Data Bank of Central Statistical Office

Elbląg

2014

2003

2014

0.49

0.28

0.27

0.50

0.29

0.25

0.55

0.37

0.33

0.54

0.20

0.25

0.50

0.43

0.49

0.27

0.15

0.14

0.18

0.08

0.10

0.66

0.48

0.29

0.52

0.42

0.33

Matrix of peripheral areas of territorial unit’s activity enables the identification of weak areas in the activities of
the unit and the presentation of factors affecting the value of a studied variable. In case of Lublin in the
assessment of 2003 and 2014, the progress was made in all the studied areas, which affects the economic
security. The weakest areas in this matter are the relations: investments expenditure / total expenditure and
operating surplus / total income. The ability of local government to achieve its objectives in the development of
the municipality depends on its financial condition (illustration 3).
Relational graphs that indicate the presence of positive and negative correlation relationship can be an extension
of results of the analysis arising from the matrix of key areas (matrix of economic security). In the studied area,
one can observe the division into two groups forming two-dimensional area of the economic security assessment.
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Illustration 3. Chart of the relation of the measure of financial condition and development of selected
municipalities
Source: own authoring based on Local Data Bank of Central Statistical Office
6. SUMMARY
The development of modern cities is a multidimensional process, which involves numerous subjects representing
various sectors and interests. Among these entities equally important role is played by entities located in the
same city, as well as in its surroundings. The city is perceived by these entities as a space of activity, whereas it
is assessed through the prism of its possibilities and facilities which support the implementation of aspirations.
The identification of economic potential in the local scale enables the identification of the areas of lower living
standards, in order to take actions improving the economic situation and the living conditions of the residents in
the future. The analysis of the economic development of the areas enables to indicate the areas of higher standard
of life.
The applied method of integrated approach to the areas of activity of a unit allows to indicate better and weaker
areas of functioning of a unit, and at the same time enables the differentiation of the interventions, for individual
types of urban functional areas, with taking into account their characteristic needs, development potential and the
meaning and the role which they play in the development processes of a region. The achieved measures of
financial condition depend on the amount and type of the variables selected for study. They give a comparative
image between the analysed municipalities and they enable the indication of weaker and better areas of activity
of a unit, or allow to include it to an appropriate class according to the financial condition.
It should be emphasised that the selected set of statistic variables decides on the results of the assessment of the
effectiveness of the territorial unit’s activity. In case of low spatial aggregation, we come across the deficits of
data usually caused by the lack of representativeness of data, resulting from too small attempt of study, or simply
by the lack of research in this area. Therefore, the inference should always be cautious, and the final assessment
should be supported by additional studies. Synthetic measure gives a comparative image between the analysed
object, enables the indication of better and weaker areas of unit’s activities.
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OCHRONA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ A NOWE ZAGROŻENIA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
Katarzyna DZIUBIŃSKA – WÓJCIK1

Protection of the External Borders of the European Union
and New Threats for the Safety
Abstrakt: Wprowadzenie strefy Schengen można uznać za jedno z największych osiągnięć państw należących
do UE. Zniesienie granic wewnętrznych znacznie ułatwiło przemieszczanie się osób i towarów po całym terenie
wspólnoty. Krok poczyniony przez państwa pociągnął za sobą konieczność zdecydowanego wzmocnienia granic
zewnętrznych Unii. Wprowadzono więc mechanizmy, które miały na celu zapobieżenie powstawaniu zagrożeń i
ich przemieszczaniu się. Mimo ich funkcjonowania, wydarzenia jakie mają miejsce obecnie, zwłaszcza w
państwach Europy Zachodniej, obnażyły ich niedoskonałość, a jednocześnie stały się impulsem do
poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie. Otwarcie granic oznaczało zniesienie kontroli osób
przemieszczających się pomiędzy państwami członkowskimi układu, a to natomiast związane było z powstaniem
obawy o otwarcie również na międzynarodową przestępczość, terroryzm i przemyt. Dodatkowo nienotowane
dotychczas ruchy migracyjne ludności odmiennej pod względem kulturowym i religijnym tylko je wzmocniły. Z
tego względu Unia została niejako zmuszona do podjęcia decyzji redefiniującej dotychczasowe funkcjonowanie
strefy Schengen. W opinii autorki stanowi to powód do podjęcia rozważań na temat istniejących rozwiązań i
tych, które w przyszłości mogą być przez członków wspólnoty wprowadzone, a ukierunkowanych na
zapewnienie bezpieczeństwa społeczności UE.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, granica, migracje, Schengen, przestępczość zorganizowana.
Abstract: The introduction of the Schengen area can be regarded as one of the greatest achievements of the
countries of the EU do. The abolition of internal borders much easier movement of people and goods throughout
the territory of the community. Step made by the State entailed need to be significantly strengthened External
Borders Union Square. Introduced rally mechanisms, which aimed to prevent the emergence of threats and their
movement. Despite the passage of their functioning, events that are taking place today, especially in Western
Europe, bared their imperfections, the same time an impulse to do research for new weight this regard. The
opening of borders meant the abolition of checks on persons moving between member states of the system,
associated with a rise but it was for fear of opening also on international crime, terrorism and smuggling. In
addition, unlisted so far Movements of Population Migration different in terms of cultural and religious ONLY
be strengthened. For this reason, the EU is somehow forced to make a decision redefining the current functioning
of the Schengen area. In the Opinion, the author is a reason to take considerations certainly was for the existing
solutions and those that may in future be made by members of the community, about aimed at ensuring the
safety of people across the EU.
Keywords: European Union, border, migration, Schengen, organized crime.
„W obszarze swobodnego przepływu osób
bez granic wewnętrznych zarządzanie
zewnętrznymi granicami Europy musi być kwestią
wspólnej odpowiedzialności”.
Frans Timmerman
Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Chęć jego zapewnienia pchała ludzi
do jednoczenia się w większe grupy, wraz z rozwojem cywilizacyjnym - w państwa, a następnie formy bardziej
złożone – organizacje międzynarodowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest procesem, w którym wszystkie
zainteresowane podmioty mają obowiązek obserwacji ewoluującego wciąż środowiska i wychwycenia zagrożeń
na możliwie wczesnym etapie, oraz dostosowania się do nowych warunków. Zadanie to stoi również przed Unią
Europejską. Gospodarczo – polityczne powiązania państw zjednoczonych w Unii z czasem doprowadziły do
Katarzyna Dziubińska - Wójcik, PhD. War Studies University. Poland, Warsaw, ul. Gen. A. Chruściela 101.
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przyjęcia jednego z największych jej osiągnięć- zniesienia granic wewnętrznych. Należy jednak zauważyć, że
ten niewątpliwy sukces niesie za sobą również nowe zagrożenia. Zjednoczona Europa, wraz z wprowadzeniem
układu z Schengen, stała się areną działań grup przestępczych, terrorystycznych i przemytniczych. Dodatkowo
nienotowane dotychczas ruchy migracyjne ludności, odmiennej pod względem kulturowym i religijnym, tylko
wzmocniły obawy o bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej. Pojawiające się, niewystępujące wcześniej
na tak dużą skalę, zagrożenia w środowisku międzynarodowym, zmusiły państwa do wspólnego podjęcia
kroków na rzecz przeciwdziałania im.
Zniesienie kontroli na granicach państw, które przystąpiły do układu, znacznie ułatwiło
przemieszczanie się osób i towarów po całym terenie wspólnoty, a jednocześnie pociągnęło za sobą konieczność
zdecydowanego wzmocnienia granic zewnętrznych Unii oraz wzmocnienia współpracy organów ścigania
państw członkowskich. To wszystko miało wpływ na podjęcie decyzji redefiniującej dotychczasowe
funkcjonowanie strefy Schengen.
Stopniowe znoszenie kontroli na granicach wewnętrznych w znacznym stopniu wpłynęło na zmianę
spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem granic zewnętrznych. Stały się one niejako barierą ochronną
pomiędzy państwami włączonymi do strefy a państwami trzecimi, gwarantującą bezpieczeństwo tych
pierwszych. Państwa należące do UE podjęły współpracę, by ochrona granic była skuteczna, wprowadzając
nowe rozwiązania w zakresie kontroli ruchu granicznego i zacieśnienie działań w ramach prowadzonej polityki
wizowej, migracyjnej i azylowej2.
Realizując powzięte decyzje dotyczące budowy strefy swobodnego przemieszczania się przyjęto, że
bezpieczeństwo obywateli UE stanowi główny cel prowadzonej polityki ochrony granic zewnętrznych. Podstawę
prawną dla wspólnych działań państw stanowi art. 67 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3, który w
ustępie 2 stanowi, że Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę
w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych. Zapisana we wskazanym artykule solidarności
między państwami członkowskimi w tym zakresie oznacza, iż każde z nich w takim samym stopniu jest
odpowiedzialne za ochronę granic zewnętrznych, nawet jeżeli takowych nie posiada. Dodatkowo art. 77 zawiera
zapis, iż Unia rozwija politykę mającą na celu zapewnienie braku kontroli osób, niezależnie od ich
obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych, zapewnienie kontroli osób i nadzór przy
przekraczaniu granic zewnętrznych oraz sukcesywne wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania
granicami zewnętrznymi.
Unia Europejska powzięła szereg środków regulujących kontrolę przepływu osób wewnątrz strefy
Schengen i na jej granicach zewnętrznych. Pierwszym z nich jest Kodeks graniczny Schengen, który zawiera
regulacje prawne dotyczące warunków wjazdu, odprawy granicznej oraz możliwości odmowy wjazdu
obywatelom państw trzecich. Podkreślono w nim, że kontrola graniczna ma znaczenie nie tylko dla państwa
członkowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest ona dokonywana, ale również leży w interesie
pozostałych państw, które zniosły kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych. Jej celem jest pomoc w
zapobieganiu wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.
Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie posiadają podlegające szczególnej kontroli granice
zewnętrzne, by zrekompensować niektóre koszty ponoszone przez nie, Unia wykorzystuje swoje fundusze. W
latach 2007–2013 cel ten realizował Fundusz Granic Zewnętrznych, który na okres 2014–2020 został zastąpiony
Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego: granice i wizy.
Odrębną kategorię środków służących współpracy państw członkowskich na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa UE stanowią tworzone na potrzeby zarządzania migracjami i granicami scentralizowane bazy
danych - system informacyjny Schengen (SIS), wizowy system informacyjny (VIS) i Europejski
Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac).
System Eurodac umożliwia identyfikację osoby, która występuje o azyl, oraz osób, które w nielegalny
sposób próbują przekroczyć zewnętrzną granicę UE. Porównanie danych daktyloskopijnych pozwala stwierdzić,
czy określona osoba nie ubiegała się o azyl poprzednio w innym państwie lub czy cudzoziemiec nie dostał się na
terytorium UE nielegalnie.
SIS jest systemem, który z założenia miał doprowadzić do przyspieszenia ruchu granicznego bez
obniżania poziomu bezpieczeństwa. SIS ma formę bazy danych, które ułatwiają i usprawniają prowadzenie
kontroli dokonywanych przez służby graniczne, policyjne i celne. Zgromadzone w systemie informacje
zawierają dane osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu wewnętrznemu, osób poszukiwanych lub
zaginionych oraz dane dotyczące przedmiotów uznanych za zaginione, skradzione lub wykorzystane w
niewłaściwy sposób. Wraz z rozszerzeniem strefy Schengen konieczne stało się wprowadzenie zmian do
systemu, gdyż ze względów technologicznych przestał on spełniać swoje funkcje. System SIS II miał być
panaceum na pojawiające się wcześniej problemy. Wprowadzając go zakładano, że usprawni on funkcjonowanie
systemu informacyjnego. Możliwość przetwarzania danych biometrycznych, pojawienie się nowych kategorii
P. Antoń, Symboliczne zanikanie granic w Europie. Strefa Schengen – konsekwencje zmiany koncepcji granic w Unii Europejskiej,
Konteksty Społeczne, 2015, Tom 3, Nr 2 (6), s. 30-33.
3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE 2016 C 202, s.1, 07.06.2016).
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danych wprowadzanych do systemu i koordynacja poczynionych wpisów przyczyniła się do szybszej i
skuteczniejszej identyfikacji osób4.
Założeniem wprowadzenia systemu VIS było zapewnienie realizacji wspólnej polityki wizowej oraz
polepszenie współpracy konsularnej. System jest powiązany z konsulatami państw należących do strefy
Schengen, które wydają wizy i z przejściami granicznymi państw znajdujących się na granicach zewnętrznych.
Wprowadzenie VIS uprościło procedury składania wniosków wizowych, oraz przyniosło szereg ułatwień przy
kontroli na granicach zewnętrznych, między innymi pracownicy straży granicznej, dzięki funkcjonowaniu
systemu, mają możliwość sprawdzenia czy osoba z wizą biometryczną jest tą, która o nią wnioskowała. Organy
ścigania i Europol mogą korzystać z danych zawartych w systemie dla wykrywania przestępstw, również tych o
charakterze terrorystycznym.
Systemami SIS, VIS i bazą danych Eurodac zarządza Europejska Agencja ds. Zarządzania
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości (eu-LISA). Agencja zajmuje się także testowaniem nowych technologii, które podnoszą
efektywność i zapewniają bezpieczeństwo zarządzania granicami UE.
UE, dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania granic zewnętrznych wprowadziła środki zapobiegające
bezprawnemu wjazdowi, tranzytowi i pobytowi na swoim terenie oraz wprowadzające kary za te czyny. Jest to
tak zwany pakiet środków dotyczących pośredników. Zgodnie z Dyrektywą Rady 2002/90/WE z dnia 28
listopada 2002 r. definiującą ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu powinny być podejmowane
środki dla zwalczania pomocy w nielegalnej imigracji, zarówno w związku z nielegalnym przekraczaniem
granicy, jak i dla zwalczania istniejących sieci wykorzystujących ludzi. Na wszystkie państwa członkowskie
nałożono obowiązek stosowania sankcji względem osób, które w sposób umyślny pomagają obywatelom państw
trzecich we wjeździe, lub tranzycie przez terytorium państwa członkowskiego oraz względem osób, które
kierując się chęcią uzyskania korzyści finansowych pomagają w zamieszkaniu na terytorium państwa
członkowskiego łamiąc przepisy dotyczących pobytu cudzoziemców5.
Ostatnią grupę środków stanowią te dotyczące współpracy operacyjnej państw w dziedzinie zarządzania
granicami. Realizowana jest ona przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Agencja podjęła swoje obowiązki
z dniem 1 maja 2005 r., jednak pełną operacyjność osiągnęła w dniu 3 października 2005 r. Zakres
realizowanych przez nią zadań został zawarty w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 2007/2004 z dnia 26
października 2004 r. ustanawiającym Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich akt wymienia: koordynację
współpracy operacyjnej między państwami w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, pomoc państwom
w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznych, dokonywanie analizy ryzyka poprzez ocenę
zagrożenia dla bezpieczeństwa granic UE, śledzi osiągnięcia w badaniach mających znaczenie dla kontroli i
nadzoru granic zewnętrznych, wspiera państwa w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i
operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom niezbędnego wsparcia w organizowaniu
wspólnych działań dotyczących powrotów opracowując najlepsze rozwiązania służące odsyłaniu imigrantów 6.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1168/2011 z dnia 25 października 2011
r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej wzbogaciło
system bezpieczeństwa granic zewnętrznych o dodatkowe narzędzia reagowania na możliwe zagrożenia, m.in.
wzmocniono zdolności operacyjne Fronteksu, zwrócono większą uwagę na zapewnienie przestrzegania praw
podstawowych w trakcie realizowania działań, utworzono Centrum Sytuacyjne Fronteksu i europejski system
nadzorowania granic EUROSUR przez co zwiększono zdolności agencji w zakresie nadzoru.
Uwzględniając możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej, jaka może dotknąć państwo na jego
granicach zewnętrznych, zwłaszcza jeśli dotyczy to masowego napływu obywateli państw trzecich próbujących
nielegalnie przedostać się na terytorium państw członkowskich, państwo to może zwrócić się o wsparcie innych
państw. Rozporządzenie (WE) Nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie
Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych
funkcjonariuszy wprowadziło system szybkiego wsparcia operacyjnego w wyznaczonym okresie, w postaci
zespołów szybkiej interwencji na granicy (RABIT). Od 2011 r. wsparcie miały również zapewniać europejskie
zespoły straży granicznej.
Istotną zmianą w polityce dotyczącej granic było przyjęcie pakietu tzw. inteligentnych granic, który ma
na celu zmodernizowanie zarządzania granicami poprzez automatyzację kontroli na granicach i poprawę jakości
Kopczewski, R., Wyzwania dla bezpieczeństwa granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Bezpieczeństwo narodowe wczoraj,
dziś i jutro, W. Kustra (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016, s. 189 – 190, ISBN 978-83-7523-481-7.
5 Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, art. 1 ust. 1.
6 Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, art. 2.
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informacji o wyjeździe i wjeździe 7 . Jego elementami są: system wjazdu/wyjazdu (EES) oraz program
rejestrowania podróżnych (RTP).
System EES ma usprawnić zarządzanie krótkimi pobytami obywateli państw trzecich, którzy otrzymali
zgodę na krótki pobyt w strefie Schengen, zwiększyć automatyzację kontroli granicznych, ułatwić wykrywanie
fałszywych dokumentów i oszustw związanych z ukrywaniem tożsamości, poprzez rejestrację nazwy i rodzaju
dokumentu podróży i posiadanie danych biometrycznych. Do danych zawartych w systemie miałyby dostęp
służby kontroli granic i władze imigracyjne8.
Program rejestrowania podróżnych ma umożliwić osobom często podróżującym z państw spoza obszaru
strefy Schengen wjazd na teren UE przy zastosowaniu uproszczonej kontroli granicznej, jeżeli wcześniej
przeszły pozytywnie kontrolę i weryfikację. W programie ma być wykorzystywany system automatycznej
kontroli granicznej na głównych przejściach granicznych9. Założono, że osoby często przekraczające granie UE
będą składały wniosek o zarejestrowanie w systemie RTP, po czym zostaną poddane szczegółowej kontroli w
placówkach konsularnych lub w przejściach granicznych w celu sprawdzenia, czy spełniają one warunki wjazdu.
Taka kontrola pozwoli na zniesienie szczegółowej kontroli na granicy.
Nowe wyzwania, przed jakimi stanęła UE, a związane z masowymi ruchami migracyjnymi, wymusiły
wprowadzenie skuteczniejszych rozwiązań chroniących granice zewnętrzne i gwarantujących bezpieczeństwo
wewnętrzne. Dnia 15 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt utworzenia wspólnej
europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej. Niespełna rok później Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej oraz zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004
i decyzją Rady 2005/267/WE ustanowiono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Powstała ona z
połączenia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, utworzonej z Frontexu, z organami państw
członkowskich odpowiedzialnych za zarządzanie granicami. Celem jej powołania było zapewnienie
zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych w celu skutecznego zarządzania ich
przekraczania. Obejmował on wyzwania związane z migracją i przeciwdziałanie potencjalnym przyszłym
zagrożeniom na granicach, oraz przyczynianie się do zwalczania poważnych przestępstw o charakterze
transgranicznym. Wśród zadań postawionych Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej można wymienić:
monitorowanie ruchów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka; przeprowadzanie oceny narażenia
poprzez ocenę zdolności i gotowości państw członkowskich do stawienia czoła wyzwaniom; monitorowanie
zarządzania granicami zewnętrznymi poprzez oficerów łącznikowych Agencji w państwach członkowskich;
wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i
operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez koordynację i organizację wspólnych operacji oraz w sytuacjach
wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez uruchamianie
szybkich interwencji w tych państwach, które zmagają się z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami; zapewnianie
pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim i trzecim poprzez wsparcie akcji poszukiwania i
ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, jakie mogą być podejmowane podczas
operacji ochrony granic morskich; tworzenie i rozmieszczanie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej, w tym rezerwy szybkiego reagowania, rozmieszczanych do udziału we wspólnych operacjach i
szybkich interwencjach na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami; tworzenie
rezerwy wyposażenia technicznego; w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami na obszarach
hotspotów rozmieszczanie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz wyposażenia
technicznego w celu udzielenia pomocy w sprawdzaniu, prowadzeniu rozmów, identyfikacji i pobieraniu
odcisków palców oraz ustalanie, we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i
organami krajowymi, procedury służącej udzielaniu wstępnych informacji i kierowaniu dalej osób, które
potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią wystąpić; wspieranie opracowywania standardów
technicznych wyposażenia i nadzoru technicznego dla zapewnienia interoperacyjności na poziomie unijnym i
krajowym; rozmieszczanie wyposażenia oraz funkcjonariuszy straży granicznej i innych członków personelu z
rezerwy szybkiego reagowania w celu praktycznej realizacji niezbędnych środków w sytuacji wymagającej
pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych; wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach
wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w celu wykonania zobowiązania do powrotu osób
powracających; współpraca z Europolem i Eurojustem w walce z transgraniczną przestępczością zorganizowaną
i terroryzmem; tworzenie zasobów obserwatorów przymusowych powrotów, eskorty przymusowych powrotów
oraz specjalistów ds. powrotów; tworzenie i rozmieszczanie europejskich zespołów interwencji powrotowych w
czasie interwencji; wspomaganie państw członkowskich w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy straży
granicznej, w tym ustanawianie wspólnych standardów szkoleniowych; uczestnictwo w rozwoju badań i
7K.

Milt, Zarządzanie granicami zewnętrznymi, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.4.html.
Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje
ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu, Bruksela, 6 kwietnia 2016 r.
9 Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Inteligentne granice: zwiększanie mobilności i bezpieczeństwa, Bruksela, dnia 28 lutego 2013 r.
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innowacji mających znaczenie dla kontroli i nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz tworzenie projektów
pilotażowych; opracowywanie i wdrażanie systemów informacyjnych umożliwiających płynną i niezawodną
wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi,
nielegalnej imigracji i powrotów; zapewnianie pomocy przy opracowywaniu i korzystaniu z EUROSUR-u;
współpraca z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego;
wspomaganie państw członkowskich i państw trzecich w kontekście współpracy technicznej i operacyjnej
między nimi10.
Poszerzenie kompetencji Agencja wiązało się z przekazaniem jej zwiększonych funduszy. Zmiany
dotyczyły również zwiększenia zasobów ludzkich. Planowane jest powołanie 1,5 tys. funkcjonariuszy szybkiego
reagowania. Sama liczba pracowników Agencji ma wzrosnąć z 350 do 600 osób przed końcem 2017 r.
Obok oczekiwanych korzyści wynikających z realizacji swobody przepływu osób, państwa strony
układów z Schengen miały świadomość negatywnych konsekwencji zniesienia kontroli na swoich granicach
wewnętrznych i prawdopodobnego wzrostu istniejących zagrożeń (nielegalnej migracji, nielegalnego handlu,
zwiększenie zagrożeń ze strony zorganizowanych grup przestępczych czy też grup terrorystycznych). Jeżeli
przyjmie się, że utrzymanie swobody przemieszczania się po terytorium UE ma fundamentalne znaczenie dla
właściwego rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych należy podjąć wszelkie kroki zdolne zniwelować
istniejące i pojawiające się nowe zagrożenia.
Zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim UE nierozerwalnie związane jest też z
zabezpieczeniem i ochroną jej granic zewnętrznych. Można przyjąć, że tylko zintegrowane zarządzanie
granicami zewnętrznymi może zapewnić odpowiednio wysoki poziom ochrony. Ustanowienie wspólnych zasad
odnośnie standardów i procedur dotyczących kontroli granic zewnętrznych prowadzi do realizacji tego celu.
Dotychczas zauważalne były niedociągnięcia w zarzadzaniu granicami zewnętrznymi. Kilka państw,
korzystając z zapisów kodeksu granicznego Schengen, tymczasowo przywróciło kontrolę na granicach
wewnętrznych, by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Niestety niektóre z państw nie były
przygotowane na tak dużą skalę problemu i kryzys migracyjny wpłynął na brak właściwej kontroli granic
zewnętrznych na określonych odcinkach.
Unia stopniowo dochodziła do rozwiązań, które obecnie funkcjonują. Poszukiwanie nowych
mechanizmów kontroli granic związane było z kryzysem spowodowanym falą uchodźców. Należy się jednak
zastanowić, czy podjęte przez UE kroki w tym zakresie okażą się wystarczające?
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BEZPEČNÁ LETECKÁ PREPRAVA
NESPREVÁDZANÝCH DETÍ
Eva ENDRIZALOVÁ1 - Martin TILŠAR 2

Safe Air Transport of Unaccompanied Minors
Abstrakt: Článok obsahuje analýzu prevádzkových procedúr leteckej prepravy nesprevádzaných detí a definuje
potenciálne hrozby. Služba nesprevádzané dieťa nemá jednotnú formu. V rámci uplatňovaných politík
jednotlivých leteckých spoločností sa stretávame s rozdielnym prístupom. Ten sa prejavuje najmä v odlišných
formulároch, ktoré je treba pre zadanie služby vyplniť. Skupiny detských cestujúcich sú štandardizované
Medzinárodným združením leteckých prepravcov. IATA stanovuje jednotné postupy pre služby cestujúcim.
Pre zadanie služby prepravy nesprevádzaných detí však neexistuje jednotný IATA formulár. Súčasťou výskumu
tejto oblasti bol preto tiež návrh jednotného formulára pre túto službu.
Kľúčové slová:nesprevádzané dieťa, letecká doprava, bezpečnosť
Abstract: The article contains an analysis of operational procedures of unaccompanied minor in air transport
and defines potential threats. The service unaccompanied minor transport does not have a united form. Each
individual airline has its own politics for this service, which can be particular on the different forms for the
service entering. Groups of child passengers are standardized by the IATA. IATA establishes uniform
procedures for most of the passenger services, but for the unaccompanied minor service entering a standard form
does not exist. A part of this research was therefore proposal of standardized form for this service.
Key words: unaccompanied minor, air transport, safety, security

1. ÚVOD
S rastom výkonov v leteckej doprave sa zvyšujú i počty detí, ktoré cestujú ako tzv. nesprevádzané –
Unaccompanied Minors, v skratke UNMR. Kategória cestujúceho „dieťa“ je v letectve definovaná ako
cestujúci od 2 do 12 rokov. [1] Na základe IATA štandardu je takýto cestujúci označený ako CHD – Child.
Podkategória CHD – UNMR nie je sprevádzané dospelou osobou, ktorá by za neho počas cesty niesla
zodpovednosť. Preto si UNMR zo strany leteckej spoločnosti vyžaduje špeciálnu pozornosť, čo predstavuje
vykonanie série precíznych úkonov.
ICAO (International Civil Aviation Organization) rozlišuje tri skupiny detských cestujúcich: Unaccompanied
Minor, Young Passenger, Minor Third Party. Mladý cestujúci (Young Passenger) je osoba od 12 do 18 rokov,
ktorá cestuje bez sprievodcu. Z pohľadu legislatívy ide o dieťa, ale v letectve je osoba po 12 roku veku radená
do kategórie dospelý cestujúci. Dieťa sprevádzané treťou stranou (Minor Third Party) je mladistvá osoba
sprevádzaná inou osobu než je rodič alebo poručník. Každá letecká spoločnosť si pravidla a postupy
pre prepravu CHD upravuje vo vlastnej réžii, takže i vekové hranice a súvisiace postupy sa u jednotlivých
spoločností odlišujú.
2. PROCEDÚRY
Letecká spoločnosť České aerolínie a.s. na svojich internetových stránkach požaduje, aby k vyžiadaniu služby
UNMR došlo už pri rezervácií sedadla – nákupu letenky pre dieťa. V opačnom prípade spoločnosť penalizuje
zadávateľa manipulačným poplatkom, ktorý je nutné zaplatiť na letisku pred odletom. [2] Je treba zdôrazniť, že
službu nie je možné vyžiadať prostredníctvom internetu, ale len na predajných miestach spoločnosti alebo
telefonicky. [3] V prípade, že služba bola zadaná už pri nákupe letenky, jedná sa o hláseného UNMR. Hlásenie
UNMR spoločnosti v časovom predstihu umožňuje poskytovateľovi služby plánovať včas a efektívne potrebný
počet kompetentných pracovníkov k výkonu tejto služby. Poskytovateľom služby je letecká spoločnosť, ktorá
službu technicky zabezpečuje a koordinuje prostredníctvom svojich zamestnancov alebo handlingových agentov.
Nehlásený UNMR je z pohľadu leteckej spoločnosti rizikový – nedostatok vyškolených zamestnancov
pre hladký priebeh služby na letisku odletu, počas letu, prípadne v tranzitných zastávkach a v cieľovej destinácii.
Na cieľové letisko je po vzlete lietadla zaslaná správa PSM10 (Passenger Service Message) – správa
informujúca personál na letisku príletu (medzipristátia) o cestujúcich, ktorým je nutné poskytnúť asistenciu.
Správa obsahuje počet a mená UMNR i ďalších kategórií cestujúcich, ktorý si špeciálnu asistenciu vyžadujú.
V prípade hláseného UNMR má cieľové letisko správu o nesprevádzanom dieťati v predstihu.
1
2
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2.1 UNMR na letisku odletu
Je vhodné, aby sa UNMR na letisko odletu dostavilo spoločne so sprievodcom (osoba dospelá v zmysle
občianskeho práva, obvykle min. 18 alebo 21 ročná [4]), a to s dostatočným časovým predstihom pred odletom
lietadla. UNMR nie je možné odbaviť pomocou self-check-inu, ani pomocou aplikácie web-check-in. UNMR je
vždy odbavované na odbavovacej prepážke danej leteckej spoločnosti. Dieťa musí mať vlastný cestovný pas,
v závislosti od cieľovej destinácia tiež vízum, prípadne zdravotný preukaz. Po jeho odbavení kontaktuje
pracovník check-inu dozorcu odbavenia a upovedomí ho o prítomnosti UNMR na letisku. V prípade nahláseného
UNMR ide len o oznámenie, v prípade nehláseného je až v tomto kroku prvý krát UNMR zavedené do databázy.
Dozorca prevezme UNMR formulár a v prípade potreby tiež potvrdenie spoločnosti, ktoré slúži ako validácia
pri predávaní UNMR medzi pracovníkmi aerolínií (pri viac segmentovej ceste). Pracovník handlingovej
spoločnosti prevezme dieťa s dostatočným predstihom pred odletom (väčšinou 40 min.) a upovedomí osobu,
ktorá dieťa na letisko priviedla o nutnosti zotrvať na letisku odletu až do odletu lietadla. Handlingová spoločnosť
toto vyžaduje kvôli možným komplikáciám na letisku odletu, ako je napr. meškanie letu, zrušenie letu, technická
porucha na lietadle, teroristický útok. Určený handlingový agent odprevadí dieťa na pasovú a následne
bezpečnostnú kontrolu cez fast track – prednostné odbavenie. Potom UNMR odprevadí do odletovej čakárne,
kde s ním vyčká až do zahájenia nástupu do lietadla. Štandardne by mal byť UNMR umožnený prednostný
nástup pred cestujúcimi v bussiness triede a pred cestujúcimi s nutnou asistenciou (znížená schopnosť pohybu a
orientácie). Po príchode do lietadla pracovník požiada stewarda o kontrolu čitateľnosti a úplnosti údajov vo
formulári zadania služby a podpis do kolónky „osoba, ktorá prevzala dieťa od pracovníka handlingu“.
Handlingový pracovník vyčká na letisku do nástupu všetkých cestujúcich a do odpojenia lietadla od nástupného
mostu. Potom prevezme zodpovednosť za dieťa posádka lietadla.
2.2 UNMR na palube lietadla
Pre nesprevádzané dieťa je vyberané sedadlo s minimálnym rizikom spojeným s prepravou. Za vhodné sú
považované sedadla v zadnej časti lietadla, ktoré sú blízko stanoviska palubných sprievodcov. Pokiaľ je to
možné, je vyberané sedadlo, vedľa ktorého je voľná sedačka. Pokiaľ to nie je možné, snahou je posadiť vedľa
nesprevádzaného dieťaťa cestujúcu – ženu. [5] Neprípustné je posadiť dieťa do rady pri núdzovom východe
alebo vedľa deportovanej osoby vo výkone trestu. ICAO tiež upozorňuje na možné rozdiely kultúr
spolucestujúcich a UNMR. Počas letu nesie zodpovednosť za dieťa palubný sprievodca, ktorý je uvedený na
formulári. Pokiaľ to formulár danej leteckej spoločnosti nepožaduje, zodpovedá vedúci kabíny, alebo člen
palubného personálu, ktorý dieťa fyzicky od pracovníka handlingu prevzal. Posádka si overí podľa letenky, kde
dieťa v lietadle sedí a odprevadí ho na miesto. Z tohto dôvodu je dôležité, aby takého dieťa nastupovalo do
lietadla ako prvé. Palubný sprievodca by sa inak nemohol venovať svojím povinnostiam spojeným
s nastupovaním cestujúcich. Tiež je lepšie, keď dieťa odprevadí na dané miesto cez ešte prázdne lietadlo. Po
usadení mu uloží príručnú batožinu do batožinového priestoru. Niektoré letecké spoločnosti ponúkajú dieťaťu
zadarmo jedlo a pitie, detské vybavenie, vrátane hračiek. ICAO uvádza, že 2/3 spoločností predstaví dieťa
osobne kapitánovi lietadla (umožní dieťaťu vstup do kokpitu). [5] Zvyklosťou je, že dieťa vystupuje z lietadla
ako posledné, aby sa mu steward mohol individuálne venovať a odovzdať ho pracovníkovi handlingovej
spoločnosti, ktorá dieťa na letisku príletu očakáva pri dverách lietadla. To znova sprevádza podpis formulára.
2.3 UNMR na letisku príletu
Letisko príletu je informované o prílete UMNR buď s predstihom (v prípade hláseného UNMR) alebo formou
PSM (v prípade nehláseného). V oboch prípadoch upovedomí koordinátor pracovníka handlingu príletového
letiska o čase príletu, čísle letu a čísle východu, ku ktorému bude lietadlo pristavené. Pokiaľ lietadlo nie je
pristavené k nástupnému mostu, handlingový agent zabezpečí prevoz dieťaťa od lietadla do haly. Agent
skontroluje všetky príslušné dokumenty: pas, víza, formulár zadania služby, letenku, štítok zapísanej batožiny.
Prevezme dieťa od posádky a odprevadí ho do terminálu. Pokiaľ má dieťa vlastnú zapísanú batožinu, odprevadí
ho k výdaju batožín, kde spoločne počkajú na vykládku kufru. Vzhľadom k podobnosti batožín je kufor UNMR
označený ešte zvláštnym štítkom s písmenami UM. Pracovník následne odprevadí dieťa do príletovej haly, kde
kontaktuje čakajúcu osobu. Ta musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou. Dieťa je možné odovzdať
výhradne osobe, ktorá je uvedená na formulári. Čakajúca osoba podpíše formulár leteckej spoločnosti prípadne
tiež formulár handlingovej spoločnosti. Pracovník formuláre odovzdá koordinátorovi odbavenia k archivácii. Na
letisku prestupu pokiaľ dieťa prestupuje na nadväzujúci let, sú vykonávané obdobné procedúry.
3. PREČO UNMR CESTUJÚ
Na konferencii ICAO, ktorá prebehla vo februári 2014 v Nairobi boli stanovené hlavné dôvody, ktoré vedú
k využívaniu služby UNMR: návšteva rodiny, prázdniny, návrat do školy, imigrácia, únik z bezprostrednej
hrozby. Ako hlavný dôvod je v dokumente uvedená návšteva rodiny. Tu sa často jedná o dieťa rodičov, ktorí
spolu nežijú alebo sú rozvedení. Imigrácia a únik z bezprostrednej hrozby sa netýka európskych krajín. Podľa

82

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

ICAO sú to ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, terorizmom, alebo iným nebezpečím, ktorému musia čeliť vo svojej
zemi. Na letisku Praha takýto prípad nebol zaznamenaný.
Tab. 1 Počty prepravených UNMR spoločnosťou ČSA z Prahy, prvých 10 najpočetnejších destinácii (2014)
Prílety
Počet
Odlety
Počet
Paríž
38
Paríž
44
Brusel
27
Frankfurt
38
Moskva
27
Brusel
31
Kyjev
26
Nice
22
Barcelona
22
Štokholm
22
Nice
18
Amsterdam
21
Košice
18
Kyjev
20
Kodaň
17
Moskva
20
Štokholm
16
Kodaň
18
Frankfurt
15
Düsseldorf
18
Zdroj: ČSA, a.s.
4. ODLIŠNOSTI
Aj napriek v letectve všeobecne definovanej vekovej hranici pre detského cestujúceho (2-12) majú jednotlivé
letecké spoločnosti určenú spodnú a hornú hranicu veku dieťaťa pre možnosť zadania služby UNMR. Rozlišujú
tiež povinnú vekovú hranicu a hranicu dobrovoľnú, kedy si zodpovedná osoba môže službu UNMR zaplatiť, aby
dieťa aj po dosiahnutí určitého veku cestovalo so sprievodom, teda ako sprevádzané. Takmer všetky letecké
spoločnosti UNMR službu pripúšťajú od 5 roku veku dieťaťa. Prakticky je na uvážení rodičov, čí tento vek už
považuje za dostatočný pre „samostatné“ cestovanie dieťaťa. V praxi cestuje najviac nesprevádzaných detí vo
veku 10-11 rokov (ČSA a.s.).
Tab. 2 Vekové hranice nesprevádzaných detí u rôznych leteckých spoločností
Spodná veková
Horná veková hranica
Horná veková hranica
Letecká spoločnosť
hranica
Povinná
Dobrovoľná
Air Baltic
5
X
X
Aeroflot
5
12
16
Delta
5
14
17
KLM
5
14
17
Air France
5
14
17
Austrian
5
11
18
Swiss
5
11
17
Lufhansa
5
11
17
Air Transat
8
11
17
Korean Air
5
11
16
Alitalia
5
14 (15)
17
Air Serbia
5
12
16
Adria Airways
5
12
16
HOP!
(4) 5
(12) 14
X
UIA – Ukraine Int. Airlines
5
16 (14)
X
Bulgaria Air
3
12
X
SAS – Scandinavian Airlines
5
12
18
Air Malta
7
11
18
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]
Letecká spoločnosť Air Baltic na svojich stránkach nedefinuje žiadnu hornú hranicu pre prijatie
nesprevádzaného dieťaťa k letu. [12] Veková spôsobilosť uvedená spoločnosťou Korean Air platí
pre medzinárodné lety, pre lety vnútroštátne je služba možná len pre deti v rozmedzí 5 -12 rokov. [7] Alitalia
rozdeľuje hornú vekovú hranicu pre povinné zadanie služby tak, že pre vnútroštátne lety je to 14 rokov a pre lety
do cudziny 15. [19] Letecká spoločnosť Hop! Ponúka službu UMNR pre deti staršie ako 4 roky a mladšie ako 12
rokov na francúzskych vnútroštátnych linkách. Pre lety do európskych destinácií je vekové rozmedzie 5-14
rokov. Pre staršie deti už službu neponúka. [9]UIA vyžaduje zakúpenie služby UMNR pre deti od 5 do 16 let.
Spoločnosť nemá ako väčšina spoločnosti rozdelenú hranicu na povinnú a dobrovoľnú. [21]
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Tab. 3 Poplatky za službu UNMR u vybraných leteckých spoločností
Letecká spoločnosť
Poplatok
Air Baltic
60
Aeroflot
40
Delta
150
KLM
60 (65)/75 (90)
Air France
60 (65)/75 (90)
Austrian
40/80
Swiss
40/80
Lufhansa
40/80
Air Transat
74
Korean Air
93
Alitalia
60 (50)/75
Air Serbia
35
Adria Airways
40
HOP!
40
UIA – Ukraine Int. Airlines
(25) 50/75 (120)
Bulgaria Air
40
SAS – Scandinavian Airlines
30/40
Air Malta
70
[6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
Spoločnosť Air Baltic na svojich stránkach uvádza, že jej štandardný poplatok za službu je 40 EUR, pričom táto
čiastka je spoločná pre všetky destinácie. Čiastka sa nenavyšuje ani s uletenou vzdialenosťou, ako napr. u ČSA.
V prípade, že spoločnosťou Air Baltic letia súrodenci, čiastka 60 EUR sa taktiež nenavyšuje. [12] Spoločnosť
Aeroflot uvádza poplatok za službu 40 EUR a to za každý segment cesty. Ak teda dieťa prestupuje 3x, poplatok
je 3x40=120 EUR. Aeroflot ponúka pre dieťa jedlo zdarma, ak let trvá menej než 6 hodín. [10] Delta Air Lines
účtuje 150 EUR v prípade, že sa jedná o let z Európy. Pre let v rámci USA alebo z USA do Európy je poplatok
150 USD. [13] KLM požaduje 50 EUR za lety do európskych destinácií, pričom čiastka 65 EUR je účtovaná
dieťaťu vo veku medzi 15-17 rokov v prípade, že behom letu prestupuje. Pre dieťa vo veku 5-12 rokov zostáva
poplatok aj v prípade prestupu 50 EUR. Čiastka 75 EUR sa platí pre lety dlhšie a mimo Európu, 90 EUR je
poplatok v prípade prestupu, ale opäť u detí vo veku 15-17 rokov. [14] Air France má rovnaké podmienky ako
KLM s rozdielom, že u Air France má táto služba názov „Kids Solo Service“. [15] Spoločnosť Austian Airlines,
Swiss a Lufthansa majú identickú politiku pre službu UNMR: 40 EUR pre európske lety a 80 EUR pre
medzikontinentálne alebo mimoeurópske lety. Spoločnosť Air Transat si účtuje za službu 100 CAD (kanadských
dolárov) podľa aktuálneho kurzu. [18] Alitalia uvádza pre lety z európskych destinácií do Talianska poplatok 50
EUR, z Talianska do Európy 75 EUR. Pre dlhšie lety je poplatok rovnaký: 75 EUR pre lety do Európy
i na Stredný východ a to i v prípade súrodencov, ktorí cestujú spolu. [19] Adria Airways žiada 40 EUR za službu
pre jedno dieťa a jednu cestu. [8] UIA si účtuje za službu 25 EUR na vnútroštátnych letoch, 50 EUR na
európskych letoch a 75 EUR na letoch v rámci Európy. 120 EUR je potom poplatok za lety do Spojených štátov
amerických. [21] Scandinavian Airlines si za lety na domácich (škandinávskych) letoch účtuje 30 EUR, 40 EUR
je poplatok za lety mimo Škandináviu.[22]
5. POTENICÁLNE HROZBY
Jedna z potenciálnych hrozieb je únik osobných údajov. Do formulára sa vypisujú údaje vždy minimálne troch
osôb, z ktorých 1 je neplnoletá. Kópie formulára zostávajú v evidencii na všetkých miestach pohybu lietadla.
Jedna zostane na letisku odletu, jedna v každej prestupnej destinácií a jedna v konečnej destinácií. Ochrana
osobných údajov je dnes veľmi diskutovanou témou. Dokumenty spojené so službu UNMR prechádzajú
výhradne rukami vyškolených pracovníkov, ktorí prešli bezpečnostnou previerkou, preto táto hrozba nepatrí
určite k hlavným. No aj tak je potrebné ju ako potenciálnu spomenúť. Zástupcovia ICAO prejedávali na
konferencii v Nairobi i hrozbu obchodovania s ľuďmi. Na letisku v Prahe táto hrozba nebola nikdy
zaznamenaná. Ďalšou hrozbou je únos. Tu môže byť únoscom cudzia osoba, alebo priamo sprievodca. [24]
Počas letu môže byť nebezpečná deprivácia dieťaťa z nedostatku jedla alebo pitia. Väčšina leteckých spoločnosti
si vyhradila právo odmietnuť k preprave deti, ktorým hrozia závažnejšie zdravotné komplikácie. Potenciálnu
hrozbu predstavuje fakt, že osoba, ktorá dieťa sprevádza na letisko alebo si ho na letisku príletu prevezme je
kontrolovaná len na základe predloženého preukazu. Ten však môže byť falošný a pracovník handlingu to v tej
chvíli nemá ako overiť. [25]
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6. NÁVRH JEDNOTNÉHO FORMULÁRA
V praxi si dnes musia zamestnanci, či už letecký personál, alebo handlingový agenti, distribuovať navzájom
vzory formulárov rôznych leteckých spoločností. Na týchto dokumentoch nie sú uvedené potrebné údaje
v rovnakom poradí. Jednotlivé časti dokumentu nie sú rovnako pomenované a to ani v rámci anglického jazyka.
Takmer nikdy sa nezhoduje počet políčok ani typ informácií, ktoré letecký dopravca vyžaduje.

Obr. 1 Návrh jednotného formulára pre zadanie služby UNMR (Martin Tilšar)
Používané formuláre zadania služby sú v jazyku dopravcu a v anglickom jazyku. Anglický preklad je vždy
menšími písmenami pod hlavným názvom danej položky. Navrhnutý formulár je výhradne v angličtine.
Angličtina je v letectve celosvetovo využívaný medzinárodný jazyk. Nakoľko formulár vyplňuje vždy príslušný
letecký zamestnanec, je vylúčená neznalosť anglického jazyka. Dvojtvary a dvojjazyčné formuláre komplikujú
ich vyplnenie a nie sú prehľadné. Návrh jednotného formulára má niekoľko zmien oproti súčasným formulárom
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spoločností. Napríklad, zjednotené čestné prehlásenie osoby, ktorá dieťa na letisko priviedla a iba jeden nutný
podpis tejto osoby s dodatkom „not valid until signed“ – formulár nie je platný, pokiaľ tu nie je podpísaný.
Dôležitou zmenou v návrhu je požiadavka vypísať meno zodpovednej osoby, teda príslušného zamestnanca/ov
dopravcu „Carrier(s)“ a jej identifikačné číslo. Dnes sa do formulára tieto osoby iba podpisujú, pritom počas
cesty nesú za dieťa plnú zodpovednosť. Formuláre sú prepisové, kópie sú tak vytvárané automaticky. Po novom
navrhujeme, aby originál formulára zostal po celú dobu cesty s dieťaťom (teda s práve zodpovednou osobou)
a nie na letisku odletu, ako je to dnes. Takto bude originál podpísaný aj osobu, ktorá dieťa prevezme a dokument
ostane vo finálnej destinácií. Pokiaľ totiž zostáva originál formulára na letisku odletu, čitateľnosť každej ďalšej
kópie v mieste predávania si dieťaťa je totiž horšia a horšia.
7. ZÁVER
Aj napriek vysokému stupňu bezpečnosti, ktorý je pre leteckú dopravu príznačný existujú určité hrozby, na ktoré
spoločnosť musí pamätať. Snahou by malo byť vytvárať také podmienky, aby sa akékoľvek riziko znížilo
na najnižšiu možnú mieru. Toto platí obzvlášť pri preprave detí, najmä, ak cestujú nesprevádzané rodičom či
poručníkom. Letecká doprava je tiež vo veľkej miere a to celosvetovo unifikovaná, avšak zadanie služby UNMR
nemá štandardizované postupy. Hlavným výstupom tohto výskumu bol preto návrh jednotného formulára
zadania služby, ktorý by mohol byť štandardizovaný pod hlavičkou IATA.
LITERATÚRA
[1] IATA. Passenger glossary of terms [online]. 2007. Dostupné z:
www.iata.org/whatwedo/passenger/documents/passenger-glossary-of-terms.xls
[2] Czech Airlines. Speciálni péče [online]. Czech Airlines. 2015 Dostupné z: http://www.csa.cz/cs/portal/infoand-services/services-csa/spec_pece_sub.htm
[3] Czech Airlines. Nedoprovázené deti [online]. 2015. Dostupné z: http://www.csa.cz/cs/portal/info-andservices/travel-information/doplnkove_sluzby/unacom_minor.htm
[4] PRUŠA, J. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2007. 315 s. ISBN 978-80-2399206-9.
[5] ICAO. ECAC recommendations on unaccompanied minors [online]. 2014. Dostupné z:
http://www.icao.int/Meetings/FALP/Documents/Falp8-2014/FALP8%20IP%201%20%20ECAC%20Unaccompanied%20Minors.pdf
[6] Aeroflot. Children [online]. Dostupné z: https://www.aeroflot.ru/cms/en/before_and_after_fly/kids
[7] Korean Air. Passengers with Special Needs [online]. [02.01.2015]. Dostupné z:
https://www.koreanair.com/global/en/traveling/services1.html
[8] Adria Airways. Travelling with children [online]. Adria Airways. [02.01.2015]. Dostupné z:
https://www.adria.si/en/information/travelling-with-children/
[9] HOP! Flying Kids [online]. [02.01.2015]. Dostupné z: http://www.hop.com/en/services/travelwith-children
[10] Bulgaria Air. Special Assistance Passengers [online]. Dostupné z: https://www.air.bg/en/special-assistance
[11] Air Malta. Customer Care Representative. [elektronická správa]. 13.03.2015. 13:32. MessageID:
19CBED6EE14585449A3EB542ECCD5997BE4277D7@KMEX2.amc.local
[12] Air Baltic. Unaccompanied Minor Service [online]. [03.07.2015]. Dostupné z:
https://www.airbaltic.com/en/unaccompanied-minor
[13] Delta. Unaccompanied Minor (UMNR) Service [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
https://pro.delta.com/content/deltapro/en_US/products-and-services/special-services/unaccompaniedminor-umnr--service.html
[14] KLM Royal Dutch Airlines. Unaccompanied Minor Service [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
https://www.klm.com/travel/gb_en/prepare_for_travel/travel_planning/children/umnr_yp_framed.htm
[15] Air France. Unaccompanied Minor [online]. [03.07.2015]. Dostupné z:
https://www.airfrance.dk/IR/en/common/guidevoyageur/assistance/enfant_seul_um.htm#WT.z_redir=bleue
_enfant_seul_airfrance.htm 66. Kids on tour [online]. Austrian. [22.03.2015]. Dostupné z:
http://www.austrian.com/Info/Flying/TravellingChildren.aspx
[16] Swiss. Travelling with children [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
https://www.swiss.com/ch/EN/prepare/special-services/children-travelling#t-page=pane2
[17] Lufthansa. Unaccompanied children: Information & Charges [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
http://www.lufthansa.com/us/en/Unaccompanied-minors#ancAbT6
[18] Air Transat. Young Passengers Travelling Alone (8-17 years) [online]. [22:03.2015]. Dostupné z:
http://www.airtransat.com/cs-CZ/Travel-information-from-Czech-Republic/Families-andchildren/Youngpassengers-travelling-alone-8-17-years
[19] Alitalia. Unaccompanied minors [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
http://www.alitalia.com/en_en/Booking-info/Ragazzi-non-accompagnati.html

86

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

[20] Air Serbia. Unaccompanied Minors [online]. [22.03.2015]. Dostupné z:
http://www.airserbia.com/en/unaccompanied-children
[21] UIA. Travelling with Children [online]. UIA. [22.03.2015]. Dostupné z:
http://www.flyuia.com/eng/information-and-services/before-you-fly/children.html
[22] SAS. Unaccompanied Minors [online]. [22.03.2015]. Dostupné z: https://www.flysas.com/en/uk/travelinfo/travel-with-children/unaccompanied-minors/
[23] Royal Dutch Airlines. Unaccompanied minor service [online]. [03.07.2015]. Dostupné z:
https://www.klm.com/travel/gb_en/prepare_for_travel/travel_planning/children/umnr_yp_framed.htm #p4
[24] Unaccompanied Minors: An Emerging issue [přednáška, online]. Nairobi: ICAO Regional FAL seminar.
18. února 2014. Dostupno z:
http://www.icao.int/ESAF/Documents/meetings/2014/FALFEB/Day%203%20%20Unaccompanied%20Minors%20%28ICAO%29.pdf
[25] ČERVINKA, M., ŠPIČKA, I. Operational Aspects of the Implementation of Automation Security Control
at Regional Airports. In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve : Zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie. Žilina, 18.-19.4.2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN
978-80-554-0665-7. - S. 117-119.

87

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

MODEL PRÍPRAVY KRÍZOVÝCH ŠTÁBOV
S PODPOROU CAX
Matúš GREGA1 - Vladimír ANDRASSY2

Training CAX Model of Crisis Staff
Abstrakt: Článok prináša závery a zovšeobecnenia z poznatkov získaných počas realizácie simulovaných
cvičení reálnych krízových štábov miest a obcí. Závery sa tiež opierajú o realizovaný vedecký výskum vedený
počas niekoľkých rokov a sú podporené už obhájenou medzinárodnou vedecko-výskumnou úlohou. Vysoko
aktuálna problematika a z nej plynúce poznatky poukazujú na nutnosť prijatia záväzných štandardov krízových
manažérov, ktorí pôsobia vo verejnom záujme. Práve ich úlohou je efektívne zvládať krízové javy vo všetkých
smeroch a v rôznych variantoch. Simulované počítačom podporované cvičenia krízových štábov predstavujú
formu, ktorá podnecovaním kreatívnych myšlienkových procesov dokáže pripraviť krízový štáb tak, by bol
úspešný v riešení krízových javov a eliminovaní jeho následkov.
Kľúčové slová:simulačné technológie, CAX, krízový manažér, vzdelávanie, príprava
Abstarct: Article presents conclusions and generalizations from experience gained during the implementation of
computer assisted exercises of local government crisis staffs. The conclusions are also based on realized
scientific research conducted over several years and supported by international scientific research project. A
highly resonating issue is pointing out the necessity for the adoption of binding standards, crisis managers who
serve in the public interest. His job is to effectively deal with crisis phenomena in all directions and in different
variants. Computer aided simulation exercises are a form crisis staffs that encouraging creative thought processes
can prepare crisis staff that would be successful in dealing with crisis phenomena and eliminating its
consequences.
Key words:simulation technology, CAX, crisis manager, education, training

1. ÚVOD
Za systémom správy vecí verejných sa skrýva ľudský jedinec, jeho potenciál a práca určitého celku society.
Práve ten je nositeľom pokroku a modernizácie. Ale aj napriek optimalizačným postupom a metódam,
moderným metódam práce, nedokáže jedinec alebo celok efektívne pôsobiť v otázkach zvládania krízových
stavov, pokiaľ nie je kvalifikovaný, kvalitne odborne erudovaný (DUDOR, RAUČINOVÁ, 2009), technicky a
technologicky pripravený pre riešenie potenciálnych krízových situácií. (TEJ, ŠIMKOVÁ, 2010) Príprava a
vzdelávanie by mali mať tým pádom stanovené cieľové skupiny, spôsoby a zásady, a tiež by mali mať vytvorené
podmienky pre získavanie a prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie jej úrovne.(GREGA, ANDRASSY, 2014)
Funkčnosť správy vecí verejných v nadväznosti na organizačné a manažérskej problémy sú začleňované k
principiálnym teoretickým a praktickým dopytom, ktoré sú neustále rozoberané ako v minulosti, tak aj v
súčasnosti. Zásahy do tohto systému, do jeho organizačných štruktúr, bývajú spravidla zásadné a podstatné, lebo
ich funkčný dopad má široký záber v živote society ako celku vo všetkých jeho oblastiach.
V týchto intenciách je nutné si uvedomiť, že krízové javy a situácie boli, sú a aj naďalej budú sprevádzať
jedincov a spoločenstvá. Sú určitým reprezentantom interakcie jedinca k societe, vzájomnej interakcie societ a
jedincov, interakcie society k svojmu externému prostrediu. Ide o dopad negatívneho pôsobenia jedinca a
society. Ich špecifikom a taktiež spoločnými menovateľmi sú:
 komplikovaná predikcia,
 destabilizácia societnej a naturálnej rovnováhy,
 destabilizácia systémových subjektov a ich subsystémov,
 priama hrozba na jedinca, societu a ich vzájomné väzby,
 deštruovanie kultúrnych, spoločenských a historických hodnôt.
Krízové javy priamo, ale aj nepriamo pôsobia v negatívnom slova zmysle na ekonomiku, politiku a
infraštruktúru spoločenstva, taktiež negatívne vplývajú na životy jedincov, biosociálnych skupín, na ich zdravie,
hmotné statky a vo výraznej miere negatívne destabilizujú prírodné a sociálno-spoločenské aspekty života
jedinca. (BLAŽEK a kol., 2015) Krízové situácie možno zasa chápať ako časovo ohraničené narušenie relatívnej
stability spoločnosti v dôsledku pôsobenia takých deštrukčných javov, ktoré spôsobujú straty na ľudských
životoch a materiálnych statkoch a môžu narušiť nielen funkčnosť jednotlivých oblastí spoločenských aktivít
1
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(politickej, sociálnej, ekonomickej, environmentálnej a pod.), ale aj integritu štátu. (IVANČÍK – JURČÁK,
2014, s. 28)
Na základe pôsobenia nečakaných negatívnych sociálnych, ale aj prírodných javov rastie potreba prípravy
krízových štruktúr society, a to aj z dôvodu technického a technologického pokroku, ktoré tieto skutočnosti
priamo ovplyvňujú. Vyššie definované fakty podnecujú spoločenskú požiadavku na efektívnu, kreatívnu a
interaktívnu prípravu jednotlivcov a tímov vo verejnom záujme, verejnej správe. Tímy a ich aktívne prvky
(krízoví manažéri) by v súčasnom prostredí mali dokázať využívať v maximálnej možnej miere potenciál
technologickej a erudovanej základne na to, aby svojím aktívnym pôsobením efektívne čelili krízovým stavom.
Požiadavka efektívnej prípravy by mala reflektovať na logické a systematické analyzovanie závislostí a
súvislostí vo všetkých postupoch a procesoch identifikácie negatívnych javov, aby podnecovala a kreovala
myšlienkové stimuly tímov (krízových štábov) a tie boli schopné minimalizácie strát a maximalizovania
príležitostí. (ŠIMÁK, 2006)
Práve využitie potenciálu jednotlivých typov simulačných technológií a ich simulačných nástrojov je jedným z
potenciálnych prostriedkov na dosiahnutie už spomínaných požiadaviek na efektívnu prípravu krízových štábov.
2. Výskum realizovaný počas počítačom podporovaných cvičení
Výskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníkového šetrenia, ktoré bolo realizované na niekoľkých
rozdielnych vzorkách respondentov. Výsledky boli sumarizované počas niekoľkých rokov (2010–2015) v
závislosti od realizácie cvičení krízového manažmentu s počítačovou podporou (Computer Assisted Exercise
„CAX“) a účastníkov týchto cvičení. Niektoré výsledky a zovšeobecnenia z nich už boli prezentované a
zapracované do záverečných správ vedeckovýskumných úloh. Dotazníkové šetrenie a realizované rozhovory
umožňovali relatívne rýchly zber informácií a údajov od respondentov.
Vybrané cieľové skupiny boli zvolené z hľadiska rôzneho pôsobenia, ale s rovnakými menovateľmi. Rovnakými
menovateľmi, ktoré spájajú všetky cieľové skupiny, sú krízový manažment a simulačné technológie. Jedna
skupina je tvorená potenciálnymi krízovými manažérmi, ktorí sa pripravujú na vysokých školách
bezpečnostného zamerania na výkon svojich funkcií krízových manažérov. Práve tí budú aktívnymi prvkami
orgánov krízového manažmentu a budú sa podieľať na úlohách krízového manažmentu podľa svojej odbornosti.
Ďalšiu skupinu tvoria zamestnanci mestských, obecných a okresných úradov, ktorí sú na riadiacich pozíciách
a v prípade riešenia krízových stavov aktívne pôsobia a rozhodujú o riešení a eliminovaní následkov krízových
stavov na regionálnej úrovni. Cvičiaci – študenti, ale aj cvičiaci – personál verejnej správy vykonali prípravu
prostredníctvom simulačných nástrojov a ich technológií.
2.1 CAX Z POHĽADU REÁLNYCH KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV
Prvé cvičenie krízového manažmentu pre verejnú správu realizované s podporou simulačných technológií bolo
vykonané v roku 2005. Námety a fokusy výcviku vychádzali a aj vychádzajú z reálnych ohrození. Cvičenia, kde
zamestnanci verejnej správy, zložiek integrovaného záchranného systému, zložiek, ktorých riešenie hrozieb sa
bezprostredne týka, dovtedy neboli prakticky precvičení, a ich riešenie úloh krízového manažmentu vychádzalo
len z teoretických vedomostí a poznatkov. Cvičeniami si zvýšili úroveň svojich vedomostí a zároveň získali aj
potrebné praktické skúsenosti pre plnenie úloh v otázkach krízového manažmentu. Cvičenia orgánov krízového
riadenia verejnej správy preverili schopnosti v rade konkrétnych situácií. Každé takéto cvičenie nepochybne
prispelo k ďalšiemu rastu kvality systému krízového manažmentu. Realizovaním cvičení s počítačovou
podporou si príslušníci krízových štábov „odniesli“, okrem iného, priamy obraz prijatých rozhodnutí a mali
možnosť presvedčiť sa o ich dôsledkoch.
2.1.1 AMMONIA 2009
Cvičenie bolo zamerané na plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva jednotlivých
zložiek krízového štábu mesta Veľký Krtíš (OÚ COaKR Veľký Krtíš, krízového štábu OÚ, Okresného
riaditeľstva HaZZ a PZ Veľký Krtíš) pri riešení následkov havárie osobného automobilu s cisternou
prepravujúcou amoniak. Cieľom cvičenia krízového manažmentu s podporou CAX bolo precvičiť koordináciu
činnosti, riadenie evakuácie a prijímanie opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu.
Po úspešnom zvládnutí nácviku sme požiadali o vyjadrenie vedúceho odboru COaKR Ing. Jaroslava
Lentvorského, ktorý hodnotil odbornú stránku: „Sme spokojní s dodržiavaním zákonných noriem, až na niektoré
nedostatky v komunikácii, čo však neovplyvnilo celkový priebeh nácviku. Prístup všetkých cvičiacich počas
nácviku bol na veľmi dobrej úrovni. Zúčastnené zložky si overili svoje možnosti a schopnosti a ukázali, ako by v
skutočnosti riešili takúto alebo podobnú mimoriadnu udalosť. Počas nácviku sa zistili aj určité nedostatky, ale z
toho dôvodu sa vlastne nácvik má vykonať, má ich ukázať, aby sa mohli odstrániť.“
Otázka: „Akú prípravu ste doposiaľ realizovali?“ Odpoveď: „Žiaľ, nebolo jej príliš, je problematické pripraviť
a vykonať podobné cvičenie, ako tomu bolo teraz. Keď mám byť úprimný, prípravy boli len teoretické a sústredili
sme sa len na našich zamestnancov.“
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Otázka: „Dá sa povedať, že táto forma prípravy by bola vhodná pre krízových manažérov?“ Odpoveď:
„Jednoznačne. Veď sme tu cvičili všetky zložky, ktoré by zasahovali v prípade reálnej situácie. Takéto prostredie
je priam ideálne, vybavenie centra zodpovedá našim požiadavkám, štáb má k dispozícii štandardné vybavenie a
ostatné zložky operujú s technikou, ktorú majú priamo na staniciach.“
Odborný radca odboru COaKR Mgr. Ján Vozár v nadväznosti na svojho kolegu podotkol: „Po prvý krát sme
mali možnosť vykonať takého cvičenie a musím povedať, že jeho výsledok je maximálny. Verím, že vykonaním
tohto cvičenia sme začali novú etapu výcviku, ktorá umožňuje preverenie funkčnosti systému a reakcie personálu
na simulovanú situáciu. Som presvedčený, že budeme pokračovať v realizácii týchto cvičení aj v budúcnosti.“
Otázka: „Ako často by ste chceli realizovať takéto cvičenia?“ Odpoveď: „Myslím, že každé dva roky by bolo
ideálne.“
Otázka: „Čím Vás toto cvičenie obohatilo?“ Odpoveď: „Poznaním, že sme našli prostredie, kde vedia naraz
cvičiť viaceré zložky, že to finančne nie je veľmi nákladné a tiež nie príliš pozitívnym poznaním, že máme veľké
rezervy ako riešiť krízové situácie.“
Otázka: „Ako ste prišli na myšlienku využiť simulačné nástroje pre Vaše potreby?“ Odpoveď: „Náhodne, pri
neformálnom rozhovore s pracovníkom Ústavu špeciálneho zdravotníctva. V počiatku sme nemali veľmi
predstavu o čo vlastne ide, ale po oslovení odboru Simulačných technológií, niekoľko hodinových sedeniach,
pochopení, čo vlastne simulácia v týchto podmienkach znamená a čo chceme simulovať my, tak sa nám to
podarilo. Príprava a naplánovanie tohto konkrétneho cvičenia trvalo pol roka.“
O krátky rozhovor sme požiadali aj prednostku OÚ Ing. Miroslavu Kokavcovú, ktorá bola v pozícii riadiaceho
cvičenia: „Som milo prekvapená mierou realistickosti a priestorov, v ktorých sa odohrávalo toto cvičenie. Keď
sme sa rozhodli na úrade, že oslovíme vojsko o možnosť vykonania takéhoto cvičenia, priznám sa, nevedeli sme,
čo od toho môžeme očakávať. Príprava bola náročná, ale výsledný efekt bol výborný. Cvičenie ukázalo na
nedostatky, ktoré musíme odstrániť, aby sme boli pri riešení reálnej situácie efektívni. Ale ukázalo aj pozitíva,
ktoré sme vďaka našim plánom dokázali pomerne rýchlo zvládnuť. Z mojej pozície, kde som mala možnosť vidieť
a počuť všetko, hodnotím krízový štáb, ako aj policajné, hasičské a iné zložky, ktoré zasahovali a celé toto
cvičenie za vysoko efektívne a som presvedčená, že budeme iniciovať aj následné cvičenia.“
Primátor Ing. Dalibor Surkoš, ktorý bol v pozícii cvičiaceho ako predseda krízového štábu, povedal: „Musím
vyjadriť spokojnosť s prípravou, ako aj s priebehom nácviku. Bolo by dobré podobné nácviky organizovať
pravidelne, napr. raz ročne, pre rôzne mimoriadne udalosti (víchrica, terorizmus, povodeň a pod.).“
2.1.2 ADEÓNA 2013
Cvičenie bolo zamerané na prípravu krízového štábu mesta Veľký Krtíš, pracovníkov OÚ Veľký Krtíš, členov
krízového štábu OÚ, príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ, Policajného zboru Veľký Krtíš a Banská
Bystrica pri plánovaní a riadení opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov
teroristického útoku na Kultúrny dom v meste Veľký Krtíš. Cieľom bolo precvičiť koordináciu činnosti, riadenie
evakuácie a prijímanie opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu.
Na otázky odpovedal odborný radca odboru COaKR Mgr. Ján Vozár, ktorý sa podieľal aj na príprave prvého
cvičenia (AMMONIA 2009):
Otázka: „V čom bolo toto cvičenie iné?“ Odpoveď: „Povedal by som, že bolo rozdielne v príprave a samozrejme
v námete. Príprava oproti predchádzajúcemu cvičeniu trvala podstatne kratšie. My sme dostatočne pochopili
simulačné technológie, ich určenie a hlavne využiteľnosť pre náš krízový manažment. Tému sme zvoli trošku
neštandardne, ale myslím si, že pre preverenie funkčnosti krízového štábu mesta a ďalších zložiek je téma
dostačujúca.“
Otázka: „Ako hodnotíte priebeh:“ Odpoveď „Som rád, že sme mali možnosť vykonať v poradí už druhé cvičenie
pre zúčastnené zložky. A už vieme tieto dve cvičenia porovnať. Zodpovedne môžem povedať, že v námete sme
urobili komplikované situácie, ktoré v predchádzajúcom cvičení neboli správne riešené a teraz reakcia štábu a
riešenie bolo na vysokej úrovni. Takýchto situácií tam bolo viacero.“
Otázka: „Prečo až po štyroch rokoch?“ Odpoveď: „Nezáviselo to len odo mňa, aj keď sme boli iniciátormi
viacerých pokusov.“
Otázka: „Pracovali ste s materiálmi z predošlého cvičenia?“ Odpoveď: „Áno, analyzovali sme nahrávky
rozhovorov a spájali sme ich so záložkami, kde bola simulovaná situácia. Na základe toho sme viedli neformálne
rozhovory a odporúčali sme dotknutým zložkám, aby sa vyvarovali istým chybám.“
Otázka: „Kde vidíte priestor pre zlepšenie simulácie alebo takejto prípravy?“ Odpoveď: „Čo sa týka simulácie,
tak je na dobrej úrovni. Situáciu riešime na digitálnom teréne, ktorý je rovnaký s tým, čo všetci poznajú.
Procesy, ktoré sú simulované, sú reálne a vierohodné. Možno by stálo za zmienku vylepšiť zobrazenie niektorých
budov, ale to až tak s cvičením nesúvisí. Čo sa týka ale cvičenia, bolo by vhodné robiť tieto cvičenia pravidelne a
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malo by to byť záväzné pre všetkých. Všetci, čo sme tu, sme tu z dobrej vôle, alebo nariadenia prednostu,
primátora. Takéto cvičenia by mali byť nariadené nejakou normou z úrovne ministerstva, myslím si.“
O vyjadrenie sme poprosili aj riaditeľa OR HaZZ z Modrého Kameňa pplk. Ing. Radoslava Bukova:
Otázka: „Ako hodnotíte takého cvičenie?“ Odpoveď: „V globále veľmi pozitívne, ale musím poznamenať, že pre
zasahujúceho hasiča je takáto príprava nepostačujúca, lebo hasič je závislý od svojej fyzickej prípravy a nie od
toho, ako dlho sedí za počítačom. Ale pre hasiča, ktorý je členom krízového štábu, je takéto cvičenie vynikajúce.
Mali sme možnosť vydiskutovať si mnohé veci s policajtmi, s kolegami z mesta. Pochopili sme ich problémy a dá
sa povedať, že aj oni pochopili našu prácu, lebo každý si myslí, že hasič je len na hasenie. A v tomto cvičení išlo
o úplne inú situáciu, kde bez nás by to bolo problematické.“
Otázka: „Dali sa v priebehu simulácie overiť Vaše zaužívané štandardizované plány?“ Odpoveď: „Myslím, že
áno. Vždy, keď ideme na výjazd, vždy máme predstavu o tom, čo ideme riešiť. Tá predstava je časová a hlavne
kde a čo bude predmetov výjazdu. V tomto cvičení sme mali byť na mieste zásahu do piatich minút, žiaľ,
nasimulovali nám zrážku, ktorá nám znemožnila byť v tom čase na mieste, preto sme boli nútení riešiť
alternatívu, a to skomplikovalo celú situáciu.“
Otázka: „Vaše odporúčanie do budúcna?“ Odpoveď: „Častejšie, v bežnom živote sa nemáme čas stretnúť s
kolegami záchranármi, policajtmi, kolegami z mesta a tu je priestor na profesionálnej úrovni, kde riešime
podstatné problémy a nestojí to nikoho ani život a ani peniaze.“
2.1.3 POVODEŇ 2014
CAX POVODEŇ 2014 precvičilo činnosť starostov obcí, Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru krízového
riadenia, krízového štábu okresného úradu, evakuačnej komisie okresného úradu po následkoch povodne vo
vybraných obciach okresu. Cieľom bolo vykonať plánovanie a realizovať opatrenia zamerané na pomoc
obyvateľstvu pri riešení následkov povodne, precvičiť činnosť orgánov krízového riadenia pri organizovaní a
riadení vyčlenených síl a prostriedkov vykonávajúcich záchranné práce.
Na nasledujúce otázky odpovedal prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš Mgr. Jozef Cuper, ktorý sa zúčastnil
oboch cvičení (ADEÓNA a POVODEŇ) v pozícii riadiaceho cvičenia.
Otázka: „V čom vidíte hlavné prínosy realizácie týchto cvičení?“ Odpoveď: „V priebehu môjho vedenia
okresného úradu sme v súčinnosti s Centrom výcviku zrealizovali simulačné cvičenia, a to jedno so zameraním
na zvládnutie teroristického útoku - obsadenie kultúrneho domu a tento rok na zvládnutie prívalovej vlny v
priebehu povodní. Dovolím si tvrdiť, že tohtoročné cvičenie bolo zamerané na pravdepodobnejší vznik
mimoriadnej situácie, lebo s problémom povodní sa potykáme skoro každý rok. Simulačné cvičenie sme
plánovali a pripravovali niekoľko mesiacov, lebo bolo potrebné pripraviť zámer, celkový plán cvičenia, plán
rozohry a iné. Hlavný prínos vidím v tom, že aj keď sa jedná o simuláciu, je potrebné si predpripraviť a zvládnuť
všetky procesy tak, ako keby vznikla mimoriadna situácia. V priebehu niekoľkých hodín sa vytvorili situácie a na
ne aj opatrenia, ktoré by mohli nastať aj v reále. Prínosov bolo veľmi veľa:
a) nasimuloval sa priestor a čas, ktorý akoby v reále mohol byť, čím sa vytvorila predstava, čo by sa bolo
stalo v skutočnosti - máme predstavu ako sa zachovať,
b) precvičili sa jednotlivé kroky a postupy, čím sa rozšírila skúsenosť ako zvládať mimoriadne situácie,
c) merateľnosť hodnôt a výsledkov práce,
d) dostupnosť s inými zložkami (hasiči, polícia, ...),
e) finančná nezaťaženosť,
f) možnosť doplniť rozohry, príp. zmeniť rozohry,
g) v rámci rozohier - príprava na konkrétne riešenia procesov,
h) možnosť nakombinovať postupnosť prác jednotlivých záchranných zložiek.
Otázka: „Akých chýb sa dopúšťali cvičiaci starostovia a kde sú ich rezervy, ktoré by dokázali ovplyvniť priebeh
riešenia reálnej mimoriadnej udalosti?“ Odpoveď: „Chyby, ktoré v priebehu cvičenia nastali, boli aj teoretické
- vypĺňanie a podávanie hlásení, vyhlásenie mimoriadnej situácie - kedy a ako, práca s krízovým štábom,
vyhodnotenie situácie, možnosti osloviť záchranné zložky.“
Otázka: „Je prostredie, ktoré Vám vytvára simulačné centrum a simulačný nástroj, na ktorom vykonávate
cvičenia, postačujúce? Čo sú jeho výhody, resp. nevýhody?“ Odpoveď: „Priestor, v akom prebiehalo cvičenie,
bol úplne na naše možnosti ohrozenia postačujúci. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo s centrom jednak po
stránke prípravy, samotného priebehu a tiež samotného vyhodnotenia. Jedným negatívom bolo asi to, že zložky
centra by mohli mať lepšie zmapovaný priestor štátu a jednotlivých oblastí a tým aj možnosti ohrozenia.“
O rozhovor sme požiadali starostku obce Horná Strehová Janku Kukučkovú, ktorá nám poskytla krátke
vyjadrenie: „Toto je prvá moja skúsenosť. A som rada, že som mala túto príležitosť. Nasimulovaná situácia sa
môže kedykoľvek stať a ja ako starostka budem musieť promptne reagovať. Verím, že aj vďaka tomuto cvičeniu
bude moja reakcia rýchla a správna. V dnešnej dobe, kedy sú na obce kladené čoraz väčšie požiadavky a úlohy,
žiaľ, nie je veľký priestor na zaoberanie sa vecami, ktoré by potenciálne mohli nastať. Nehovoriac o kvalite, či
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kvantite zamestnancov, ktorých pracovná náplň zahŕňa len danú problematiku. Cvičenie mi otvorilo v mnohých
oblastiach oči a určite poznatky z toho budem tlmočiť mojim podriadeným na úrade. Privítala by som takéto
cvičenie aj pre svojich kolegov, aby dostali obraz o tom, čo sa môže stať a veľmi by ma zaujímalo ich
profesionálne riešenie.“
K cvičeniu sa vyjadrila aj starostka obce Brusník Zuzana Mališová: „Som rada, že som mala možnosť prísť na
toto cvičenie. Cvičenie mi pomohlo v mnohých ohľadoch. Námet bol zvolený z reálneho prostredia. Pravidelne
riešime podobné otázky, ale riešime ich samostatne a svojpomocne. Môj úrad je veľmi malý a tak celá činnosť
spadá na plecia starostky. Cvičenie mi pomohlo porozumieť, ako efektívnejšie riešiť takýto problém a aký postup
by som mala zvoliť. Privítala by som takúto možnosť aj pre iných kolegov starostov, aby si to mohli vyskúšať a
pochopiť, že to nie je len o doprosovaní sa niekomu, ale že sú aj iné spôsoby, ako sa dajú riešiť prírodné
katastrofy.“
2.1.4 Stručný sumár z realizovaných CAX
Cvičení krízového manažmentu s reálnym krízovým štábom bolo realizovaných málo. Praktická príprava
krízových štábov sa mnohokrát odohráva v nereálnych podmienkach, s technikou, ktorá nedovoľuje vnímať
dôsledky rozhodnutí prijatých krízovým štábom. Pravidelne sa tieto pseudocvičenia „zvrhávajú“ len na cvičenia,
ktorých cieľom je oznámenie o legislatíve a poukázanie na problémy, s ktorými sa obce a mestá stretávajú.
Cvičení krízového manažmentu s reálnym krízovým štábom a s počítačovou podporou bolo vykonaných celkovo
sedem. Postrehy a názory z realizovaných cvičení boli predmetom rozhovorov, ktorých relevantná časť je
uvedená vyššie. Snahou bolo osloviť ľudí v rôznych pozíciách a sprostredkovať ich pohľad, pohľad starostu,
pohľad primátora, pohľad prednostu, ale aj pohľad tých, ktorí pripravovali tieto cvičenia.
Nespochybniteľne tieto cvičenia majú významný efekt v podobe reálneho obrazu riešenia krízových situácií,
oboznámenia sa s efektívnym riešením, vytvorením realistického prostredia, nadviazania neformálnych vzťahov
a väzieb. Ako uvádzajú respondenti, sú veľmi spokojní s takouto prípravou a privítali by jej častejšiu aplikáciu a
vo väčšom meradle.
2.2 CAX z pohľadu študentov vysokých škôl bezpečnostného zamerania
Dotazníkové šetrenie bolo koncipované do 19 samostatných otázok, ktorých cieľom bolo zistiť stav aplikovania
simulačných technológií v edukačnom a prípravnom procese študentov na vysokých školách bezpečnostného
zamerania. Cieľom šetrenia nebolo zistiť spokojnosť študentov s ich praktickou prípravou v komplexnom
meradle, ale cieľom bolo zistiť, či práve praktické zamestnania sofistikovaných a technologicky nových
prostriedkov im dávajú plnohodnotnú verifikáciu získaných teoretických poznatkov, či sa im forma využívania
simulačných nástrojov javí ako dostatočne atraktívna a perspektívna, aby jej využívanie požadovali aj po
ukončení štúdia.
Dotazníkové šetrenie potvrdilo jednoznačnú atraktivitu využívania simulačných nástrojov. Výsledky získané
týmto prieskumom sprostredkovali názory, prečo sú práve simulačné nástroje vhodné na plnohodnotnú
implementáciu do edukačného procesu. Výsledky z prieskumu do určitej miery poukazujú na slabú, resp. nízku
aplikáciu týchto technológií v praktických častiach edukačného procesu a dožadujú sa väčšej dôležitosti v tomto
procese.
Simulačné technológie majú nesporné množstvo výhod. Výsledky z tohto šetrenia sprostredkovali aj iný uhol
pohľadu na simulačné technológie, a to práve vďaka subjektívnym názorom respondentov, ktorí mali možnosť
a príležitosť realizovať cvičenie – praktické zamestnanie.
V krátkom zhrnutí je možné konštatovať, že tieto výsledky naznačujú:
 študenti požadujú širšiu aplikáciu simulačných nástrojov v edukačnom procese a v procese prípravy,
 simulačné technológie by bolo vhodné zaradiť ako samostatný výukový predmet na vysokej škole,
 v súčasnosti personál Simulačného centra je dostatočne kvalifikovaný a fundovaný a príprava cvičení je
na profesionálnej úrovni,
 študenti majú záujem využívať simulačné nástroje aj po skončení štúdia, lebo simulačné technológie
predstavujú potenciál, na ktorom je možné realizovať následnú prípravu profesionálov v predmetnej
oblasti.
2.3 Zhodnotenie výskumu
Dotazníkové šetrenie a rozhovory potvrdili atraktivitu využívania simulačných nástrojov. Výsledky zo šetrenia
do určitej miery poukazujú na veľmi slabú, resp. veľmi nízku aplikáciu týchto technológií v praktických častiach
procesu vzdelávania na vysokých školách bezpečnostného zamerania potenciálnych krízových manažérov, ale aj
na slabú aplikáciu v procese prípravy reálnych krízových manažérov. Simulačné nástroje, ako aj personál, ktorý
s nimi mal možnosť prísť „do styku“, sa dožadujú väčšej dôležitosti v týchto procesoch.
Simulačné technológie majú nesporné množstvo výhod. Výsledky získané z dotazníkového šetrenia, ale aj
z rozhovorov, sprostredkovávajú aj iný uhol pohľadu na simulačné technológie, a to práve vďaka subjektívnym
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názorom respondentov, ktorí mali možnosť a príležitosť realizovať praktické zamestnania v simulačných
centrách.
Príprava krízových manažérov prostredníctvom počítačov, počítačových systémov sprostredkujúcich virtuálnu
realitu, simulátorov a trenažérov je dnes už zaužívaným trendom. Pozitívny efekt a benefity sú v atraktívnosti
a cielenosti takejto prípravy. Z hľadiska cvičiacich umožňuje kvalitatívne lepšie pochopiť problematiku, (pre
študentov/pripravujúcich sa krízových manažérov) získať praktické návyky, zručnosti (pre aktívnych krízových
manažérov) a rozvíjať praktické návyky, zručnosti a prípadne sa učiť novým poznatkom. Príprava
prostredníctvom informačno-komunikačných prostriedkov, simulátorov a trenažérov umožňuje demonštráciu
a vysvetlenie predmetnej problematiky, v ktorej sa vzájomne prelínajú interaktívna väzba, priama ukážka,
priama aplikácia a získanie skúseností. V reálnych podmienkach je aplikácia takejto prípravy z finančných alebo
prevádzkových dôvodov mnohokrát nevykonateľná.
Aplikovaním foriem, metód a techník softwarového vybavenia počítačov, počítačových systémov
sprostredkujúcich virtuálnu realitu, simulátorov a trenažérov je zdokumentovaná vyššia schopnosť pochopenia,
zapamätania si vedomostí a zručností, ako pri prezentovaní teoretických východísk alebo prednáškových
formách.
3. Záver – implikácie pre prax
Na základe výsledkov a záverov dotazníkového šetrenia a rozhovorov v rámci zefektívnenia prípravy orgánov
verejnej správy pri riešení úloh krízového manažmentu je možné konštatovať, že je potrebné venovať vedecké
úsilie hľadaniu optimalizovanej prípravy a tú je vhodné implementovať už do edukačného procesu počas
vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách bezpečnostného zamerania a tiež následnej periodickej
prípravy krízových manažérov na (nielen) regionálnej úrovni. Je vhodné hľadať cesty a spôsoby, kde a kto bude
pripravovať krízových manažérov. Základným predpokladom pre efektívne a korektné fungovanie krízového
štábu ako celku je odborne kvalitne pripravený personál. Tento predpoklad je možné dosiahnuť len
systematickou teoretickou, ale aj praktickou prípravou, periodickým overovaním získaných znalostí
a schopností. Takáto príprava dokáže minimalizáciu nevhodných riešení a maximalizáciu efektivity
myšlienkových a rozhodovacích procesov štábu, ale aj jeho jednotlivcov. Je potrebné sa zamyslieť nad
skutočnosťou, že obyvateľstvo od nepamäti riešilo otázky bytia a neustále muselo čeliť krízovým javom
a stavom. Tento fakt nedokáže zmeniť technický, ani technologický pokrok a ani prepracovaná metodológia
edukačného procesu. Avšak ľudský potenciál 21. storočia by mal dokázať využívať v maximálnej možnej miere
potenciál technologickej a erudovanej základne na to, aby svojím aktívnym pôsobením efektívne čelil krízovým
stavom. (ANDRASSY, GREGA, 2015)
Model prípravy orgánov verejnej správy pri riešení úloh krízového manažmentu by mal byť realizovaný
s prvkami sofistikovanej vzdelávacej aplikácie, kde bude plnohodnotne využívaná základňa informačnokomunikačných prostriedkov. Práve simulačné technológie a ich nástroje efektívne dotvárajú prostredie
a vypĺňajú „medzeru“ medzi teoretickou prípravou a reálnou činnosťou. Práve takáto príprava by sa mala stať
štandardom a normou, ktorá by dokázala pripraviť ako personál, tak preveriť aj jeho schopnosti. (GREGA, 2014)
Simulácia procesov krízových situácií založená na počítačovej báze a jej jednotlivé integrálne súčasti umožňujú
zber informácií, distribuovanie informácií a na ich základe správne rozhodovanie. Model prípravy orgánov
verejnej správy by sa mohol stať vzdelávacím programom vzhľadom na reprodukciu vnemu reality spolu
s neustálou dynamikou procesov, kde je kladený dôraz na myšlienkový a rozhodovací proces. Variabilitou tohto
prostredia je možné realizovať prípravu, ktorá vytvára podmienky pre analýzu, validáciu, verifikáciu, revíziu
postupov a tým prispievať k procesom optimálnych alebo optimalizovaných riešení. Takáto príprava
sprostredkováva udržanie si spôsobilostí, získanie nových a elimináciu nežiaducich návykov.
Model prípravy vychádza z poznatkov získaných z empirického výskumu cieľových skupín a je závislý od
samotnej cieľovej skupiny. Potenciálni krízoví manažéri by mali svoju prípravu realizovať už počas
vysokoškolského štúdia a reálni krízoví manažéri by mali pravidelne realizovať model prípravy s určitou
periodicitou. Definovaný model prípravy je možné rozdeliť na viaceré modelové situácie, ktoré sú aplikovateľné
do akejkoľvek virtuálnej terénnej databázy. Nižšie uvedené námetové situácie by sa mohli stať určitým modelom
pre prípravu krízových manažérov. Na riešení úloh s nimi spojených sa môžu podieľať všetky zložky, alebo len
niektoré časti. Námetové situácie a je možné ich modifikovať pre konkrétne miesto, mesto, na konkrétne ročné
obdobie, konkrétnu meteorologickú situáciu a pod.
Námetové situácie boli podporené vykonaním počítačových cvičení a ich témy a ciele boli optimalizované pre
potreby prípravy orgánov verejnej správy. Tieto situácie predstavujú základné modely, ktoré vychádzajú
z reálnych často sa vyskytujúcich javov, na ktoré sú nútení krízoví manažéri reagovať.
 Námetová situácia „A“ Nehoda cisterny prepravujúcej nebezpečnú látku v zastavanom priestore.
 Námetová situácia „B“ Teroristický útok na vodné dielo a záplavová vlna.
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Námetová situácia „C“ Pretrhnutie vodného diela vplyvom nepriazne počasia.
Námetová situácia „D“ Pretrhnutie vodného diela vplyvom nepriazne počasia, únik chemickej látky po
zrážke osobného automobilu a cisterny.
Námetová situácia „E“ Teroristický útok počas spoločenského podujatia.

Koncepcia simulovaných námetových cvičení pozostáva z definovania prostredia – východisková situácia,
zvláštna situácia, charakteristika mesta, meteo situácia. Je prispôsobiteľná a variabilná podľa potrieb témy
a cieľov prípravy. Takto spracované námetové situácie, na základe vedeckého poznania, dokážu pripraviť
krízových manažérov v rade schopností. Tým, že ich aplikácia nie je priestorovo obmedzená je možné realizovať
takúto prípravu orgánov verejnej správy prakticky na území celej Slovenskej republiky, v celom jej spektre
s participáciou všetkých záchranných, bezpečnostných, výkonných a aj riadiacich zložiek. Takto koncipované
námetové situácie umožňujú participáciu všetkých zložiek, ktoré by sa v reálnom prostredí podieľali na riešení
krízového stavu a tým vytvárajú široké spektrum aplikácie jej použiteľnosti a preverenia schopností.
Samotný model prípravy orgánov verejnej správy je potrebné zefektívniť:
 Implementáciou CAX ako normy pre všetky úrovne verejnej správy miestnej úrovne:
Ak by sa stala normou, bola by záväzná pre všetky úrovne a všetkých krízových manažérov. Vytvorila by sa tak
platforma záväzného modelu prípravy, ktorou by bol docielený stav rovnakej prípravy pre všetkých krízových
manažérov s využitím sofistikovaných nástrojov a s konkrétnymi témami, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb
daného miesta, mesta alebo regiónu.
 Periodickou aplikáciou CAX modelu jedenkrát za dva roky:
Realizáciu modelu prípravy krízových manažérov by bola docielená periodická príprava predmetných
zamestnancov verejnej správy a bol by dosiahnutý stav prípravy aj novoprijatých krízových manažérov. Všetci
krízoví manažéri by tak mali možnosť upevňovať si svoje schopnosti a rozvíjať nové. Aplikácia jeden krát za
dva roky je časovo zvládnuteľná pre verejnú správu a umožňuje realizáciu prípravy na základe vývoja
bezpečnostného prostredia (modifikovanie námetovej situácie).
 Rozšírením modelu prípravy o prednáškou činnosť:
Prednášková činnosť v kontexte zefektívnenej prípravy nebude spočívať v definovaní zákonných noriem, ale jej
fokus by mal byť zameraný na vhodnú aplikáciu prostriedkov technického a ľudského potenciálu. Prednáškovou
činnosťou bude docielený nezávislý pohľad na riešenú krízovú situáciu a bude spočívať v definovaní
teoretického rámca predmetnej situácie.
 Prípravou podporného personálu:
V tomto kontexte je vhodné poznamenať, že mimo reálnych aktívnych krízových manažérov v procese riešenia
úloh krízového manažmentu pôsobia aj iné osoby, ktoré je možné klasifikovať ako podporný obslužný personál,
ktorý zaisťuje chod na pracovisku krízového štábu. Tieto osoby predstavujú technickú podporu na úseku
ochrany, ostrahy a pod. Simulačné nástroje umožňujú vytvorenie takýchto podmienok, aby dokázali simulovať
aj činnosti spojené s výkonom týchto funkcií.
Simulačné nástroje už v súčasnosti realizujú vzdelávanie formou efektívnej prípravy študentov a vojenských
profesionálov. Vo vyspelých krajinách ide o bežnú prax, ktorá je dlhodobo aplikovaná. V podmienkach
Slovenskej republiky sme stále na začiatku dlhej cesty.
Realizácia príspevku bola podporená výstupmi projektu „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických
procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“, ktorý bol súčasťou riešenia
úlohy Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v rámci operačného programu Výskum a vývoj,
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom
a vývojom do praxe, kód výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ číslo OPVaV-2009/2.2/04-SORO, v súlade so zmluvou číslo 128/2010/2.2/OPVaV.
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DETEKCIA NELEGÁLNEHO PRENOSU
CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ
Vladimír HAJDUK1 - Dušan LEVICKÝ 2

Detection of the Confidential Information Illegal Distribution
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá špecifickým typom ukrývania citlivej informácie do obrazových dát.
Takéto ukrývanie sa deje za účelom utajeného prenosu určitej správy. Spomenutým sa zaoberá vedná disciplína
steganografia, ktorá sa teší vysokej popularite posledné desaťročia. Nanešťastie steganografiu využívajú hlavne
skupiny alebo jednotlivci na komunikáciu medzi sebou za účelom dohodnutia nelegálnej činnosti. Takisto sa
objavujú zmienky o šírení detskej pornografie týmto spôsobom. Z uvedených príčin sa vedci na viacerých
svetových univerzitách zamerali na hľadanie spôsobov odhalenia a narušenia takejto komunikácie. Detekciou
prítomnosti pridanej informácie v obrazovom médiu sa zaoberá obrazová stegoanalýza. V literatúre sa dnes
uvádza viacero techník, pričom v tomto článku sa budeme zaoberať podrobnejšie stegoanalýzou na báze
kalibrácie štatistík. Táto metóda spočíva v natrénovaní určitého typu klasifikátora na vopred vytvorenej databáze
krycích a obrazov obsahujúcich vloženú citlivú informáciu. Takto natrénovaný klasifikátor je potom schopný
zaradiť testovaný obraz do príslušnej triedy.
Kľúčové slová:citlivá informácia, klasifikátor, steganografia, stegoanalýza
Abstract: This paper deals with a specific type of confidential information hiding in the image data for the
purpose of a secret message distribution. This scientific discipline, called steganography, became very popular in
last decades. Unfortunately, the steganography is commonly used by groups or individuals to communicate with
each other to arrange illegal activities. There are some references about use of steganography for child
pornography distribution as well. For these reasons, researchers at several universities around the world have
focused on finding ways of detection and disruption of such communication. On the other hand, steganalysis
deals with the detection of added information in image data by steganography. In the literature there are
mentioned several techniques of steganalysis. In the article we will discuss feature based steganalysis in detail.
This method is based on the training of certain classifier type by cover images and images containing a
confidential information database. Thus trained classifier is then able to classify a test image in the appropriate
class.
Keywords:confidential information, classifier, steganography, steganalysis

1. OBRAZOVÁ STEGANOGRAFIA
Prenos citlivých dát v pozadí neutajenej komunikácie sa nazýva steganografia. Ak komunikácia prebieha
odosielaním obrazových dát, hovoríme o obrazovej steganografii. Všetky populárne metódy steganografie sa
dajú rozdeliť do dvoch hlavných tried [1]:
•
steganografia v priestorovej oblasti,
•
steganografia v transformačnej oblasti.
Pomocou steganografie v priestorovej oblasti sa vkladá citlivá informácia priamo do obrazových prvkov
digitálneho obrazu. Pri tom sa využíva redundancia v médiu a tak zmena prvkov krycieho obrazu je ľudským
zrakom nepostrehnuteľná. Najznámejšou metódou vkladania v priestorovej oblasti je technika LSB.
Steganografia v transformačnej oblasti vkladá informáciu do obrazových dát, ktoré sa najprv transformujú do
inej oblasti. Vo všeobecnosti je možné použiť akúkoľvek transformačnú techniku. Najčastejšie sa však používa
diskrétna kosínusová transformácia (DCT).
1.1 Vkladanie v DCT oblasti
Diskrétna kosínusová transformácia je špeciálnym prípadom diskrétnej Fourierovej transformácie (DFT) a v
digitálnom spracovaní signálov je jednou z najpoužívanejších transformácií. Pracuje len s reálnou časťou spektra
signálu a pri spracovaní statických obrazov sa využíva jej 2D algoritmus (dvojrozmerná DCT). Transformácia sa
vykonáva po blokoch snímky o veľkosti 8×8 obrazových prvkov. Výsledkom je matica DCT koeficientov
s najvýznamnejším koeficientom v ľavom hornom rohu (DC koeficient, hovorí o jednosmernej zložke v obraze),
pričom smerom vpravo dole sa ich význam postupne zmenšuje. Tieto sa nazývajú AC koeficienty a opisujú
vyššie frekvencie v priestorovej oblasti.
1
2
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Početnosť

1.2 Stegoanalýza s využitím histogramu
Keďže steganografia môže a často býva používaná na nelegálne účely ako sú napr. plánovanie teroristických
útokov a šírenie detskej pornografie, neustále sa vyvíja príbuzná vedná disciplína stegoanalýza. Snahou
stegoanalýzy je s dostatočnou pravdepodobnosťou rozhodnúť o tom, či sa v danom testovanom médiu nachádza
alebo nenachádza prídavná informácia.
Všetky steganografické algoritmy, pracujúce v DCT oblasti nejakým spôsobom manipulujú s DCT
koeficientami. Keďže v súčasnosti najpoužívanejší obrazový formát je JPEG, väčšina algoritmov sa zameriava
na vkladanie informácie práve do JPEG oblasti, teda oblasti po DCT a kvantizácii. Ak sa vkladanie vykonáva v
JPEG oblasti, štatistiky extrahované z priestorovej domény nebudú natoľko citlivé, aby boli vhodné na analýzu.
Naopak, vhodne zvolené štatistické parametre, získané z JPEG oblasti sú omnoho citlivejšie na zmenu obsahu
obrazu. Týmto smerom sa uberá aj stegoanalýza. Medzi základné štatistiky extrahované z JPEG domény patria
histogramy (globálne, lokálne, duálne) a bežnou technikou je použitie tzv. kalibrácie. Kalibrácia estimuje
pôvodný krycí obraz z testovaného obrazu. Nezáleží pritom, či sa v obraze nachádza alebo nenachádza prídavná
informácia vložená procesom steganografie. Jeden so spôsobov kalibrácie je nasledovný:
1. Dekompresia testovaného obrazu do priestorovej oblasti.
2. Orezanie obrazu o 4 stĺpce a 4 riadky.
3. Opätovná kompresia s rovnakým kvantizačným faktorom.
Výsledný obraz predstavuje estimáciu pôvodného krycieho obrazu. Okrem orezania obrazu existuje viacero
účinných geometrických transformácií ako napr. mierne pootočenie, zmena veľkosti a náhodná deformácia.
Kalibráciou sa účinne naruší štruktúra kvantovaných DCT koeficientov, pričom vizuálne aj meraním PSNR sa
kalibrovaný obraz od krycieho takmer nelíši [2].
Na Obr. 1 je zobrazený histogram krycieho obrazu, stego obrazu (obrazu s vloženou správou) a kalibrovaného
obrazu pre DCT koeficient na pozícii (1,2).

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Stego obraz
Krycí obraz
Kalibrovaný obraz

-7

-4

-3 -2 -1 0
1
2
3
Hodnota DCT (1,2) koeficientu

4

7

Obr. 1 Histogram DCT (1,2) koeficientu krycieho obrazu, stego obrazu (max. veľkosť tajnej správy pri metóde
F5) a kalibrovaného obrazu
Z grafu je vidieť, že histogram zodpovedajúci kalibrovanému obrazu skutočne estimuje histogram pôvodného
krycieho obrazu. Výsledný rozdiel teda môže byť použitý pre stegoanalýzu, pričom je možné odhadnúť aj dĺžku
tajnej správy [2]. Dôvodom kalibrácie je aj zmenšenie dynamického rozsahu štatistických parametrov, čím sa
dosahuje skrátenie výpočtového procesu.
2. METÓDY UNIVERZÁLNEJ STEGOANALÝZY
Ak má byť stegoanalýza účinná na odhalenie viacerých druhov steganografie, skupina extrahovaných
štatistických parametrov musí byť dôsledne určená. Takáto stegoanalýza sa nazýva univerzálna. Základné
metódy univerzálnej stegoanalýzy sa líšia najmä v oblasti získavania štatistických parametrov. Podľa uvedeného
rozlišujeme metódy založené na:
•
binárnych podobnostných funkciách,
•
waveletoch a
•
kalibrovaných funkciách.
Stegoanalýza založená na binárnych podobnostných funkciách získava štatistické parametre z priestorovej
oblasti obrazu. Princíp je založený na poklese korelácie medzi priľahlými bitovými rovinami po vložení tajnej
správy. Keďže značné množstvo metód steganografie ovplyvňuje najmenej významné bity (LSB), skúma sa
hlavne korelácia medzi siedmou a ôsmou bitovou rovinou. Bežne sa počítajú tri typy funkcií – histogram,
funkcie hľadajúce entrópiu a funkcie založené na meraní váh susedných masiek [3].
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Stegoanalýza na báze waveletov predstavuje odlišný prístup. Autori v [4] tvrdia, že väčšina techník
stegoanalýzy je zameraných na analýzu štatistík prvého rádu (histogramov), pričom jednoduché opatrenia
dokážu ponechať tieto štatistiky neporušené. Ich výsledkom bol návrh štatistík vyššieho rádu. Na transformáciu
obrazov do waveletovej oblasti použili kvadratúrne zrkadlové filtre, ktoré rozložili obraz do jednotlivých
subpásiem. Následne sa pre každé subpásmo vypočítajú konkrétne štatistiky vyššieho rádu [3].
Metódy stegoanalýzy založené na kalibrácii štatistík pracujú v DCT oblasti (presnejšie JPEG oblasť) a
získané štatistiky prvého aj druhého rádu podrobujú kalibrácii. Kalibrácii podľa [5] predchádza dekompresia
JPEG obrazu do priestorovej domény, orezanie o 4 op v horizontálnom aj vertikálnom smere a opätovnú
kompresiu s rovnakým faktorom kvality. Takto získaný obraz je veľmi podobný pôvodnému kryciemu a práve
rozdiel medzi extrahovanými štatistikami vstupného a kalibrovaného obrazu predstavuje kalibráciu. Kalibrované
funkcie sú ďalej analyzované.
3. STEGOANALÝZA NA BÁZE KALIBRÁCIE ŠTATISTÍK
Na Obr. 2 je znázornená bloková schéma univerzálnej stegoanalýzy. Môžeme si všimnúť, že je rozdelená na 3
oblasti. Prvá oblasť (I.) predstavuje výpočet štatistických parametrov zo vstupných obrazov. Ďalšia (II.)
ohraničuje fázu natrénovania modelu a posledná (III.) označuje testovanie, ktorého výstupom je rozhodnutie, či
je testovaný obraz stego alebo nie.
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X
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M
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ŠTATISTÍK
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KLASIFIKÁCIA
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TESTOVANÝ
OBRAZ

VÝPOČET
ŠTATISTÍK

KLASIFIKÁCIA

MODEL

Stego obraz = A / N

III.
Obr. 2 Bloková schéma univerzálnej stegoanalýzy. (I.) Výpočet štatistických parametrov. (II.) Natrénovania
modelu. (III.) Testovanie
Databáza obrazov sa skladá z množiny krycích obrazov X a množiny stego obrazov XM. Táto množina by mala
byť čo najpestrejšia (tzn. zachytené viacerými fotoaparátmi, rôzne rozlíšenia, faktor kvality, šum). Blok výpočtu
štatistík predstavuje extrakciu štatistických parametrov. Tie sú vstupom do klasifikátora, ktorý na základe
jednotlivých vstupných tried natrénuje model (parametre separačnej hyper-roviny). Testovaný obraz sa takisto
podrobí extrakcii štatistík a v bloku klasifikácie sa na základe natrénovaného modelu rozhodne, či patrí do
skupiny stego alebo krycích obrazov [6].
3.1 Kalibrácia štatistických parametrov
V stegoanalýze založenej na kalibrácii štatistík sú štatistiky získané nasledujúcim spôsobom. Zo vstupného
obrazu J1 sa získa vektor štatistických parametrov F(J1). Aplikované funkcie môžu byť napr. globálny DCT
histogram, matica výskytov (co-occurrence), variácia, atď. Stego obraz J1 je dekomprimovaný do priestorovej
oblasti, orezaný o 4 op v každom smere a znova komprimovaný rovnakým faktorom kvality ako pri dekompresii.
Následne sa z výsledného (kalibrovaného) obrazu extrahuje rovnaký vektor štatistík F(J2 ) [5]. Konečné štatistiky
sú výsledkom rozdielu

f  F J1   F J 2 
Proces kalibrácie je znázornený na Obr. 3.
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Obr. 3 Estimácia krycieho obrazu použitím kalibrácie
Orezanie obrazu o 4 op je dôležité, pretože sa tým naruší štruktúra obrazových prvkov pôvodných blokov.
Transformácia následne spôsobí zmenu hodnôt prvotných (označených) DCT koeficientov a kvantizácia navyše
zmenší ich dynamický rozsah. Stegoanalýza na báze kalibrácie štatistík predstavuje analýzu štatistických
parametrov JPEG obrazu, získaných práve z DCT oblasti. V literatúre sa uvádza viacero skupín štatistických
parametrov o rôznom počte [7].
4. ZÁVER
Steganografia v modernej spoločnosti je často využívaná na nelegálne účely. Preto sa neustále pracuje na nových
účinnejších technikách stegoanalýzy. Tie sú postavené na extrakcii určitých štatistických parametrov, ktoré majú
potenciál sa po vložení citlivej informácie pozmeniť. Práve tento rozdiel sa použije pri natrénovaní klasifikátora,
ktorý je potom schopný rozlíšiť stego obraz od čistého krycieho obrazu. V tomto príspevku boli predstavené
niektoré základné metódy univerzálnej stegoanalýzy, čiže stegoanalýzy, ktorá je schopná detegovať viacero
druhov steganografie. Konkrétne boli popísané stegoanalýza na báze binárnych podobnostných funkciách, na
báze waveletoch a stegoanalýza na báze kalibrácie štatistík. Posledná spomenutá bola rozobraná detailnejšie.
Obrazová steganografia vkladá správy v rôznych oblastiach, no najčastejšie po transformácii obrazu do JPEG
oblasti. Stegoanalýza na báze kalibrácie štatistík preto často extrahuje štatistické parametre práve z tejto oblasti.
Využitie kalibrácie má navyše výhodu v redukcii dynamického rozsahu štatistických parametrov, čo sa prejaví
v skrátení času, ktorý je potrebný na natrénovanie klasifikátora.
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PREČO MOSUL NEBOJUJE PROTI ISLAMSKÉMU ŠTÁTU
Peter HAVAJ1 – Dušan REPČÍK2

Why Mosul Fight Against the Islamic State
Abstrakt: Obsadenie Mosulu, druhého najväčšieho mesta v Iraku, spôsobilo v demokratickom svete šok,
pretože bolo ťažké si predstaviť, ako mohlo približne tisíc ozbrojencov z ISIS obsadiť dvojmiliónové mesto.
V článku sú stručne vysvetlené mocenské a etnické pomery v oblasti Mosulu, ktoré predchádzali jeho pád.
Kľúčové slova: Mosul, ISIS, džihád, konflikt, boje, Afari, Kurdi
Abstract: The cast of Mosul, the second largest city in Iraq, caused a shock in the democratic world, because it
was difficult to imagine how some might thousand militants from ISIS to occupy the two-million city. The
article briefly explains the power and ethnic conditions in Mosul, which preceded its downfall.
Keywords: Mosul, ISIS jihad, conflict, struggle, Afar, Kurds

Úvod do stručného prehľadu histórie ISIS
Počas nekľudného leta a jesene roku 2014 si svet kládol neustále otázku: Kde sa ISIS (Islamský štát)
vôbec vzal a ako sa mu podarilo napáchať také škody za tak krátke obdobie ? Na mnoho vecí sa okolo tohto
totalitného a teokratického nepriateľa demokratického sveta stále zabúda, zavierajú sa pred nimi oči, alebo sa
proste neskúmajú dosť podrobne. Vo všetkých zemiach, ktoré usilujú o jeho porážku, sa vedú neustále diskusie
o jeho ideológii, vojenskej stratégii a jeho ďalšom vývoji. Vyhráva, alebo prehráva, keďže je proti nemu vedená
intenzívna medzinárodná letecká kampaň s podporou dodávok zbraní vytipovaným, alebo zástupným spojencom
? Je reálny cieľ USA vyhlásený a formulovaný prezidentom Obamom „ oslabiť a definitívne zničiť “ ISIS, pri
súčasnej politike voči Iraku a Sýrii vôbec vykonateľný ? Alebo bude toto posledné opakovanie vojny na Blízkom
východe trvať ďalších tridsať rokov, ak vychádzame zo spackaných vojen, ktoré viedli USA v Afganistane a v
Iraku a nedajbože sa rozšíri aj do severnej Afriky a k nám
do Európy. Nakoniec, ak sa reálne
vychádza januárových útokov v Paríži v roku 2015, nie je táto predstava až tak nemožná.
V tomto príspevku nie je priestor, aby sa rozoberala celá história vzniku ISIS. Treba však konštatovať, že
ISIS je v podstate posledným frontom krvavého vyvrcholenia dlhodobých rozporov v radoch medzinárodného
džihádizmu. Najväčším problémom pre nich bolo rozhodnutie, ako a voči komu sa má viesť svätá vojna. Má sa
viesť proti šíitom, alavitom, kresťanom a ďalším menšinovým sektám, alebo tieto majú byť ušetrené a viesť boj
proti omnoho agresívnejším a horším Američanom a ich „ sionisticko - križiackym“ spojencom ? Fanatické
stanovisko v tejto diskusii ztelesňoval Abú Mus´ab az-Zarkáví, jordánsky zakladateľ al-Káidy v Iraku, zatiaľ čo
„umiernenejšiu“ stranu predstavoval jeho predchádzajúci vzor – Usáma bin Ládin. Nedávna roztržka medzi alKáidou a ISIS bola nevyhnutná už od roku 1999, keď sa obaja vodcovia stretli v Afganistane a ich názory na
ďalší postup sa rozchádzali. Po agresii USA voči Iraku v roku 2003, sa ešte ako spojenci podieľali na roztrhaní
Iraku na kusy a pritom inšpirovali šíitov, aby sa tiež vo vojne dopúšťali zverstiev nielen voči Američanom a ich
spojencom, ale aj voči sunitom, ktorí predstavovali vládnúcu vrstvu v Iraku za vlády Saddáma Husejna.
Americké bezpilotné lietadlo zistilo, kde sa pohybuje Abú Mus´ab az-Zarkáví a tak 7. júna 2006 lietadlo F-16
presným zásahom ukončilo jeho pozemskú púť. Jeho nástupcom sa stal Abú Ajjúb al-Masrí. Zatiaľ čo Zarkáví sa
videl v akejsi mesiášskej role, ako obhajca sunitov proti šiítom, tak Masrí sa vžil do úlohy vývozcu terorizmu,
pre ktorého bol Irak jediným miestom, odkiaľ je možné organizovať boj proti „ západnej ideológii na celom
svete“. Abú Ajjúb al-Masrí vyhlásil všetky oblasti, ktoré ovládali jeho stúpenci, predovšetkým provincie Ninive,
Anbár, Saláhuddín, ale aj mnohé ďalšie za Islamský štát v Iraku (IS). Do čela IS poradný výbor mudžáhidov
vymenoval Abú Umara al-Bagdádiho, o ktorom sa dlho viedli spory, či vôbec taká osoba existuje. V apríli 2010
sa američanom podarilo zlikvidovať al-Masrího aj al-Bagdádiho v ich úkryte na pomedzí hraníc provincií
Sáluhuddín a Anbár. Na miesto oboch zabitých veliteľov poradný výbor mudžahídov dosadil nového vodcu,
ktorý sa pôvodne volal al-Badarí, ale prijal krycie meno Abú Bakr al- Bagdádí. IS sa územne roztiahol ďalej do
Sýrie a obsadil veľkú časť jej územia. Za jeho centrum – hlavné mesto je považovaná Rakka. Toľko
v stručnosti. V príspevku sa schválne nespomína úloha Kurdov, ako jednej z rozhodujúcich síl, s ktorou treba
rátať pri novom územnom usporiadaní na Blízkom východe. Práve táto história posledných desať – dvanásť
rokov konfliktu sa spája s činnosťou súčasných režimov v Iraku a v Sýrii. Nedá sa ani náhodou predvídať, ktorá
strana džihádistického sporu nakoniec zvíťazí, možno že žiadna. Ale skutočnosť, že al-Káida sa v minulom roku
ocitla v bratovražednom konflikte so svojou bývalou irackou filiálkou, bude mať asi rozhodujúci vplyv na
spôsob, ako s nimi bude Západ ďalej bojovať.
1
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Mocenské pomery v Mosule a jeho obsadenie ozbrojencami z ISIS
ISIS v júni 2014 obsadil druhé najväčšie mesto v Iraku – Mosul. Keď ISIS obsadil Mosul, pre celý
západný svet to bol šok a preto reagoval zmätene. Veď púhych tisíc príslušníkov ISIS dobylo dvojmiliónové
mesto chránené až tridsaťtisís vojakmi a policajtami, ktorých vycvičili američania. Oni pritom vôbec nebojovali,
ale potichu sa vytratili. Víťaznému ISIS zanechali neporušené automobily Humvee, delá a tanky Abrams,
v hodnote desiatok miliónov dolárov. Psychologický dopad na náhľad Arabov na celom blízkom území na ISIS
bol prevratný: Akáže je ISIS teroristická organizácia, keď má tanky delá, autá a ďalšiu výzbroj ?
Sociálnu štruktúru Mosulu tvoria najmä kmeňové zhromaždenia, ktoré boli po roku 2013, a neskôr od
začiatku operácie Iracká sloboda, schopné získať v meste nesmiernu moc. Kmeňový vplyv bol v meste prítomný
už pre vojnou, ešte v časoch baasistického režimu. Stratégiou Saddáma Husejna bolo „ruralizovať“ ( rurálny –
vidiecky, dedinský, menej kultúrny ) mestské oblasti Mosulu a súčasne kmeňové komunity militarizovať,
pretože v nich videl prirodzenú oporu svojej vlády. Americké vojenské jednotky po obsadení Mosulu v rámci
operácie Iracká sloboda v roku 2003, sa pokúsili v meste nastoliť rovnováhu moci tým, že do vedenia postavili
Ghanima Al-Bassa, brata irackého pilota Salima Al-Bassa, ktorého dal Saddám popraviť za zradu a pokus
o prevrat. Al-Basso reprezentoval mestskú občiansku komunitu Mosulu, ktorá nemala nijaké väzby na žiadny
z kmeňov. Ako sa ukázalo, Al-Basso nebol schopný použiť drastické opatrenia, preto nebol schopný presadiť
žiadne zmeny. Takáto situácia umožnila vznik viacerých ozbrojených skupín, ktoré sa vytvorili na území mesta
a Mosul sa takto stal nepokojným mestom. Niektoré s týchto skupín boli menšie, iné početnejšie. Kmeňové
zhromaždenia sa stali liahňou tajných salafistických a džihádistických hnutí, ktoré sa už pred 9.aprílom 2003 (
operácia Iracká sloboda ) pripravovali na prevzatie iniciatívy.
Ozbrojené skupiny boli pod vplyvom ľudí z vidieka a vidieckych migrantov vrátane veľiteľov a vodcov
týchto skupín, ktorí tiež väčšinou prišli do Mosulu z vidieka. Mestské časti Mosulu tak boli opäť pod rurálnou
kontrolou. A tento „model“ ich vlády trval, až kým mesto neovládli jednotky ISIS. Rurálny blok držal pevný
dohľad nad všetkými oblasťami života v meste, vrátane dohľadu nad ozbrojenými silami, ale aj sociálnym,
administratívnym a politickým vedením mesta.
Mesto ako také so svojimi obyvateľmi ostalo zraniteľné, na scéne sa objavila takzvaná „vystrašená
generácia“. Pod týmto pojmom máme v Mosule na mysli generáciu mladých ľudí, ktorý sa rozhodli nebojovať,
ani neodporovať spoločenským neduhom a uviazli vo svojej pasivite. Pre občiansku spoločnosť Mosulu to
znamenalo niekoľko vecí. V prvom rade neschopnosť čeliť negatívnym dôsledkom, ktoré prinesol vývoj.
Mestská spoločnosť jednoducho nebola schopná čokoľvek podniknúť. V zásade sa podriadila realite. Vidiečania
si ako metódy riešenia problémov zvolili absolútne násilie, z čoho vyplývalo, že kto s nimi nesúhlasí, toho čaká
istá smrť. V meste sa preto presadilo kmeňové riadenie a stalo sa normou.
Mosul bol takmer kompletne ruralizovaný. Začalo sa to zavádzaním poplatkov. ISIS zaviedli v meste istý
druh „dane“ , najskôr iba čiastkovo, neskôr na všetkých. Tí, ktorí odmietli zaplatiť boli zavraždení. A to bez
predchádzajúceho varovania. Peniaze boli následne zabavené rodine obete, ktorá vedela, že ak nezaplatí, rosudok
smrti sa bude týkať ďalšieho člena rodiny. ISIS vyhlásila zákon ktorý určil, že každý obchodník musí zaplatiť
10 percent z kapitálu a desať percent z mesačného zisku. Potom ako ISIS garantovala stály pohyb peňazí,
podobné metódy vydierania začali používať aj príslušníci štátnej inštitúcii, osobitne polície, personál federálnych
bezpečnostných jednotiek a členov armády. Bezpečnostné jednotky uvalili poplatky na obchody a služby v mene
spravodlivosti a rovnosti: ak platíte ISIS prečo by ste nemali platiť aj nás - príslušníkov armády, polície, a tak
ďalej?
Obyvateľstvo čelilo zo strany bezpečnostných jednotiek falošným obvineniam, z čoho títo príslušníci
získavali len viac a viac peňazí. A rodiny obetí boli donútené platiť, aby zachránili pred útlakom svojich
milovaných a blízkych. Na koho sa potom ľudia mali obracať? Na armádu, ktorá ich vypaľovala? Alebo na
ISIS, ktorá ich vraždila? Tieto udalosti viedli k tomu, že v mysliach civilných obyvateľov vznikol psychologický
konflikt, v ktorom boli uväznení akoby medzi Hitlerom a Mussolinim.
Koncom roku 2013 sa ISIS podarilo zničiť vládny daňový úrad v provincii Ninive a vyhlásili zákon, aby
občania platili dane priamo ISIS. Guvernér Asíl al-Nudžajfí proti tomu zasiahol a dokázal zrušiť ovládnutie
daňového úradu ľuďmi z ISIS tým, že im vyplatil významnú finančnú sumu.
Kto za to všetko nesie zodpovednosť? Väčšina páchateľov bola obyvatelia z Tal Afaru, ktorý sa
presťahovali do Mosulu a stali sa súčasťou jadra všetkých operácií ISIS v meste. Mosul sa premenil na labyrint
strachu, terorizmu, brutality a neschopnosti, pretože neexistoval nikto, na koho sa bolo možné obrátiť o pomoc,
nikto komu sa mohli obyvatelia Mosulu sťažovať.
Vidiečania („emigranti“ ) z Tal Afaru a ich úloha
Tí, čo poznajú Mosul, dobre vedia, čo znamená spojenie „emigranti z Tal Afaru“ alebo urážlivá prezývka
„Aafari“. Tým ktorí nepoznajú Mosul, to treba vysvetliť. Tal Afar je vidieckou oblasťou v Ninine, ktorá leží asi
sedemdesiat kilometrov na západ od Mosulu. Demograficky tu žije turkická väčšina, rovnako sunnitská ako
šiítska. S Tal Afarom sú integrované tri menšie lokality : Rabia , Zummar, a Al-Iyadtiya. Oblasť a jej predmestia
sú pod kontrolou turkménskeho kmeňového poriadku, ktorý sa podobá na jeho arabskú obdobu. Medzi
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sunnitskými a šiítskymi obyvateľmi Tal Afaru vypuklo niekoľko konfliktov, ktoré sa dožadovali zásahu
celoštátnych, alebo medzinárodných jednotiek. V období po roku 2003 Tal Afar zažil radikálnu premenu. Źili tu
Turci, telafarskí Arabi, Kurdi a miešanci a objavila sa tu al-Káida. Vzťahy medzi národnosťami v Tal Afare sú
rôzne. Napríklad medzi Kurdmi a Aafarmi prebiehal dlhý boj, ktorý viedol k tomu, že Aafari vytvorili v regióne
proti Kurdom koalíciu s Arabmi. Konflikt medzi Kurdmi a Jezidmi sa točil najmä okolo oblasti Rabia s jej
poľnohospodárskymi a inými majetkami. A táto vec sa v poslednom čase stala zdrojom nepokoja medzi Arabmi,
Turkménmi, Kurdmi a Jezidmi na západe Iraku.
Vzťah obyvateľov Mosulu a Aafarov
Občania centrálneho Mosulu sa na Aafarov pozerajú často zhora, povýšene, nadradene. Považujú ich, v
porovnaní s ostatnými etnickými skupinami za „nižšiu triedu“ , “nižšie etnikum“. Stereotypy, týkajúce sa
Aafarov v Mosule sú dobre známe a často sú príčinou ponižujúcich poznámok. Hovorí sa o nich, akoby boli
hlupákmi a tupcami, ktorí sú určení len na manuálnu prácu. Tento sentiment bol počas baasistického režimu len
ďalej posilňovaný, čiastočne preto, že aafari nemali vo vláde žiadne zastúpenie. Osobitne vynikali v ťažkej
manuálnej práci: v poľnohospodárstve či stavebníctve, z čoho len ďalej vyplývali ďalšie negatívne a ponižujúce
obvinenia. Tieto bezohľadné stereotypy vytvorili medzi Aafarmi a obyvateľmi mesta Mosul veľmi intenzívnu
a vážnu averziu. Je známy urážlivý vtip, ktorý o Aafaroch povedal Saddám, ale treba čo najviac zdôrazniť, že
Aafari sa medzi ostatnými etnickými skupinami dočkali obrovskej izolácie. Prečo treba o tom hovoriť tak
podrobne? Aby sa pochopili, prečo sa táto skupina stala súčasťou ozbrojených radikálov, musia sa pochopiť jej
motívy: Je to túžba po pomste voči arogancii, ktorú zažívali v Mosule a pokus rásť na spoločenskom význame
mesta, ktoré ich odmietalo. Povaha ich fyzickej konštitúcie a mysle sa zdá tvrdá, nebojácna a bojovná. Ukázali to
tým, ako podnikali množstvo smrteľných útokov na irackým vojakov vnútri ich domovov. Videozáznamy možno
nájsť na You Tube. Explózie áut, používanie nekonvenčných zbraní, vraždenie nepriateľsky naladených občanov
voči ISIS, alebo tých, ktorí odmietali platiť výpalné, sa nemilosrdne opakovali. V posledných rokoch Aafari
začali prichádzať do Mosulu a viditeľným spôsobom vykupovali majetky a firmy. Kúpili tiež niekoľko
obchodov v Starom Mosule a tradičné bazáry Sarai a Sarjkhana. Často ponúkali prehnaté sumy, ďaleko
prevyšujúce reálnu hodnotu, len aby si zaistili kúpenie požadovaných majetkov. Podarilo sa im tiež infiltrovať
do tých najluxusnejších prostredí v meste, kde ohrozovali tých, ktorí nechceli majetky predať.
V Mosule je slovo terorizmus spojené s Aafarmi. Keď človek stretne Aafara prechádzajúceho sa po
určitej ulici, môže si byť istý, že sa tu odohrá vražda, výbuch auta, výbuch nekonvenčnej bomby, alebo únos.
Strach a teror, ktorý zaviedli v meste, spôsobil, že sú hlavnou témou rozhovorov v Mosule. Po tom, ako Mosul
padol do rúk ISIS, sa aj oni začali objavovať čoraz viac na verejnosti, pričom pôsobili hrdo a vzpriamene. Teraz
keď sú pri moci, neprejavia žiadne zľutovanie a milosrdenstvo a ani ich nepoznajú. A postupujú podľa plánu
svojej pomsty: rabujú a ničia domy a vraždia tých, ku ktorým cítia osobný odpor.
Záver
Až dosiaľ Mosul sa po obsadení ISIS zdal mestom, v ktorom navonok sa neprejavoval zvláštny odpor
voči poriadkom, ktoré ISIS zaviedol. Obyvatelia mesta ostali letargický a dostali sa do úplnej pasivity. V zásade
im je úplne jedno, kto bude vládnuť, len nech je nastolený určitý poriadok. Treba chápať, že obyvatelia Iraku sú
z neustálych vojen na svojom území uplne unavení. Totiž už od roku 1982 sú neustále v nejakej vojne: najprv to
bola sedemročná vojna s Iránom 1982-1989, potom vojna na obsadenie Kuvajtu v roku 1990, nasledoval zásah
medzinárodného spoločenstva pod vedením USA v operácii Púštna
búrka v roku 1990, ďalej nasledoval
ozbrojený boj Saddáma proti „vnútornému nepriateľovi“- Kurdom na severe Iraku a šíitom na juhu a v roku
2003 vykonali svojvoľnú agresiu proti Iraku bez povolenia OSN spoločne USA a Veľká Británia. Výsledkom
ich bojovej činnosti bolo , že síce porazili Irak, ale vo vojne nezvíťazili. Nedosiahli totiž ani zďaleka politické
víťazstvo, ktoré by malo kráčať v ruka v ruke s vojenským víťazstvom (viď: K. von Clausewitz : O vojne) a tak
po siedmych rokoch, v roku 2010 keď sa z Iraku stiahli, zanechali tento štát v totálnom chaose, ktorý bol živnou
pôdou pre vznik ISIS. Dnešné úsilie Iraku o dobytie Mosulu za pomoci rôznych „kontraverzných spojencov“ (
USA, Saudská Arábia, Katar, Turecko a daľších...) určite nemôže počítať s podporou obyvateľstva Mosulu,
pretože títo už nedôverujú nikomu.
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K NIEKTORÝM ČINITEĽOM GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI
Ladislav HOFREITER1

Towards Some Factors of Global Security
Abstrakt: Bezpečnostné prostredie súčasného sveta sa vyznačuje komplexnosťou, nestabilitou a asymetriou.
Neurčitosť a nestabilitu ovplyvňujú jednak sociálne činitele, rovnako tak aj prírodné činitele. Sociálne aj
prírodné činitele sú hlavné faktory, ktoré vyvolávajú konflikty a spôsobujú javy, ktoré narušujú bezpečnosť
človeka, sociálnych skupín a štátov. V tomto článku budeme identifikovať a hodnotiť tie javy a činitele , ktoré
majú vplyv na situáciu bezpečnosti v globálnom rozsahu.
Kľúčové slová:bezpečnosť, globálne prostredie, činitele.
Abstract: The security environment of the contemporary world is characterized by complexity, instability and
asymmetry. Social factors and natural factors have an influence on uncertainty and instability in the security
environment. Social and natural factors are the main factors that cause conflicts and cause phenomena that
disrupt human security, social groups and states. In this article we will identify and evaluate those occurrences
which affected into a security situation on a global scale.
Keywords: security, global environment, factors.

1 ÚVOD
Bezpečnostné prostredie súčasného sveta predstavuje nesmierne zložitý systém, pre ktorý je charakteristické
sieťové usporiadanie a zložitosť (komplexita). Takto usporiadané prostredie umožňuje mnohoraké interakcie
aktérov a činiteľov, množstvo stupňov voľnosti – príležitostí, možností, volieb, čo zároveň spôsobuje jeho
nestabilitu. Nie je prostredím, ktoré by sme mohli definovať ako newtonovský, deterministický systém, ktorý sa
riadi deterministickými zákonmi, majúcimi charakter lineárnych procesov smerujúcich do rovnováhy. Reálne
bezpečnostné prostredie má svoju vnútornú dynamiku vývoja štruktúry aktérov, činiteľov, ich stavov i ich
vzájomných vzťahov. V každom bode trajektórie jeho vývoja môže dôjsť k neočakávaným, dramatickým
javom, ktoré môžu vyvolať odchýlky od očakávaného stavu alebo trendu vývoja, môžu dramaticky zmeniť
bezpečnostnú situáciu v globálnom bezpečnostnom prostredí.
Zložitosť (komplexita) súčasného sveta ako systému nemôžeme chápať len v súvislosti s počtom jeho prvkov,
ale tiež v súvislosti s rôznorodosťou, rozmanitosťou, intenzitou a kvalitou vzťahov medzi jeho prvkami.
Rovnako tak i bezpečnostné prostredie súčasného sveta je zložitý, komplexný systém, ktorého štruktúru tvoria
subsystémy sociálnej, prírodnej a technickej (technologickej) povahy a ich vzájomné interakcie.
V doterajších prácach sme sa venovali analýze činiteľov bezpečnosti na lokálnej úrovni (Hofreiter, Ligasová,
2014), na regionálnej úrovni (Hofreiter, 2014a), na úrovni štátu (Hofreiter, 2014 b). Niektoré bezpečnostné
problémy, vzťahujúce sa ku globálnej rovina analýze bezpečnosti sme prezentovali v práci (Hofreiter, 2014 c),
ako aj v práci (Hofreiter, 2015).
V tejto štúdii je našim zámerom integrovať doterajšie poznatky a prezentovať vplyv niektorých činiteľov –
sociálnych, sociálnoekonomických, environmentálnych – ktoré sa vymykajú tradičnej paradigme chápania
bezpečnosti ako ochrane pred vojenskými hrozbami, ale v konečnom dôsledku mnohé z nich sú na začiatku
kauzálneho reťazca, vedúceho k násilným , často ozbrojeným konfliktom.
2 ČINITELE BEZPEČNOSTI
Z hľadiska reálneho (a realistického) hodnotenia bezpečnosti môžeme bezpečnosť definovať ako taký stav
bezpečnostnej situácie, činiteľov a procesov tento stav ovplyvňujúcich, ktorý zaisťuje priaznivé podmienky pre
existenciu, pretrvanie, plnenie požadovaných funkcií a rozvoj každého referenčného objektu (Hofreiter, 2006).
Bezpečnosť sociálnych systémov či jednotiek je ovplyvňovaná vzájomným pôsobením troch činiteľov :
aktérov bezpečnosti , ktorými sú sociálne jednotky, sociálne skupiny a politické jednotky (štáty
a koalície štátov),
vzťahov medzi aktérmi bezpečnosti (vzťahy spolupráce, súperenia, konfliktu, nepriateľstva ap.),
prostredia, v ktorom sa realizujú vzťahy medzi aktérmi bezpečnosti.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.,fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina,
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Z hľadiska logického postupu skúmania a definovania činiteľov bezpečnosti prioritu má bezpečnostné prostredie
a to z toho dôvodu, že vytvára rámec pre identifikovanie ďalšieho činiteľa bezpečnosti, a to ohrozenia.
Prostredie a bezpečnostné prostredie
Prostredie (angl. Environment, nem. e Umwelt, rus. окружающая среда,) je definované ako súbor javov a
procesov, ktoré obklopujú človeka počas jeho života a ktoré majú pre človeka nejaký význam a hodnotu
(Hofreiter, Matis,2010). Predstavuje veľkú skupinu činiteľov, s ktorými je človek v interakcii a zároveň
predstavuje súbor vplyvov týchto činiteľov na referenčný objekt. Vo všeobecnej rovine predstavuje prostredie
súbor všetkých podmienok a vplyvov, v ktorom sa referenčný objekt nachádza a ktoré sú schopné ovplyvňovať
alebo meniť podmienky jeho existencie. Prostredie, v ktorom sú podmienky existencie a vývoja referenčných
objektov, ich činnosti, vzťahy a záujmy determinované v prvom rade bezpečnosťou, sme nazvali bezpečnostné
prostredie (Hofreiter,2006).
1.1.1 Komplexita prostredia
Reálne prostredie predstavuje hybridný systém, v ktorom existujú a vzájomne interagujú rôzne jednotky, prvky
či podsystémy. Takéto prostredie nemá statický charakter, je to vo svojej podstate živý, nelineárny systém,
nachádzajúci sa trvale v nerovnovážnom stave. Jeho základnou charakteristikou je zložitosť- komplexita.
Komplexita vo všeobecnosti predstavuje určitý spôsob správania sa systému, spočívajúci v množstve
rôznorodých interakcií nezávislých prvkov, komponentov.
Zložitosť (komplexitu) prostredia ako systému nemôžeme chápať len v súvislosti s počtom jeho prvkov, ale
tiež v súvislosti s rôznorodosťou, rozmanitosťou, intenzitou a kvalitou vzťahov medzi podsystémami, prvkami a
komponentmi, ktoré ho tvoria.
Komplexitu prostredia vyjadrujú také vlastnosti, ako je množstvo prvkov,
neurčitosť, nelineárnosť,
determinovanosť i náhodilosť väzieb a interakcií. Aj keď väzby a interakcie sa môžu vyznačovať určitou
pravidelnosťou, táto pravidelnosť je veľmi obtiažne popísateľná.
Základné aspekty komplexity prostredia sú:
množstvo prvkov a varieta väzieb a interakcií medzi nimi,
stavy systému sú závislé nielen na aktuálnych podnetoch, ale aj na minulých stavoch,
nelineárnosť, nelineárne interakcie, prejavujúca sa tým, že i relatívne malé podnety, impulzy, môžu
vyvolať zmeny veľkého rozsahu, výrazne ovplyvniť situáciu a stav v celej štruktúre prostredia,
prípadne vyvolať zásadné kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v ňom;
neurčitosť a fluktuácia jeho stavov, ktorú ovplyvňuje jednak určitý determinizmus, zotrvačnosť, ako aj
náhody, náhodné javy, vyvolávajúce alternatívy rozvojových možností v prostredí a objavenie sa
nových trajektórií vývoja v prostredí.
6.1.2 Globálne prostredie
Bezpečnostné prostredie súčasného sveta nie je prostredím, ktoré by sme mohli definovať ako newtonovský,
deterministický systém, ktorý sa riadi deterministickými zákonmi, majúcimi charakter lineárnych procesov
smerujúcich do rovnováhy. V newtonovskom, deterministickom systéme platí, že po výskyte javu, udalosti či
procesu vždy nasleduje jeho príslušný následok. Takýto systém funguje podľa pravidiel, ktoré sú známe alebo
sú zistiteľné, pomocou nich je možné identifikovať stavy systému v časových následnostiach. Potom by stačilo
poznať východiskové podmienky, aby sme mohli určiť stav skúmaného problému v ľubovoľnom momente v
budúcnosti, ale i v minulosti. Entropia takéhoto systému by bola nulová.
Procesy v reálnom svete a jeho bezpečnostnom prostredí neprebiehajú podľa deterministických modelov.
Neplatí, že to, čo bolo v minulosti existuje i v prítomnosti a toto bude logicky pokračovať i do budúcnosti. Nie
vždy má jeden a ten istý jav, udalosť i rovnaký následok. Budúci stav nemôžeme uvažovať len ako výsledok
akejsi dohody, pôsobenia pravidiel, ako následok spracovania súčasných stavov, hodnôt.
Reálne bezpečnostné prostredie existuje v priestore a v čase, má svoju vnútornú dynamiku vývoja štruktúry
aktérov, činiteľov, ich stavov i ich vzájomných vzťahov. V každom bode trajektórie jeho vývoja môže dôjsť k
neočakávaným, dramatickým javom, ktoré môžu vyvolať odchýlky od očakávaného stavu alebo trendu vývoja.
Je to preto, že reálne bezpečnostné prostredie sa vyznačuje nestabilitou ako dôsledkom nemožnosti kontrolovať a
riadiť všetky procesy v ňom prebiehajúce i činitele, ktoré tieto procesy vyvolávajú. Aj keď dokážeme pomerne
presne popísať počiatočné podmienky v danom bezpečnostnom prostredí, v ľubovoľnom čase jeho vývoja môžu
sa objaviť nepredvídateľné, neočakávané javy a procesy (nazývané aj strategické šoky), nezamýšľané dôsledky
ľudského konania či faktor náhody, ktoré budú zdrojom novej kvality stavu bezpečnostného prostredia .
3 ČINITELE GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI
Dnešný moderný svet je zložitý systém, zložitejší než kedykoľvek predtým. Riziká vyplývajúce zo zložitosti
súčasného sveta a jeho bezpečnostného prostredia spočívajú najmä v emergentom správaní sa svetového
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systému, ktoré vzniká v dôsledku interakcií jeho podsystémov a prvkov, ako i z nedostatku znalostí o
vlastnostiach, ktoré vzniknú ako dôsledok týchto interakcií.
Napriek zdokonaľujúcim sa schopnostiam prognózovať budúci vývoj, vždy bude dochádzať k udalostiam, ktoré
sme nepredpokladali. Je to preto, že súčasný svet je zložitý, nestabilný a neusporiadaný systém a v každom bode
trajektórie jeho vývoja môže dôjsť k odchýlkam od očakávaného stavu, objavenia sa extrémnych udalostí,
strategických šokov, ktoré môžu dramaticky zmeniť podmienky života ľudí a ich bezpečnosť. V ďalšom obsahu
článku chceme popísať niektoré činitele, ktoré majú potenciál ovplyvniť bezpečnosť v globálnom rozsahu.
3.1 Udalosti “X”
Súčasný globalizovaný svet, ako vzájomne informačne, technologicky a ekonomicky previazaný systém, má
neobmedzené množstvo stupňov voľnosti – príležitostí, možností, volieb, čo zároveň spôsobuje jeho nestabilitu.
Vzájomné prepojenosť a závislosť zložitej infraštruktúry nevyhnutnej pre zabezpečenie životného štýlu
postmoderného človeka ho robí zároveň i zraniteľným voči vplyvu neočakávaných (?) a udalostí, ktoré môžu
vzniknúť v jednom zo sektorov infraštruktúry (v jednom z podsystémov spoločnosti) a spôsobiť tak otras v
celom systéme. Môžu kedykoľvek nastať udalosti prekvapivého charakteru, ktoré môžu vyvolať chaos, napáchať
škody a mať potenciálne obrovský dopad na ľudský život. Tieto „extrémne udalosti“ nazýva John Casti „udalosti
X“ (Casti, 2012, s.7), a sama udalosť X je výsledkom zložitosti, ktorá sa vymkla kontrole (Casti, 2012, s. 62).
Každá udalosť X je charakterizovaná tromi činiteľmi :
celkovým časom priebehu udalosti od jej začiatku až do konca,
dobou , počas sociálny subjekt pociťuje dopady udalosti,
celkovým dopadom udalosti, meraným v peňažných jednotkách.
Podľa Castiho sú potenciálnymi udalosťami X, ktoré môžu mať globálny vplyv:
vyčerpanie zásob ropy,
vyčerpanie a preťaženie energetických zdrojov,
kolaps Internetu , sietí,
nedostupnosť potravín, najmä ich cenová nedostupnosť.
Politológ Thomas Homer-Dixon v knihe The Upside of Down (Svetlá stránka pádu) (Homer-Dixon, 2006) na
margo súčasného sveta píše, že dôsledkom rastu počtu väzieb jeho subsystémov vzniká taká tesná prepojenosť,
že porucha v jednej časti otrasie celým systémom. Identifikuje päť „tektonických stresov“, ktoré môžu zvýšiť
riziko kaskádového zrútenia životne dôležitých systémov. Jav, ktorý nazýva "synchrónny zlyhanie", môže
spôsobiť:
energetický stres z narastajúceho nedostatku konvenčnej ropy,
ekonomický stres z narastajúcej globálnej ekonomickej nestability a prehlbujúcej sa príjmovej
nerovnosti medzi bohatými a chudobnými,
demografický stres z nerovnomerného rastu populácie v bohatých a chudobných krajinách, z rastu
počtu mestskej populácie a populácie v chudobných krajinách,
stres zo zhoršovania životného prostredia, znečisťovania pôdy, vody, lesov a zhoršovania podmienok
rybolovu,
klimatický stres zo zmien v zložení zemskej atmosféry,
extrémnych udalostí, strategických šokov, ktoré môžu dramaticky zmeniť podmienky života ľudí a ich
bezpečnosť.
3.2 Globálne nerovnosti
Situácia, kedy sa v spoločnosti prehlbuje sociálna a najmä príjmová nerovnosť, je významným konfliktogénnym
činiteľom. Diferenciácia jednotlivcov, rodín, celých sociálnych skupín podľa ich podielu na príjmoch
a spoločenskom bohatstve, ak je vnímaná ako nespravodlivá, sa často stáva príčinou dramatických konfliktov,
často i násilných vedúcich i k zmene politického systému. Problém nerovnosti však nie je vnímaný len
v národnej rovine, ale i globálnej. Nerovnomerný podiel krajín tretieho sveta na svetovom bohatstve, resp.
prehlbovanie rozdielov medzi krajinami Centra a Periférie je činiteľom, ktorý výrazne radikalizuje obyvateľov
týchto krajín a produkuje riziká i pre vyspelé krajiny Centra.
Najlepšie to dokazujú nasledujúce štatistické údaje (World's richest 1% own 40% of all wealth, UN report
discovers, 2016) :
1 % svetového obyvateľstva vlastní 40 % svetového bohatstva,
2 % najbohatších obyvateľov sveta vlastní viac než 51 % svetového bohatstva,
10 % najbohatších vlastní 85 % svetového bohatstva,
50 % obyvateľov sveta vlastní menej než 1 % svetového bohatstva,
125 dolárových multimilionárov vlastní 4 krát viac než 50% obyvateľov sveta.
V poslednom hodnotení britskej mimovládnej organizácie Oxfam sa uvádza, že 62 najbohatších ľudí sveta
vlastní majetok v takej hodnote ako chudobnejšia polovica svetovej populácie, teda 3,6 miliardy ľudí. Bohatstvo
62 ľudí najbohatších sa v priebehu piatich rokov zvýšilo o 44% , čo predstavuje nárast 542 mld.USD, pričom
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hodnota majetku spodnej polovice klesla o 41%. Od prelomu storočia najchudobnejšie polovica svetovej
populácie získala len 1% z celkového nárastu svetového bohatstva, zatiaľ čo polovicu tohto nárastu získalo 1%
najbohatších ľudí sveta. Priemerný ročný príjem 10% najchudobnejších ľudí vo svete vzrástol o menej ako 3
USD za každý rok, ich denný príjem sa každý rok zvýšil o menej ako jeden cent (210 Oxfam briefing paper,
2016).
Aktuálne počet tých, ktorí žijú v extrémnej chudobe, sa pohybuje na úrovni okolo 900 miliónov, čo predstavuje
12,8 percenta svetovej populácie. Nielen zmena klímy, ale aj prudký nárast majetkovej nerovnosti brzdí boj proti
globálnej chudobe v čase, keď v priemere jeden z 9 ľudí na svete nemá dostatok jedla a takmer miliarda ľudí
stále žije z menej než 1,25 dolára denne, čo je v prepočte 1,15 EUR na deň (210 Oxfam briefing paper, 2016).
Dôsledok tohto extrémneho globálneho bohatstva na strane jednej a nesmiernej lokálnej chudoby na strane
druhej sa prejavuje vo výraznej polarizácii a stratifikácii svetového obyvateľstva na globalizovaných bohatých a
lokalizovaných chudobných, ktorí nemajú rovnaké šance a sú v konflikte, jednak medzi sebou, ale aj s
prostredím. Bohatí majú neobmedzenú možnosť pohybu, všade sú vítaní, na druhej strane chudobných nikto
nechce a sú prijímané administratívne opatrenia na obmedzenie ich pohybu. Snaha prekonať tieto prekážky má
odraz v nelegálnej migrácii, v obchodovaní s ľuďmi, ktoré kontroluje organizovaný zločin a mafie.
Rast nestability a nerovnomernosť vývoja však môže vyvolať nespokojnosť v zaostávajúcich oblastiach a môže
oslabiť, otriasť alebo priviesť k rozpadu súčasnú vnútornú kooperáciu hospodársky silných štátov. Problémy
globalizácie zviditeľňuje i široko rozvinuté hnutie antiglobalistov (alterglobalistov), ktoré predstavuje
najradikálnejší odpor voči globalizácii. Sú v zásadnom konflikte s ideou globalizácie, ktorú pokladajú za
neokolonializmus. Alterglobalisti pokladajú globálny priestor a globálnu inštitucionálnu organizáciu, tvorenú
transnacionálnymi korporáciami, za nedemokratickú štruktúru, ktorá ovláda najdôležitejšie svetové prírodné
zdroje, určuje pravidlá svetovej ekonomiky a politiky bez volieb a volených orgánov (Ivanička, 2006, s.42). Ich
aktivity vyvolávajú trvalé konflikty s oficiálnymi štruktúrami štátov, nútia k mobilizácii silové štruktúry
bezpečnostných systémov štátov a sú zdrojom ohrozenia pre verejný poriadok i bezpečnosť občanov.
3.3 Masová migrácia a utečenectvo
Vynútená, nedobrovoľná migrácia – utečenectvo existovalo v každej dobe, vždy ho vyvolávali určité príčiny.
Migračný pohyb v posledných dvoch rokoch sa vymyká z bežného štandardu. Súčasné trendy v migrácii
obyvateľstva sú zrejmé zo štatistík OSN. Podľa nich sa medzinárodná migrácia zvýšila zo 172, 703 mil. v roku
2000 na 243,7 mil. v roku 2015, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 40 %. (Migration Wall Chart, 2015).
Evidovanú migráciu musíme posudzovať podľa toho, či je dobrovoľná, alebo vynútená, nedobrovoľná.
Dobrovoľní migranti sú osoby, ktoré opúšťajú materský štát dobrovoľne, za účelom zamestnania, štúdia,
zjednotenia rodiny alebo z iných osobných dôvodov. Ich pobyt mimo materského štátu nie je nevratný proces,
majú šancu na návrat, pokiaľ o to budú mať záujem.
Nedobrovoľná, vynútená migrácia je taká migrácia, kedy sú osoby priamo alebo nepriamo donútené opustiť
materský štát. Dôvody môžu byť rôzne – ozbrojený konflikt, politické násilie, ohrozenie slobody a života
režimom, dramatické následky klimatických zmien, najmä dramatická degradácia životného prostredia a
nemožnosť získania obživy, vodný stres a pod. Do tejto skupiny patria utečenci ( refugees) a vnútorne
presídlené osoby (internally displaces persons).
Niektoré z príčiny nedobrovoľnej migrácie pretrvávajú aj v súčasnosti, niektoré sú nové, ovplyvnené zmenami
kvality prostredia, v ktorom ľudia žijú.
Medzi príčiny, ktoré pretrvávajú a sú postačujúce pre utečenectvo patria ozbrojené konflikty (vojny, občianske
vojny), politické násilie, uplatňované vládnucou mocou, či prírodné katastrofy.
Ozbrojené konflikty sú v súčasnosti prítomné v troch krajinách, ktoré sú materskými krajinami utečencov do
Európy – v Sýrii, Afganistane a v Iraku. Ich následkom je vysoká miera ohrozenia životov ľudí, devastácia
sociálneho a ekonomického prostredia, nemožnosť zaistiť prežitie a uspokojovanie základných ľudských
potrieb. Logickým následkom je vynútené opustenie priestorov zasiahnutých konfliktom a to či už cezhraničnou
migráciou, alebo vnútorným presídlením v rámci krajiny do bezpečnejšieho prostredia.
Politické násilie – politicida- je uplatňované voči odporcom vládnuceho režimu alebo dominantnej skupiny.
Znamená akcie dominujúcej sily v štáte (vlády) zameranej na zničenie nezávislých politických a sociálnych
entít, ktoré nie sú konformné , alebo sú v opozícii so záujmami vládnucej triedy, či skupiny. Podstatou je, že
jedna skupina, ktorá sa vyhlási za nadradenú, prestane tolerovať kohokoľvek, kto sa odlišuje od ňou uznávaných
a preferovaných hodnôt a názorov. Príslušníci podriadenej skupiny potom nemajú právo požívať rovnakú
ochranu, rovnaké práva a násilie proti ním je všeobecne akceptované. Politické násilie môže mať charakter:
- potlačovateľský, kedy objektom násilia je etnicky, národnostne alebo nábožensky skupina, členovia
politických strán, politické frakcie alebo hnutia, ktoré sú v opozícii k vládnucej moci (dominantnej)skupine,
- odvetný, kedy objektom násilia sú skupiny, ktoré boli v predchádzajúcom období vládnuce alebo boli
privilegované a požívali neprimerané výhody, resp. dopúšťali sa represií voči ovládaným vrstvám (skupinám).
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Tieto prvky a spôsoby uplatňovania politického násilia môžeme pozorovať v konfliktoch v Sýrii
(potlačovateľské násilie), v Iraku (odvetné násilie), ale i v Eritrey, ktorá je považovaná za autoritatívny štát,
obmedzujúci politické a náboženské práva.
Klimatické zmeny a environmentálny činiteľ budem posudzovať samostatne.
3.3 Klimatické zmeny a environmentálny činiteľ
V poslednom období sa medzi aktuálne príčiny utečenectva zaraďujú dramatické zmeny životného prostredia,
vyvolané klimatickými zmenami. Erózia a znečistenie pôdy, dezertifikácia a vysýchanie vodných zdrojov je
príčinou environmentálnej migrácie. Už v súčasnosti sú štáty severnej Afriky, Blízkeho a Stredného Východu
postihnuté nedostatkom pitnej vody alebo trpia vodným stresom. Sahelizácia a dezertifikácia, ako priamy
následok klimatických zmien postihuje čoraz viacej krajín strednej Afriky. Nedostatok vody ovplyvňuje aj nízku
potravinovú bezpečnosť ľudí v týchto oblastiach, čoho logickým vyústením je ich exodus do prostredia s
prijateľnými životnými podmienkami.
Významným akcelerátorom tejto situácie je fakt, že súčasná svetová populácia má vyššie nároky a spotrebu
zdrojov, a táto zvýšená konzumácia má negatívny vplyv na životné prostredie. Ale pravdou je to, že tieto
negatívne vplyvy nespôsobuje rastúca populácia v rozvojových krajinách, ale najmä starnúca a zmenšujúca sa
západná spoločnosť. Oblasti bohatého Severu majú omnoho vyššiu spotrebu a produkujú omnoho vyššiu záťaž
na prírodné prostredie ako krajiny rozvíjajúceho sa juhu. Obyvateľ bohatého Severu predstavuje toľkokrát vyššiu
environmentálnu záťaž, koľkokrát je vyššia jeho spotreba oproti obyvateľom Juhu.
3.3.1 Environmentálna migrácia
Vodný stres, vysušovanie pôdy, prírodné katastrofy menia charakter prostredia až do takej miery, že čoraz viacej
ľudí opúšťa svoje domovy stávajú sa tzv. environmentálnymi utečencami. V situácii, keď dochádza k lavínovej
migrácii, nemáme v medzinárodnom práve definovaný status environmentálneho migranta. Ženevský dohovor z
r.1951 uvádza iba právny status utečencov, ktorí sú donútení opustiť vlastnú krajiny z oprávnenej obavy pred
prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, príslušnosti k určitej sociálnej skupine
alebo i zastávania určitých politických názorov (Convention and Protocol relating to the status of refugees)
Slovenský právny poriadok ešte poskytuje právo na ochranu pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím,
následkami humanitárnej katastrofy, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu (Zákon
č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Dramatické zhoršenie podmienok života, ako dôsledok zhoršenia kvality životného prostredia, nie je
relevantným dôvodom na priznanie práva na azyl. Preto zvyšujeme ochranu hraníc, lebo o chudobných a
biednych nemáme záujem Podľa medzinárodného práva dramatické zhoršenie podmienok života nie je
relevantným dôvodom na priznanie práva na azyl. Preto väčšina environmentálych migrantov je v pozícii
nelegálnych migrantov. Majoritné obyvateľstvo v cieľovej krajine ich odmieta ako neprimeranú záťaž pre
sociálny systém a cudzí element, aktivuje sa u nich pud obrany vlastnej identity a nepriateľstvo voči cudzincom.
Tým je vytvorená živná pôda pre sociálny konflikt.
3.4 Hlad
Hlad je prejavom absolútnej chudoby, kedy človek nemá finančné prostriedky, aby si zakúpil potraviny. Hlad a
podvýživa je príčinou toho, že v chudobných krajinách každých 5 sekúnd umiera dieťa vo veku do 10 rokov, že
počas pôrodu umiera každý rok asi 0,5 mil. žien. Napriek rôznym teóriám faktom je, že hlad, podvýživu z
dôvodu nedostupnosti potravín pre takmer 1 mld. ľudí nespôsobujú ani tak prírodné a klimatické činitele, ani ich
nedostatočná produkcia, ako špekulácie na trhu s potravinami (existujú svetové burzy potravín) a v dôsledku
toho ich vysoké ceny (Hofreiter, 2013).
Príčinou hladu nie je preľudnenie. Podľa štatistík FAO sa na svete vyprodukuje oveľa viacej potravín, ako by
bola požadovaná denná dávka pre každého človeka. Problémy hladu nie sú spôsobené nedostatočnou produkciou
potravín, ale politikou štátov. Na jednej strane existuje štátna dotačná politika na produkciu, aby boli potraviny
lacné a konkurencie schopné, na druhej strane sú štátne intervencie za obmedzovanie produkcie, aby ceny
potravín kvôli nadprodukcii neklesali príliš.
Problém nie je teda v tom, že je príliš veľa ľudí na množstvo vyprodukovaných potravín, ale v ich distribúcii.
V prípadoch, kedy z dôvodov prírodných alebo iných katastrof je do oblastí humanitárnych kríz zasielaná
potravinová pomoc, väčšina z nej je buď rozkradnutá, alebo skončí na čiernom trhu.
Ďalšími príčinami, ktoré spôsobujú lokálny hlad, sú :
- špekulácie na trhu s potravinami zvyšujú ich cenu, čím sa stávajú nedostupnými pre chudobné vrstvy
obyvateľstva,
- politika USA a EÚ preferujúca výrobu biopalív znížila produkciu potravín a tým zvýšila ich cenu, čím sa
opäť znížila ich dostupnosť,

108

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE
-

-

2 /2016

export potravín aj z krajín, v ktorých sa vykazuje vysoká podvýživa obyvateľstva. Nadnárodné spoločnosti
si prenajímajú úrodnú pôdu v afrických krajinách, na ktorej pestujú potraviny pre svoju potrebu – teda na
vývoz.
globálna potravinová politika, v rámci ktorej sú africké a ázijské krajiny nútené znižovať produkciu potravín
pre vlastnú potrebu, aby sa stali odkázanými na dovoz potravín,
politika vládnych subvencií poľnohospodárskej produkcie v rozvinutých krajinách znevýhodňuje
producentov v rozvojových krajinách.
klimatické zmeny a znečisťovanie vody a pôdy.

3.5 Demografický vývoj
V 21. storočí nebude bezpečnostnou hrozbou veľkosť svetovej populácie, ale jej demografická štruktúra
a priestorová distribúcia : determinujúcimi činiteľmi bude, kde sa počet obyvateľstva zvyšuje, kde sa zmenšuje,
kde populácia starne, kde je populácia mladá, odkiaľ a kam smerujú migračné prúdy.
V nasledujúcich rokoch sa obraz sveta zmení. Rozdelenia sveta známe z obdobia Studenej vojny nadobudne iný
obsah.
Prvý svet, tvorený najvyspelejšími krajinami sveta, bude svetom starnúcej populácie, s nedostatkom pracovnej
sily, s ohrozeným dôchodkovým systémom, ktorý ba mali zachraňovať imigranti.
Druhý svet, zložený z dynamicky sa rozvíjajúcich krajín (Brazília, Irán, Mexiko, Thajsko, Turecko, Vietnam,
Čína), bude so svojou optimálnou vekovou štruktúrou populácie motorom rastu svetovej ekonomiky.
Tretí svet budú tvoriť krajiny čoraz ľudnatejšie, s vekovo mladou populáciou, veľmi rýchlo sa urbanizujúce, ale
s málo výkonnými ekonomikami, slabými štátnymi štruktúrami, s nízkou úrovňou školstva, s nedostatkom
kapitálu a pracovných príležitostí pre mladých ľudí. Práve tento svet bude vytvárať väčšinu prírastku svetového
obyvateľstva.
Súčasný demografický vývoj a jeho prognózy nás viedli k nasledujúcim záverom:
- svet nie je polarizovaný len ekonomicky či sociálne, ale i demograficky,
- nerovnomerný populačný rozvoj sveta predstavuje globálne riziko,
- váha prvého sveta na tvorbe svetovej politiky bude v dôsledku negatívneho populačného vývoja upadať.
- početná mladá populácia tretieho sveta bude mať minimálnu šancu získať prácu na domácom trhu a bude
odkázaná na emigráciu alebo bude predstavovať regrutačné zdroje pre organizovaný zločin a teroristické
skupiny; jej deprivácia bude príčinou mnohých sociálnych konfliktov.
- starnúca populácia prvého sveta predstavuje čoraz väčšiu ekonomickú záťaž, vyvoláva negatívne
ekonomické dôsledky a bude spôsobovať zaostávanie prvého sveta.
- udržateľnosť dôchodkového systému prvého sveta vyspelých krajín bude závislá od prílivu imigrantov,
ktorému sa ale bráni.
- majoritné obyvateľstvo prvého sveta sa bude cítiť prílivom imigrantov ohrozované, čo bude vyvolávať
vnútorné sociálne konflikty.
3.6 Kultúrny rasizmus
Kultúrny rasizmus nie je formálne nikde prezentovaný, neobjavuje sa v žiadnych deklaráciách, na prvý pohľad je
neviditeľný a teda akoby neexistoval. V skutočnosti však vznikol ako výsledok dlhotrvajúcej dominancie teórie
modernizácie v západných spoločenských vedách2. Hlavným zdrojom tejto teórie je bádanie nad výnimočnosťou
európskej (západnej) kultúry, západných inštitúcií či spoločenských štruktúr, vnímaných ako rozhodujúcich
činiteľov globálnej modernizácie. Rasová prevaha predstaviteľov Západu, posudzovaná v rámci tohto diškurzu,
vznikla ako prirodzený následok kultúrneho rozvoja týchto spoločností, nie ako následok vplyvu relígií či
biologických charakteristík členov týchto spoločností. Existujú ešte dva ďalšie koncepty umožňujúce vznik
kultúrneho rasizmu:
- vnímanie kultúrnej prevahy Európanov a Západu a ich kultúr nad všetkými inými civilizáciami,
- mimoeurópske kultúry, či civilizácie, sú iba užívateľmi výsledkov európskej kultúry a európskeho pokroku.
Kultúrny rasizmus Západu sa prejavuje v rozdielnom prístupe k rešpektovaniu práva štátov chrániť a
presadzovať svoje kultúrno-civilizačné hodnoty, v rozdielnom prístupe k rešpektovaniu a zachovávaniu práva na
slobodný duchovný a kultúrny rozvoj, rešpektovaniu a ochrane národnostnej, kultúrnej, náboženskej identity, v
rešpektovaní práva na ochranu pred ideologickou, kultúrnou a politickou indoktrináciou z vonka a pod.
Rasizmus Západu sa prejavuje aj v súvislosti s ponímaním hodnoty ľudského života, vytvorili sme deliace
hranice, rozdeľujúce ľudí na „MY“ a „ONI“. Životy „našich“ sú hodné ochrany, sú nedotknuteľné, životy „ich“

Na existenciu kultúrneho rasizmu poukázal profesor antropológie James Blaut (1927-2000) v reakcii, či lepšie povedané v kritike teórie
európocentrizmu či európskeho zázraku. Teoria európskeho zázraku (The European Miracle) je koncepcia historika Erica Jonesa, autora
The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia , podľa ktorej mala Európa i Európania
už pred rokom 1492 predpoklady, ktoré umožnili objavenie Nového Sveta, rozvoj kapitalizmu a získať dominantné postavenie vo svetovom
obchode i politike.
2
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nie sú hodné ľútosti. Straty „našich“ oplakávame, straty „cudzích“ prijímame ako prejav našej víťaznej sily.
Ľudia a národy, ktoré sú civilizačne, hodnotovo a kultúrne na našej strane , vedú vojny na „obranu demokracie“,
hodnota ich životov je vyššia, ako hodnota životov tých, ktorí sa „bránia“ prijať naše hodnoty. Je to preto, že
sme si rozdelili ľudí do skupín, pričom životy ľudí z tej „našej“ skupiny sú hodné ochrany, ľudia z druhej
skupiny sú tí, ktorí sú ohrozením našich životov. Straty životov ľudí z druhej skupiny sa nás akoby nedotýkali,
pretože boli propagandou démonizovaní, stotožnili sme ich s najväčšou hrozbou nášho sveta.
Teória kultúrneho rasizmu sa stala nástrojom na ospravedlňovanie, lepšie povedané legitimizáciu kolonizácie i
neokolonializmu, na zdôvodňovanie podradného postavenia mimoeurópskych národov, kultúr a civilizácií. Tým
že sa stavia na obranu ľudských práv, obhajuje predovšetkým právo silných na ekonomickú, politickú a kultúrnu
expanziu do málo rozvinutých krajín, ich ovládnutie a podriadenie svojim záujmom.
3.7 Činitele medicínskej povahy
Hrozby vzniku a šírenia nových chorôb, epidemie i pandemie (SARS, HIV, chrípky), nekontrolované šírenie
epidémií a nákaz zvierat a dobytka (epizootie) je jedným významných dynamizujúcich činiteľov
bezpečnostného prostredia. Šírenie nových chorôb sa stáva globálnym problémom, pretože v tomto prípade
administratívne hranice skutočne nepredstavujú žiadnu prekážku. Existuje tu akási analógia so šírením
organizovaného zločinu či počítačových vírov.
Vplyv týchto činiteľov na vývoj bezpečnostnej situácie súvisí s kvalitou a prístupnosťou zdravotníckej
starostlivosti najmä pre tých najchudobnejších, či už v krajinách tretieho sveta, alebo aj pre sociálne
marginalizované skupiny vo vyspelých krajinách. Výdobytky lekárskych vied nemajú rovnaký vplyv na
predlžovanie ľudského života pre všetky vrstvy, v mnohých krajinách sa nedarí znižovať detskú úmrtnosť,
tuberkulóza sa začína objavovať aj v európskych krajinách, chorobu AIDS sa nedarí eliminovať a naopak,
objavujú sa nové, nebezpečnejšie mutácie prenosných chorôb.
3.8 Energetické a surovinové problémy
Od 50.rokov 20. storočia sa neustále zvyšuje spotreba energií, surovín a potravín, čo je charakterizované ako
„spotrebná revolúcia“. Pritom na využívaní zdrojov sa podieľa len asi 1/5 svetovej populácie, tzv.
„spotrebiteľská trieda“.
Energetické a surovinové problémy sú vyvolané postupným vyčerpávaním obmedzených a neobnoviteľných
zdrojov prírodných surovín a snahou mnohých štátov získať prístup k lacným zdrojom surovín, ale i vody.
Energie a suroviny sa stávajú predmetom energetickej geopolitiky, ktorej cieľom je:
zaistenie stabilných a bezpečných zdrojov energií a surovín za rozumné ceny,
zaistenie bezpečných trás tranzitu a plynulej prepravy energií, bez blokád a obmedzení politického či
technologického charakteru,
využívanie energií a surovín na dosahovanie politických cieľov a politických tlakov.
Energetická geopolitika je založená najmä na využívaní energetických závislostí a energetických interakcií
štátov. Energetické interakcie môžu byť prezentované ako výroba (vývoz), nákup (dovoz) alebo preprava
(tranzit) energie. Z týchto interakcií môže vzniknúť energetická závislosť : aktéri energetických vzťahov môžu
byť závislí buď na exporte, alebo na importe energií. Jedna i druhá závislosť môže byť vnímaná negatívne, ak
neexistuje možnosť diverzifikácie.
Energetická závislosť sa ľahšie spolitizuje alebo sekuritizuje ak bude spojená s konfliktami alebo nepriateľstvom
medzi štátmi a vnímanie tohto nepriateľstva môže byť považované za činiteľ, ktorý vyvolá negatívnu
energetickú závislosť. Energetické interakcie a závislosti vznikajú jednak pomedzi štátmi (alebo regiónmi)
geograficky blízkymi, avšak ropovody a plynovody, resp. iné formy tranzitu môžu spájať štáty geograficky
veľmi odľahlé. Príkladom môže byť závislosť krajín EÚ od ropy a plynu z Perzského zálivu, z oblasti
Kaspického mora či vzdialených oblastí Ruskej federácie. Rovnako existujú energetické vzťahy a závislosti
medzi Čínou, Indiou, Japonskom a vzdialeným zdrojovými oblasťami či už na Strednom východe, alebo na
africkom kontinente. Predmetom zvýšeného záujmu je aj oblasť Východočínskeho mora, kde dochádza
k súpereniu nielen svetových mocností (USA, Čína), ale aj regionálnych aktérov , akými sú Vietnam, Taiwan,
Filipíny, Malajzia či Brunei).
4 ZÁVER
Aj keď sme definovali a analyzovali činitele, ktoré môžu vystupovať ako príčiny zmien bezpečnostnej situácie
v globálnom prostredí jednotlivo, väčšinou však pôsobia komplexne, vzájomne prepojené vzťahmi príčiny
a následku. Riziká vyplývajúce zo zložitosti súčasného sveta a jeho bezpečnostného prostredia spočívajú najmä v
emergentom správaní sa svetového systému, ktoré vzniká v dôsledku interakcií jeho podsystémov a prvkov, ako
i z nedostatku znalostí o vlastnostiach, ktoré vzniknú ako dôsledok týchto interakcií.
Bezpečnostné prostredie súčasného sveta, charakterizované nelinearitou, môže následkom jedinečných udalostí,
procesov, podnetov, náhodných alebo chaotických javov meniť svoju štruktúru, väzby, môžu vznikať nové
vlastnosti systému, ktoré sme nepredpokladali. I malé zmeny, relatívne nepatrné udalosti môžu v
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nerovnovážnom systéme, akým je bezpečnostné prostredie, vyvolať zmeny a turbulencie, ktoré ovplyvnia
bezpečnostnú situáciu v širšom bezpečnostnom prostredí.
Ľudské aktivity spôsobujú vyčerpávanie prírodných zdrojov, degradáciu životného prostredia a klimatické
zmeny, ktoré zase vyvolávajú nerovnosti, frustráciu z nedostatku alebo nedostupnosti životných potrieb
sociálnych aktérov. Nedostatok v rurálnom prostredí vyvoláva nedostatok v urbánnom prostredí. Migrácia
v smere Juh - Sever, vidiek - mesto vyvoláva preľudnenie v určitých oblastiach, stret etník, kultúr
a náboženstiev. Frustrácia z nemožnosti uspokojenia životných potrieb, z reálne pociťovaného nedostatku, je
využívaná na iniciáciu národnostných, etnických či náboženských konfliktov. A tie sa môžu pomerne rýchlo
rozšíriť z lokálnej či regionálnej úrovne až na globálnu úroveň.
Ak uvážime mnohovariantné usporiadanie aktérov svetového systému, potom je namieste kalkulovať okrem
skupinového záujmu zoskupení politických aktérov kalkulovať i s egoizmom a záujmami jednotlivých členov
medzinárodného systému.
Všetky prezentované činitele, či už jednotlivo alebo v kumulovane, predstavujú riziko pri prognózovaní
budúcich stavov bezpečnosti v globálnom prostredí.
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DECADE 2020 – ILLICIT MONEY AS WEAPONS OF MASS
DESTRUCTION, ANTI-MONEY LAUNDERING AND
THE CURRENCIES IN TERRORIST FINANCING
Miloslav HOSCHEK1

Abstrakt: Následky pôsobenia špinavých peňazí majú rovnakú ničiacu energiu, ako zbrane hromadného ničenia.
V Európskej únii umožňuje kybernetická bezpečnosť v reálnom čase sledovať toky financovania podvodov
súvisiacich s terorizmom a praním špinavých peňazí. Teroristické útoky vo Francúzsku a Belgicku spustili
viacero nových iniciatív a akčných programov európskych vlád a finančných inštitúcií v boji voči praniu
špinavých peňazí a voči finančnej kriminalite.
Kľúčové slová: Financovanie terorizmu, štvrtá direktíva proti praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu
terorizmu, kybernetická bezpečnosť, sledovanie tokov peňazí v EÚ.
Abstract: The illicit money has same energy as weapons of mass destruction. A money tracking EU
cybersecurity could identify financing, money laundering and online financial fraud related to terrorism. The
terrorist attacks in France and Belgium launched a several new initiatives, where European governments or
financial institutions take action programmes in the fight that illicit money might be used in financial crimes.
Key words: Terrorist Financing, Fourth Anti-Money Laundering Directive, combating terrorism financing, a
money tracking EU, cybersecurity.

Introduction
The European and U.S. investigations of anti-money laundering schemes shows, that financial industry
met with many kinds of violations, such as accounting fraud, market manipulation, public offerings, misconduct
by regulated entities or insider trading. The major global financial institutions investment banks, investment
advisers, broker-dealers, mutual funds or hedge funds are providing real time management of compliance staff
and assisting them with implementing enhancements to their anti-money laundering programs to the accounting
practises , revenue-sharing and market-timing practises of mutual funds.
The new requirement is to prepare an evidence how to identify, assess, understand, and mitigate antimoney laundering and combating terrorism financing risk, with respect to the on-going monitoring of customers.
The problem with this provision is that one cannot identify all payment instruments (e.g. prepaid credit cards) as
e-money. As a consequence, acquirers are no longer allowed to accept any payment cards from certain countries.
SWIFT ´AML regulations
The global financial messaging network SWIFT, doing international funds transfers, is developing a new
anti-money-laundering regulation initiative report to help banks to spot their red flags problems. This initiative
„ Know Your Customer (KYC) “ helps to the member banks to provide a global overview of an institution’s
correspondent banking traffic data. This demonstrate the due-diligence requirements of KYC and more
transparency to banking activities supported by potential risk within specific jurisdictions. . That will improve to
monitor a hard time spotting transactions from apparently innocuous customers who are actually fronting for
other entities. Banks have the option of asking SWIFT to create their institution’s SWIFT Profile that can also
act as a business enabler for institutions that want to demonstrate more transparency on their banking activities to
potential customers. More adoptive pillars should be implemented, due to the criminalisation of money
laundering. To prevent identity theft and frauds a new measures must be done.
Banks that contribute their financial network KYC data to the KYC Registry plans an additional value-added
KYC and customer due-diligence services based on the KYC Registry. Using SWIFT’s KYC Registr and Cash
and Treasury File Management Reporting help banks to share with their counter parties at their discretion. These
are are to identify, trace seize and confiscate the proceeds of crime and to monitor of transactions and
behaviours of world terrorism and money laundering:
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engaging KYC (know your customer) a complex policy customer identification for restriction of antimoney laundering and terrorism financing
addressing the constructive conditions against the spread of terrorism
preventing and combating terrorism
ensuring human rights and the rule of Law

Here are important for anti-money laundering programs the tasks of regulatory and data governance, risk
analytics and assessments, risk assessment polices, procedures and standards. anti-money laundering
compliance leadership positions at in the identification and remediation of issues of regulatory compliance
including, corporate governance, sustainability, customer due diligence, activity monitoring, investigations and
reporting. Several administrative corruption remains to be important, such as falsification of the company books,
making false representations to the creditors, fraudulent trading, using stolen identity. Banks have the option of
asking SWIFT to create their institution’s SWIFT Profile, which the banks can then share with their counter
parties at their discretion, using SWIFT’s KYC Registry. Along with SWIFT Profile, the financial network plans
additional value-added KYC and customer due-diligence services based on the KYC Registry and enable banks
to better assess their counterparties’ own declared behavior and gain insights into potential risks posed by the
activities of their counter parties and those institutions’ customers.
The virtual currencies in terrorist financing
Bordering Afghanistan, which equals Taliban and the heroin trade, and with its own struggle to combat capital
flight of both legal and illicit funds, Pakistan is just beginning to grapple with the scale of money laundering and
terrorist financing it faces. Conflict rages just over the border in Syria yet Turkey goes slow (even backwards
with recent amendment of its customs code) on terrorist financing. Hizbullah has long been on the terrorism
radar and despite current focus on Islamic State, the United States is attempting to maintain pressure on the
group’s finances through specific legislation. The virtual currencies in terrorist financing don’t have to dig too
deeply into the dark web to find vendors offering anything from an AK47 to a lump of polonium - with Bitcoin
as the preferred payment method. The perceived anonymity and unregulated nature of virtual currencies has also
raised concerns that they could be the ideal conduit for terrorist financing. In February, three months after the
Paris attacks, the European Commission announced plans to address this issue.
The European Commission has released a detailed action plan of reforms designed to choke off the supply of
money to terrorist organisations, including amending the recently agreed European Union (EU) Fourth Money
Laundering Directive (4MLD), which it now envisages would enter into force “at the latest by 4th quarter 2016”.
US intelligence has access to European Union citizens’ banking transfer records by virtue of a controversial
2010 agreement which examines the Terrorist Financing Tracking Programme, currently set for
renegotiation.The horrific events in Paris will sharpen focus on how such attacks are funded. The Financial
Action Task Force had already revisited the evolving threat in a report issued after its October 2015 plenary.
THe latest terrorist financing methods and evidence.The Paris terror attacks have prompted an urgent meeting of
the EU Council of Ministers (for justice and home affairs) to back strengthening and improving the operation of
member states’ financial intelligence units (FIU).
A Cyber Intelligence in Terrorist Financing Controls
We see, that globally is unprecedented, and modern technologies are presenting new and evolving threats.
In euro zone a modern technologies are presenting new and evolving threats, here should more actively protect
its regions, states, people, economy. A cyber intelligence in order to combat rising threats to multi- national
security in eurozone could be that way to improve the present situation. The use of cyberintelligence fraudulent
identities and strengthen the EU cybersecurity tactics to be a key enabler of serious and organised crime and
terrorism. There are many new sophististicated forms and other measures of anti-money laundering and legal
sources of terrorist financing at present, such as:
•
•
•
•
•
•
•

Collection of Membership Dues Sales of Publications
Cultural and Social Events
Door to Door Solicitation within Community
Request to wealthy members of the Community
Donation Collection of Dirty Money
Terrorist Financing internal controls
Banking and Deposit Taking Institutions
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A new cyberintelligence should more effectively work with government to curb the recruitment scams
that criminal syndicates often use to trick unwitting individuals into trafficking money between different
European jurisdictions. That means to reduce money laundering and the presence of criminal networks by
investigating online payments platforms and financial cybercrime. As the money moves to finance illicid WMD
(Weapons of Mass Destruction) in non-cooperative countries and territories programmes against. These are the
in U.S., OFAC – US Patriot Acts, Crime Act 2002, Organised Crime and Police Act, U.S.Terrorism Act 2000.
For instance the U.S. FATF – Financial Action Task Force gave in recent years 40 recommendations and over
dozen of special recommendations and regulatory initiatives about anti-money laundering regulations,
stretching from tax evasion into grey edges of avoidance and the identification of true beneficial owners of legal
entities. Also U.S. Bribery Act 2010 tracks about suspicious money laundering, using regulatory initiatives
ongoing monitoring, record keeping programmes. The system is a “futile and impotent weapon in the global
fight against money laundering and corruption. Trillions of dollars may be missing from U.S. government
coffers due to widespread corporate tax evasion and criminal money laundering strategies.
The fourth and fifth AML directives
The so-called ‘Fifth Directive’ – which contemplate, inter alia, centralised registers of bank and payment
accounts, regulation of virtual currency exchanges, lower identification thresholds for prepaid cards and full
public access to beneficial ownership registers of both companies and business-related trusts. The Fourth antimoney laundering directive introduces more stringent sanctions for financial institutions who fail in meeting
their anti-money laundering obligations. For financial institutions the fourth anti-money laundering directive
enable to identify the hazards and assist together with the customers due diligence measures should be applied.
The purpose of the Directive is to improve consistency of anti-money laundering and counter terrorist financing
rules across all EU Member States. European financial institutions under the fourth anti-money laundering
directive continue to struggle with the high-risk accounts.
New sanctions include the issuance of a public statement of anti-money laundering procedures, cease and desist
orders, revocation of financial licenses and higher monetary sanctions. With 5AMLD, the Commission seeks to
address those gaps. In particular, the Commission wants to provide for more transparency regarding beneficial
owners of companies and trust and holders of anonymous prepaid products. Under 5AMLD, the legal
requirements that allow the issuance of anonymous e-money products shall become significantly more restrictive
than under 4AMLD. Acquirers are no longer allowed to accept payments carried out with prepaid cards issued
in third countries where such cards do not meet requirements equivalent to the prevention of money laundering
under 5AMLD.
Data Protection and Financial Intelligence
A financial intelligence service monitor fund flows as part of the authorities’ efforts against money
laundering and tax evasion. In respect of exchanging information, specific requirements will be introduced. This
will extend to fianancial intelligence units: having access to financial, administrative and law enforcement
information; being empowered to take early action in response to requests from law enforcement authorities
within the Member State. The service, which might be independent or located within the Finance Ministry or
Central Bank, should employ civilian staff who would not have the right to compel people to give evidence.
They would concentrate on document and data analysis. In this way their contact with business and
entrepreneurs, and the corresponding scope for corruption, would be limited. Suspicious transactions would be
investigated by the police.
With the aim of providing clarity around the interaction between and data protection, the new Directive
introduces a provision in respect of policies and procedures, which requires that data protection elements are
considered within anti-money laundering and counter terrorist financing policies and procedures for sharing of
customer information. The purpose of this addition is to strike an appropriate balance between robust controls
and the protection of the rights of data subjects. Pretending to be one to win the trust of the biggest Colombian
drug cartel and launder millions of dollars for them is threat of an altogether different order. The shift towards
stronger enforcement actions within the anti-money laundering and counter terrorist financing sphere is
noticeable in other jurisdictions as well. For instance, US regulators are imposing larger monetary penalties for
alleged anti-money laundering compliance violations.
Conclusion
Financial and administrative corruption remains a major financial crime. Investigating allegations to
tackle the issue of money laundering, especially with regard to of illicit gains or corruption of public figures and
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organisations erosion of fundamental principles of justice. We see for instance, that the business of human
trafficking is one of the fastest growing sources for illicit money , reaching epidemic proportions. On the other
side, the investigation of the financial industry shows, that the financial crime programs should improve in the
areas as anti-money laundering compliance and investigations, sanctions issues, fraud investigations, and
forensic technology, audit and risk management roles , including gap analyses, risk assessments.
There are many terrorist financing schemes, how the dirty money integrates into the financial system,
using financial investment payments transfers to offshore bank placement, falsing invoices where are purchased
the luxury assets. The European Union adopted the fourth anti-money laundering directive satisfying the
regulatory demands of adequate anti-money laundering controls and regulatory scrutiny of anti-money
laundering controls, as well as the threat of individual accountability, ownership, customer due diligence,
politically exposed persons, and third party equivalence.
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BEZPIECZEŃSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A BEZPIECZEŃSTWO UNII EUROPEJSKIEJ
Lech HYB1

Safety of the Republic of Poland and the Safety of the European Union
Streszczenie: Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo
Rzeczypospolitej będzie wpływać na bezpieczeństwo panujące w Unii Europejskiej każdego państwa
członkowskiego. Unia Europejska będzie się borykać z różnymi zagrożeniami. Gdy zagrożony jest byt Unii
Europejskiej to również w identycznej sytuacji znajdują się kraje zrzeszone. Przymiotem bezpieczeństwa
kooperatywnego jest większy zasób sił, a co zatem idzie skuteczność działań i przeciwdziałanie potencjalnemu
zagrożeniu agresora planującego zamach.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, płaszczyzny bezpieczeństwa, interesy bezpieczeństwa, interesy
egzystencjalne, Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości.
Abstract: Safety is a very broad term and it has been known for ages. Safety is inseparably linked with the
threat, which is seen as a certain mental or awareness condition caused by the perception of certain phenomena
that are subjectively assessed as unfavorable or dangerous. On the other hand, these factors represent the
objective assessment of conditions which cause uncertainty and fear. Once the existence of the European Union
is threatened, the associated countries are in the similar situation. The safety within the EU will be implemented
throughout cooperation. Every single action concerning safety should begin with the analysis of current threats
and challenges.
Keywords: safety, public order, the Constitution, globalization, the European Union
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Wstęp.
Źródła obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa.
Rodzaje bezpieczeństwa.
Płaszczyzny bezpieczeństwa Państwa.
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.
Instytucje bezpieczeństwa w unii Europejskiej.
„Człowiek, który oddaje wolność w zamian za bezpieczeństwo, nie zasługuje na żadne z powyższych”
Benjamin Franklin

Ustawodawca w najwyższym akcie prawnym Polski podkreślił rangę bezpieczeństwa. Art. 5 Konstytucji
stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochronie niepodległości państwa i
niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic służą Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej2. Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to
obowiązek przestrzegania systemu prawnego zagwarantowanego na szczeblu Unii. Ustawa zasadnicza
przewiduje następującą hierarchię źródeł powszechnie obowiązującego prawa:
 Konstytucja;
 ustawy;
 ratyfikowane umowy międzynarodowe;
 rozporządzenia
 akty prawa miejscowego (art.87).
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej będzie wpływać na bezpieczeństwo panujące w Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo jest terminem bardzo szerokim i znanym w doktrynie od dawna. Abraham Maslow umieścił
potrzebę bezpieczeństwa już na drugim miejscu. Uwypuklił przez to znaczenie bezpieczeństwa w życiu
człowieka.

1
2

Dr inż. Lech Hyb. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Kielcach
Art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
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Bezpieczeństwo ze względu na kategorię jest różnie definiowane. Dominuje pogląd, że bezpieczeństwo jest
stanem, który zapewnia spokój, wolność od zagrożeń, ataku lub strachu3. Cechuje go brak ryzyka utraty czego
istotnego. Brak bezpieczeństwa powoduje stan poczucie zagrożenia, strach, lęk, niepokój4. Możemy wyróżnić
poniże rodzaje bezpieczeństwa:
1. ze względu na obszar:
 globalne;
 międzynarodowe;
 regionalne;
 narodowe.
2. Ze względu na relacje do terytorium:
 zewnętrzne;
 wewnętrzne.
3. Ze względu na dziedzinę:
 ekologiczne;
 ekonomiczne;
 energetyczne;
 fizyczne;
 informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne);
 kulturowe;
 militarne;
 polityczne;
 socjalne;
 społeczne5.
Bezpieczeństwo RP oraz UE dotyczy wszystkich wyżej podanych obszarów. W odniesieniu do Polski
bezpieczeństwo będziemy rozumieć jako „taki rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności
państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie zaspokajania
podstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych społeczeństwa oraz traktowania państwa jako
suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych)6.
Poniżej przedstawiam płaszczyzny bezpieczeństwa państwa7:

Bezpieczeństwo polityczne „określa stan pewności przetrwania i rozwoju systemu politycznego danego
państwa, a zatem stabilności rządów i wewnętrznej stabilności państwa. Polega na zapewnieniu samodzielnego
decydowania przez naród i utworzone przezeń instytucje o ustroju państwa i prowadzeniu niezależnej polityki
zewnętrznej oraz wewnętrznej, odpowiadających interesom jednostki i społeczeństwa. Uważa się, że
bezpieczeństwo polityczne to całokształt środków i metod działania mających na celu wykrycie, zapobieżenie i
likwidację zjawisk, które mogą zagrozić interesom politycznym kraju”8.
Pod pojęciem bezpieczeństwa wojskowego, zwanym militarnym będziemy rozumieć „stan uzyskany w
rezultacie utrzymywania odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych sił zbrojnych oraz zawartych sojuszów
W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2010, s. 9.
(dostęp na dzień 15.12.2014 r.).
5http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo (dostęp na dzień 15.12.2014 r.).
6 W. Łepkowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON, Warszawa 2002, s. 14.
7 Podstawy, mechanizmy i procedury kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego polski z punktu widzenia narodowej i sojuszniczej
strategii obronnej. Kryptonim „PMP- BENSSO”. Cz. I. Metodologia i model badań bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, Z. Stachowiak
(red.), Warszawa 2001, s.49, [za:] Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 26
8http://www.nowastrategia.org.pl/bezpieczenstwo-polityczne-polski-sadza-polacy/ (dostęp na dzień 21.12.2014 r.)
3

4http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo
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wojskowych, a także posiadania koncepcji strategicznej wykorzystania będących w dyspozycji sił stosownie do
zaistniałej sytuacji”9.
Bezpieczeństwo ekonomiczne, określane także gospodarczym to „niezakłócone funkcjonowanie
gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej
równowagi z gospodarkami innych państw”10
Mówiąc o bezpieczeństwie należy wspomnieć o organach stojących na straży przestrzegania porządku
publicznego. Ochrona jest przygotowywana przez organy, instytucje, formacje, a także przedsiębiorców lub
jednostki organizacyjne. 11 Ochrona obszarów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa jest
przygotowywana oraz prowadzona przez, specjalnie tworzone do tego celu, jednostki zmilitaryzowane
przeznaczone do realizacji zadań ochronnych samodzielnie bądź z udziałem Sił Zbrojnych RP, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i formacji obrony cywilnej.
Organami wykonawczymi w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa będą takie instytucje jak:
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, firmy detektywistyczne i
ochroniarskie.
Co do zasady organy wykonawcze możemy uznać za organy posiadające kompetencje w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wypada jednak zaznaczyć, że znajdą się i takie, które będą
sprawować władze wykonawczą i ustawodawczą jednocześnie.
Organy o właściwości ogólnej dla których bezpieczeństwo i porządek publiczny stanowią jedną z wielu
innych kompetencji to np. Prezydent RP, Rada Ministrów
Zgodnie z art. 126 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem
Rzeczypospolitej Polskiej. Czuwa on nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i
bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wśród ogólnego pojęcia
bezpieczeństwa państwa które ma sprawować Prezydent będziemy rozumieć m.in. inicjatywę ustawodawczą,
wniosek o przeprowadzenie kontroli przez NIK, wniosek do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, nadawanie stopni wojskowych, orderów i odznaczeń. Przytoczenia
wymaga również, iż „prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. W czasie pokoju sprawuje on
zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej ( art. 134 ust. 1 i 2
Konstytucji).”12
Drugim organem powołanym przez ustawę zasadniczą jest Rada Ministrów. Ustawodawca w art. 146
ust. 4 wylicza kompetencje Rady Ministrów. W przeważającej mierze zajmuje się ona: ochroną interesów
Skarbu Państwa, , zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, gwarantuje
bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi
państwami i organizacjami międzynarodowymi, dzierży ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.
Zadania powierzone Prezesowi Rady Ministrów, poszczególnym ministrom czy samej Radzie ministrów będą
wykonywane przede wszystkim poprzez organy administracji rządowej czy jednostki samorządu terytorialnego.
Wojewoda to przedstawiciel Rady Ministrów w województwie (art. 3 ustawy o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie13), który odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów, a w
szczególności: zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej
działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub
mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz
zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, dokonuje oceny stanu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz
ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, wykonuje i koordynuje zadania w zakresie
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw. Wojewoda
będzie wykonywała zadania z zakresu bezpieczeństwa poprzez podejmowanie ćwiczeń, warsztatów lub szkoleń
w granicach reagowania na potencjalne zagrożenia, wydawanie zaleceń i planów. Organ ten również
współpracuje z służbami, inspekcjami oraz strażą, np. z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego.
Kolejnym organem posiadającym kompetencje w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego jest powiat. Do zadań powiatu należą m. in. sprawy dotyczące: obronności, porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska, o czym stanowi art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym 14. Organ stanowiący
Łepkowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON, Warszawa 2002, s. 14.
Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 32.
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności
państwa oraz ich szczególnej ochrony, Dz. U. 2003 nr 116 poz. 1090.
12P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
13
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. 2009 nr 31 poz. 206 ze zm.
14
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 ze zm.
9W.

10K.M.
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powiatu, czyli rada powiatu w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmuje uchwały
oraz przepisy porządkowe, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa, posiada również uprawnienia kontrolne w
stosunku do Policji.
Podobne zadania wykonuje gmina, z tą jednak różnicą, że zadania te mają charakter lokalny. Samorząd
terytorialny, którego podstawową jednostką jest gmina wykonuje zadania, które nie są zastrzeżone dla innych
jednostek samorządu terytorialnego, nazywamy jej zadaniami własnymi. Gmina, która została powołana przez
Konstytucje w art. 164 wykonuje je poprzez swoje organy, czyli: radę gminy (miasta) i wójta (burmistrza,
prezydenta miasta).
Policja pojmowana jest jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
dlatego też należy poświęcić jej więcej uwagi. Policja została powołana na mocy ustawy o policji z dnia 6
kwietnia 1990 roku15. W art. 1 przytoczonej ustawy znajdziemy regulację dotyczącą celu ustanowienia takiego
organu. Policję tworzy umundurowana i uzbrojona formacja służącą społeczeństwu i przeznaczona do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.„Do podstawowych zadań
policji należą:
1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych
oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach
przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w
odrębnych przepisach,
6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością
publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z
organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz
odrębnych przepisów;
8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
9. prowadzenie
bazy
danych
zawierającej
informacje
o
wynikach
analizy
kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA)”16
Do obowiązków Policji należą również wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej
oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Policja realizuje
ponadto, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów
administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
W strukturze organów stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego oprócz Policji
znajdziemy wyspecjalizowane jednostki, np. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Żandarmerie Wojskową, Biuro Ochrony Rządu, Straże
gminne czy pożarowe.
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest właściwa „w sprawach ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego” 17 Do zadań ABW należy m.in. : rozpoznawanie,
zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek
konstytucyjny, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, realizowanie zadań służby ochrony
państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych
w stosunkach międzynarodowych.
Agencja Wywiadu jest organem właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego
państwa, która ma za zadanie np.: uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym
organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP oraz
jej potencjału ekonomicznego i obronnego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym
godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP.
Zgodnie z art. 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym18 organ ten jest specjalną instytucją
powołaną w celu zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, a zwłaszcza w instytucjach
państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
W celu wykonywania powierzonych im zadań podobnie jak Policja mogą legitymować osoby, zatrzymywać je,
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 ze zm.
1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 ze zm.
Art. 1 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 ze
zm.
18
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm.
15

16Art.
17
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przeszukiwać, dokonywać kontroli osobistej, przeglądać bagaże, zatrzymywać pojazdy oraz sprawdzać ich
ładunek itp.
Straż Graniczna może kontrolować treść korespondencji, zawartość przesyłek, a co najważniejsze ma
uprawnienie wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych od osób, wobec których istnieje podejrzenie, że
wytwarzają, posiadają lub przewożą rzeczy którymi obrót jest zabroniony lub popełniają inne czyny przestępcze,
zwłaszcza związane z przekraczaniem granicy RP.
Podstawę działania Żandarmerii Wojskowej jest ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii
Wojskowej i Wojkowych organach porządkowych19. Zgodnie z ta ustawą organ ten wykonuje swoje zadania
związane z zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochroną bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, zapobieganiem popełnianiu przestępstw i
wykroczeń itp., poprzez np. kontrolowanie, interweniowanie w przypadku naruszenia dyscypliny wojskowej lub
porządku publicznego, poprzez wykonywanie czynności operacyjno- rozpoznawczych i procesowych, ponadto
poszukuje sprawców, konwojuje osoby, dokumenty i mienie, nakładają grzywny w drodze mandatu,
przeszukiwanie osób i pomieszczeń, stosują środki przymusu bezpośredniego.
„W obszarze samorządowym straże gminne (miejskie) stanowią para-policję lokalną będącą w
dyspozycji administracji samorządowej.”20 Jej zakres działań jest jednak dosyć ograniczony, a ponadto działania
te podlegają kontroli Policji. „Straż gminna posiada status jednostki organizacyjnej gminy. (…) Straż gminna
wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.”21
Funkcjonariusze straży gminnej maja prawo do: udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub
stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania w uzasadnionych przypadkach,
dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży podręcznych, nakładania grzywien w drodze
mandatu, usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowani kół, ujęcia osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
Mówiąc o straży w szerokim tego słowa rozumieniu nie można nie wspomnieć o Państwowej Straży
Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacja, która posiada kompetencje m.in. w zakresie: rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, czy prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.22
Pozostając w kręgu rozważań o organach wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa trzeba
wymienić zadania jakie one wykonują. Przede wszystkim:
- organizują ową ochronę;
- ujmują problematykę ochrony w kwestionariuszach, przeglądach, programach i innych dokumentach
dotyczących przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- opracowują, uzgadniają oraz aktualizują plany ochrony zgodnie z ogólnymi wymaganiami i procedurami;
- koordynują i nadzorują prace związane z przygotowaniem ochrony oraz zapewniają warunki do realizacji tych
prac;
- realizują zadania związane z uzyskaniem limitów osobowych, środków finansowych oraz innych zasobów
niezbędnych do prowadzenia zadań na rzecz bezpieczeństwa, a także dysponują przydzielonymi limitami i
środkami przeznaczonymi na tę ochronę;
- organizują szkolenia w zakresie problematyki bezpieczeństwa;
- organizują współdziałanie z innymi jednostkami;
- zapewniają sprawność, ciągłość i terminowość działań.
Wskazane wyżej organy to najczęściej kojarzone z bezpieczeństwem, natomiast oprócz nich ustawodawca
wyróżnił także Najwyższą Izbę Kontroli. NIK został już wyartykułowany w Konstytucji. Art. 203 ustawy
zasadniczej stanowi, że NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku
Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu
terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych, a także innych
jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych. Kontrola ta w zależności od podmiotu jest prowadzona
z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Zadania wypełniane przez NIK
(Najwyższa Izba Kontroli) będą wypełniać postulaty z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego.
Analizując zebrany materiał przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej przez CBOS dotyczącej
poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

19

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. 2001 nr 123 poz. 1353.
M. Lisiecki, Zarządzenie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011.
21 S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej, Warszawa 2010.
22
Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. 1991 nr 88 poz. 400 ze zm.
20
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Z powyższego jasno wynika, że poczucie bezpieczeństwa w Polsce wzrasta. Az 90 % obywateli nie
obawia się zagrożenia w miejscu swojego zamieszkania. Jest to dobry sygnał dla organów stojących na straży
przestrzegania prawa. Zarazem dowodzi skuteczność działań tych organów.
Ponadto CBOS (Centrum badania Opinii Społecznej) pokusiło się o opracowanie statystyki wśród
Polaków dotyczącej poczucia bezpieczeństwa stricte na terenie kraju. Wyniki są zadawalające, o czym świadczy
poniższa tabela23.
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Bezpieczeństwo obywateli każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej będzie stanowić ogólne
bezpieczeństwo Wspólnoty.
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Internacjonalizacja, globalizacja, umiędzynarodowienie to procesy które wpływają na bezpieczeństwo
postrzegane nie na gruncie jednego państwa, lecz na stosunki między państwami w obrębie danego tworu,
organizacji, instytucji.
Pożądanym działaniem w sferze bezpieczeństwa jest system zbiorowego bezpieczeństwa. Opiera się na
instytucjonalnym podejściu do zagadnienia, którego zamysłem jest przeciwdziałanie napięciom między
państwami członkowskimi. Będzie obejmował wszytki zrzeszone państwa z danego obszaru, nie zależnie na
stosunki panujące między nimi. Obecnie organizacją międzynarodową która wypełnia zadania na rzecz
instytucjonalnego bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej jest Unia Europejska 24.

23http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_084_14.PDF
24

(dostęp na dzień 21.12.2014 r.).
P. Turczyński, Bezpieczeństwo Europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie., Wrocław 2001, s. 21.
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Państwa członkowskie UE będą wypełniać bezpieczeństwo w oparciu o kryterium interesów
egzystencjalnych25. J. Kukułka twierdzi, że potrzeby oraz interesy egzystencjalne układają się w treść racji stanu
państwa, a także dotyczą jego bezpieczeństwa, przetrwania, tożsamości i rozwoju26.

Rys. 1. Jednakowe interesy państw członkowskich UE27.
Bezpieczeństwo na gruncie UE będzie sprawowane poprzez wydawanie aktów prawnych przez instytucje
powołane w Traktatach. Instytucje Unii Europejskiej to:
 Parlament Europejski;
 Rada Europejska;
 Rada;
 Komisja Europejska;
 Trybunał Sprawiedliwości;
 Europejski Bank Centralny;
 Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Parlament Europejski z siedzibą w Strasburgu, Brukseli oraz Luksemburgu sprawuje funkcje:
 prawodawczą, która dzieli wraz z Radą;
 nadzorczą nad pozostałymi instytucjami, przede wszystkim nad Komisją;
 budżetową- na współ z Radą decyduje o budżecie UE28.
Parlament ma kompetencję do uchwalania aktów prawodawczych. .Poprzez stanowienie prawa będzie
zapewniać ład i porządek na obszarze całej Unii, nadzorując budżet wypełni w przeważającej mierze aspekt
bezpieczeństwa finansowego oraz ekonomicznego. Sprawując zaś nadzór nad innymi instytucjami będzie
sprawdzać ich działalność, celowość i koniczność podejmowanych działań. Wysoki Przedstawiciel Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa jest zobowiązany do informowania Parlamentu o rozwoju
WPZiO (Wspólna Polityka Zagraniczna i Obrony) oraz WPBiO (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony)
oraz konsultowania kluczowych kwestii. Parlament może kierować do Przedstawiciela pytania lub formułować
zalecenia. Dwa razy w ciągu roku przeprowadza obrady dotyczące prac i rozwoju WPZiB oraz WPBiO29.
Rada Europejska „stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami
członkowskimi”30. Rada Europejska nadaje unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i
priorytety polityczne 31 . W spotkaniach Rady biorą udział szefowie państw lub rządów z każdego państwa
członkowskiego oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Obradami kiedy przewodniczący. Każde działania
są podejmowane przez instytucje UE by realizować wyznaczony cel, którym jest między innymi wspieranie
pokoju, zapewnienie obywatelom unii przestrzeni wolności, bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości. Rada
Europejska określa wytyczne dla WPZiB, przyjmuje decyzje. Razem z Radą Unii Europejskiej określa oraz
realizuje Wspólna Politykę Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Gdy zachodzi koniczność, Przewodniczący Rady
Europejskiej zwołuje nadzwyczajne posiedzenie celem wyznaczenia newralgicznych kierunków działania
mających wpływ na kwestie polityczno-obronne32.
I. Słomczyńska, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie., Lublin 2007, s. 23.
J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 222.
27 I. Słomczyńska, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie., Lublin 2007, s. 24.
28Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Jak działa Unia Europejska, Bruksela 2012, s. 10
29 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 189.
30Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Jak działa Unia Europejska, Bruksela 2012, s. 12.
31 Art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
32 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 189.
25
26
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Rada Unii Europejskiej posiada kompetencje prawodawcze, budżetowe, wykonawcze oraz kreacyjne33.
Pierwsze dwie funkcje dzieli wraz z Parlamentem Europejskim. W działaniach Rady biorą udział po jednym
ministrze z każdego państwa członkowskiego. Celem spotkań jest uzgadnianie, dyskutowanie oraz
przyjmowanie aktów prawodawczych a także koordynowanie polityki państw członkowskich 34 . Uchwalając
prawo sprawia iż reżimy prawne w państwach członkowskich ulegają zbliżeniu co zapobiega konfliktom. W
wyłącznej kompetencji Rady oraz Rady Europejskiej leży określanie i wdrażanie polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa UE. Polityka ta realizowana jest poprzez działalność Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także działalność państw członkowskich na posiedzeniu Rady do
Spraw Zagranicznych. W ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) Unia Europejska
kształtuje Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Ma ona na celu zainicjowanie działań w
obszarze zarządzania kryzysowego, które mogą mieć charakter zarówno pokojowy jak i militarny. Takie
przedsięwzięcia są zsynchronizowane z NATO. W ramach tej polityki UE dysponuje następującymi stałymi
organami:
- Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa (KPiB), który zajmuje się monitorowaniem oraz analizą
sytuacji międzynarodowej i kryzysowej za granicą;
- Komitetem Wojskowym Unii europejskiej (EUMC), kierującym operacjami Wojkowymi;
- Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS), działającym w dowództwie wojskowym w
Brukseli który wspomaga EUMC35.
Kolejnym organem UE stojącym na straży bezpieczeństwa jest Komisja Europejska. Wspiera ona
ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa nad stosowaniem Traktatów,
nadzoruje stosowanie prawa, wykonuje budżet i zarządza programami36. Jako organ wykonawczy, jego rola w
zakresie wykonywania polityki bezpieczeństwa znikoma. Przede wszystkim wykonywana przez Wysokiego
Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Warto wskazać, że Komisja ma prawo
przedkładać do Rady wspólne wnioski w innych zewnętrznych domenach niż Wspólna Polityka Zagraniczna i
Bezpieczeństwa37.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy
wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów, ale to na państwach
członkowskich leży ciężar ustanowienia środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w
dziedzinach objętych prawem Unii. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego
państwa członkowskiego. W działalności Trybunału zaangażowani są rzecznicy generalni 38 . Trybunał
Sprawiedliwości jako organ wykonujący władzę sądowniczą jest właściwy w sprawach:
- skarg przeciwko państwom członkowskim za naruszenie prawa wspólnotowego (mogą być wnoszone
przez Komisję, państwa członkowskie oraz Radę Dyrektorów EBI);
- dotyczących sporów w kwestii wykonywania zobowiązań przewidzianych w Traktatach, Statucie
ESBC i EBC;
- pytań prejudycjalnych;
- o wydanie opinii w kontekście zgodności projektu umowy międzynarodowej z Traktatami;
- skarg na nieważność aktów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Banku
Centralnego, Rady Dyrektorów i Rady Gubernatorów EBI, a także na zaniechania tych organów;
- sporów wynikłych między państwami członkowskimi39.
Zgodnie z art. 275 Traktatu o Funkcjonowaniu unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości nie jest
właściwy w zakresie postanowień dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ani w zakresie
aktów przyjętych na ich podstawie. Jest on natomiast właściwy w zakresie realizacji wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa przewidzianej w art. 40 Traktatu o Unii Europejskiej.
W skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych wchodzą Europejski Bank Centralny i krajowe
banki centralne. Instytucja ta będzie kształtować bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe UE, gdyż prowadzi
ona politykę pieniężną Unii. Celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen oraz wspieranie polityki
gospodarczej Unii. Jest on niezależny w swym działaniu i ponadto ma wyłączne prawo do emisji euro40.
Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu jako ostatnia instytucja Unii Europejskiej będzie
niejako zazębiał się pod względem bezpieczeństwa ekonomicznego oraz finansowego UE z Europejskim
Bankiem Centralnym. Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrole rachunków Unii41. Porównując do Polskiego
stanu można tytułem przykładu wskazać Najwyższa Izbę Kontroli jako organu podobnego. TO sprawdza
A. Parzych, A. Wlaź, Rada Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 12.
politykę Unii Europejskiej. Jak działa Unia Europejska, Bruksela 2012, s. 14.
35 Tamże, s. 15 i nast.
36Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
37 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii europejskiej, Warszawa 2012, s. 190.
38 Art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
39 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii europejskiej, Warszawa 2012, s. 160-161.
40 Art. 282 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
41 Art. 285 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
33

34Zrozumieć
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rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii, kontroluje również rachunki wszystkich dochodów i
wydatków wszystkich organów i jednostek organizacyjnych utworzonych przez Unię, w przydzielonym jej
zakresie. Co więcej Trybunał Obrachunkowy kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków oraz
upewnia się co do należytego zarządzania finansami. Ze swojej działalności będzie musiał przedłożyć
odpowiednim organom sprawozdanie42.Nie posiada on natomiast kompetencji jurysdykcyjnych43.
Omówiwszy pokrótce wszystkie najważniejsze instytucje Unii Europejskiej należy zagłębić się w prace
podejmowane w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną cześć wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych.
Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misiach utrzymania pokoju, zapobiegania
konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów
Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie zapewniają państwa członkowskie44.
Należy dodać, że polityka ta obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej Unii. Nie można
zapominać, że niektóre państwa należą do NATO. W związku z tym w Traktacie o Unii Europejskiej znajdziemy
postanowienie, iż polityka unii nie uchybia politykom prowadzonym przez państwa członkowskie w ramach
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Kraje zobowiązane są do oddania do dyspozycji Unii swoich
zdolności cywilnych i wojskowych w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Istotnym jest fakt, że w przypadku napaści zbrojnej na jakiekolwiek państwo członkowskie, pozostałe
kraje zrzeszone mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia. Misje podejmowane przez
UE obejmują wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i
wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu
kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów.
Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem.
W ramach bezpieczeństwa w Unii Europejskiej została wyodrębniona Europejska Agencja Obrony,
która ma za zadanie:
 przyczyniać się do określania celów zdolności wojskowych Państw Członkowskich i oceny wykonania
zobowiązań w zakresie zdolności podjętych przez Państwa Członkowskie;
 wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod
dokonywania zamówień;
 zgłaszać wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz zapewniać
koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi
programami współpracy;
 wspierać badania nad technologiami obronnymi oraz koordynować i planować wspólne działania
badawcze i studia nad rozwiązaniami technicznymi odpowiadającymi przyszłym wymaganiom
operacyjnym;
 przyczyniać się do określania wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę przemysłową i
technologiczną sektora obrony oraz zwiększających efektywność wydatków wojskowych i, w
stosownych przypadkach, wprowadzać w życie te środki45.
Inne agencje UE realizujące Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony to Centrum Satelitarne unii
Europejskiej, które ma monitorować kryzysy oraz Instytut Unii europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
zajmujący się wymiana naukową w dziedzinie bezpieczeństwa, zapewnia doradztwo w tej kwestii, analizuje
europejska agendę bezpieczeństwa46.
Tytułem zasygnalizowania w ramach WPZiB zostały powołane następujące organy sui generis: Komitet
Polityczny i Bezpieczeństwa, Jednostka planowania strategicznego i wczesnego ostrzegania, korespondenci
europejscy, specjalni przedstawiciele, Komitet Wojskowy, Sztab Wojskowy, Komitet do spraw Cywilnych
Aspektów Zarządzania Kryzysowego47.
Należy zatrzymać się przy Europolu- odrębnej organizacji, której działalność datuje się na 1998 rok,
zwanym Europejskim Urzędem Policji. Realizuje ona cele zawarte w Traktacie o Unii europejskiej. Odpowiada
za prewencję oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Co więcej celem tej organizacji jest
zorganizowanie sprawnej współpracy organów stojących na straży prawa w państwach członkowskich 48 .
Europejski Urząd Policji nie posiada władzy wykonawczej. „Oznacza to, że funkcjonariusze Europolu nie są
uprawnieni do prowadzenia śledztw w krajach członkowskich czy dokonywania aresztowań. Europol wspiera
policje krajów członkowskich za pomocą wymiany informacji, prac analitycznych i szkoleń”49.
J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. 180.
R. Skubisz, E. Skubisz- Tefelska (red.), Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin 2008, s. 98.
44 Art. 42 Traktatu o Unii Europejskiej.
45 Art. 45 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
46 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 193.
47 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 191-192.
48 J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. 112.
49http://pl.wikipedia.org/wiki/Europol (dostęp na dzień 21.12.2012 r.)
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Podsumowując bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej można pokusić się o
wypracowanie trzech zasad podstawowych:
1. Pokojowe rozstrzyganie sporów w zamian za użycie sił zbrojnych. Negocjacje a nie atak.
2. Postawienie interesu narodowego, czy tez całej wspólnoty nad interesem jednostki.
3. Zaufanie podczas prowadzenia polityki światowej50.
Na bezpieczeństwo w UE będzie wpływać sytuacja każdego państwa członkowskiego, wzajemne relacje między
państwami zrzeszonymi nie tylko w ramach Wspólnoty. Unia Europejska będzie borykać się z różnymi
zagrożeniami. Zagrożenie czyli stan niepewności, obawy, w obliczu których stoi Europa to:
 terroryzm;
 proliferacja broni masowego rażenia;
 konflikty regionalne;
 upadek lub rozkład państw;
 międzynarodowa przestępczość zorganizowana51.
Jak widać powyżej wszystkie te zagrożenia, rozumiane jako „pewien stan psychiczny lub świadomościowy
wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z
drugiej czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw” 52 , będą dotyczyć w tej samej mierze
państwa członkowskie. Gdy zagrożony jest byt UE to również w identycznej sytuacji znajdą się kraje zrzeszone.
Bezpieczeństwo w UE będzie realizowane poprzez kooperację. Przymiotem bezpieczeństwa kooperatywnego
jest większy zasób sił, a co za tym idzie skuteczność działań i odstraszenie potencjalnego agresora planującego
zamach na status quo53 . Każde działanie, czy tez dokument o strategicznym charakterze dla bezpieczeństwa
powinien zaczynać się analizą aktualnych zagrożeń i wyzwań54.
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BUSINESS RISK MANAGEMENT IN VIEW OF POLITICAL
AND ECONOMIC CONSIDERATIONS IN POLAND
Sebastian JABŁOŃSKI1

Abstract: Risk is an inherent attribute of every market economy. Ability to manage risk is a determining factorkept the company on the market. This study was devoted to a risk management business in Poland and the
political and economic considerations which are deeply important for its functioning. Study defines the concept
of uncertainty and risk, discusses the economic and political factors that currently have the greatest impact on the
functioning of the businesses in Poland.
Keywords: risk management, economic activity, uncertainty, risk factors, political and economic considerations

1. INTRODUCTION
Analyzing any company that implements business processes, we find that it has the objective of achieving
profit. A company will be safe, if it makes these decisions by managing its managers reach the expected profit.
To bring to an end the managers must make the right decisions on purely economic nature. However, the
fulfilment of this condition - is not sufficient, because regardless of the purely economic problems may appear
threats that frustrate the efforts of even the best managers, if it had not been foreseen and prepared methods and
measures for their minimization. These risks may occur in the business environment of the company and take the
form of market trends, financial, technical, which cannot be spotted in time and bring to a halt the development
of the company. There can also be occasions where oversight might lead to a similar result. A serious threat can
become action plans competition, which will have a hostile attitude towards our company on the manifold
nature. The company will not reach the target, if the people who employ it will not be loyal to the employer. The
risk management process is of key importance in terms of business security and security management. This
allows, using hazard analysis to identify the risks to which are exposed to assets located in the company,
followed by an appropriate security to achieve effective protection against identified threats by controlling,
avoiding or minimizing the effects of deliberate and accidental.
Safety of doing business is without any doubt one of the most important issues for any company, regardless
of its size and nature of business. Employees representing companies of Polish SMEs in the vast majority (83 per
cent. of respondents) indicate that security is a top priority for their strategy. Investments in security area
declared as much as 73 percent. representatives of indigenous companies to SMEs, which exceeds the European
average by as much as 30 percent. Currently Polish entrepreneurs operate in a much more difficult political and
economic environment and thus the legal and institutional than European competitors.
Poland’s economic situation in last years in comparison with the other European Union countries remained
favourable. Poland is one of the fastest developing countries in Europe. As a result of the faster pace of the
economic growth in Poland than in other countries of European Union (28), there is a gradual increase in the
relation between GDP per capita in Poland and GDP per capita in the EU. Based on the purchasing power parity,
the relation increased from 49.8% in 2005 to 61.8% in 2011 and 68.9% in 20142.
However, in 2016 we began to observe the disturbing signals from the weaker than expected growth of the
economy, growing market challenges and excessive commitments that cause an increasing number of companies
difficult to maintain stable development. For a large group of companies is coming so time to adapt to the
difficult reality, changing the business model, flexible operation, or even personnel changes. Accurate diagnosis
of problems and taken action at the appropriate time allows in many cases to avoid bankruptcy. More and more
companies use the restructuring proceedings.
Companies fall into crisis because the political and economic environment changes. We see this even by
the number of bankruptcy or currently by the number of restructuring proceedings. To heal the situation,
entrepreneurs must be optimized. On the one hand, they must adjust its size, structure and form of action to that
which we have based on the available resources. On the other hand, we must take advantage of the legal aspects
of the environment.
According to the classical theory of free-market state it is the only regulator, not a participant in the market.
The basis for a functioning state is the appropriate balance between the role of the regulator. Unfortunately, in
Poland, we are dealing with upsetting ratio. The state does not fulfill its primary role in these areas of activity,

1
2
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which has been established for it to take action in areas where it interferes with entrepreneurs, or even compete
with them3.
E & Y report indicates the 10 most important risk factors present in 12 major sectors of the global
economy, as well as the five fastest-growing threats that may substantially affect its shape.
Not all strategic risks are identical coverage. Some may be at the macro level, while others are a problem
for the industry, or at the operational level. Studies show that the boards of companies must constantly analyze
emerging strategic risk, assess where you are the most serious threats and to choose appropriate remedies.
Ignoring the problem is not out of the question. Constant load resulting from the increasing number of legal
regulations, as well as growing requirements for compliance are still among the most serious risk factors faced
by businesses today. With increasing globalization of companies, the issue of compliance is becoming more of a
challenge, as companies are forced to follow different regulations in force in individual markets. The ten most
important risk factors for strategic listed in the report include: legal and regulatory compliance, the turmoil in
global financial markets, aging staff and clients, emerging markets, consolidation / transformation industry,
turbulence in energy markets, execution of strategic transactions, increased costs, the rapidly increasing pressure
on the use of ecological solutions, changes in demand.
List of ten most important risk factors varies depending on the concerned sector. This allows you to realize
the importance of a good knowledge of the industry in the process of analysis and strategic risk management.
Despite this, studies have pointed a team of the most important risk factors that may affect any company, no
matter what sector it works. This is particularly important for companies whose business covers a number of
sectors. Managers can minimize these risks. They should have an open mind and thoroughly analyze the
business environment, which will allow, besides economic or legal risks, see the risk of a wider context of the
company. Once a year, should conduct a risk assessment and develop scenarios, and then see how would advise
themselves in a crisis situation, if they really existed. Also make sure that the processes are functioning
efficiently control and monitoring, which will signal the advance of the upcoming threat. The same risk factors
and how their perceptions change over time. This is why global organizations should focus not only on the risk
factors considered for granted today, but also those at the moment may seem marginal, but in the near future can
grow to serious proportions. Do not forget that where some see obstacles, others may perceive a great
opportunity - it is the ability to deal with strategic risk boundary between success and failure4.
The purpose of this article is to present particular problems of the risks arising out of the political and
economic situation, which constitute barriers to the development of entrepreneurship in Poland, and indeed can
be a threat to the security of doing business in Poland.
2. TERMINOLOGY - EXPLANATION OF BASIC CONCEPTS
2.1 Risk management
Risk management is the process of identification, analysis and acceptance or mitigation of uncertainty in
investment decisions. Essentially, risk management occurs any time an investor or fund manager analyzes and
attempts to quantify the potential for losses in an investment and then takes the appropriate action (or inaction)
given his investment objectives and risk tolerance. Risk management comprises risk assessment and analysis,
and the implementation of strategies and specific actions to control, reduce and transfer risks. It is widely
practiced by organizations to minimise risk in investment decisions and to address operational risks such as those
of business disruption, production failure, environmental damage, social impacts and damage from fire and
natural hazards. Risk management is a core issue for sectors such as water supply, energy and agriculture whose
production is directly affected by extremes of weather and climate5.
2.1.1 Risk management in business
The concepts of risk can be defined as the cumulative effect of the likelihood of uncertain events, which
could adversely or favorably affect the business or project. The risk is in our culture rather negative meaning,
while it should have a neutral tint. On one side is the positive consequence - otherwise known as an opportunity
or profit, on the other hand, the failure - loss. The tendency to take risks is an individual matter. This struggle
with confidence and uncertainty. The size of the risk is the product of the consequences (the size of potential
profit or loss) and probability. As for the probability that the source is based on: historical data, experts opinion,
own opinion.
To conclude this stage of definition, must assimilate two main issues: the risk is a measure of uncertainty
and can lead to profit or loss the issue of profit or loss based on an assessment of probability. The process works
in two ways as an analytical activities and management. After the analysis include activities such as: planning
and identification of hazards, assessment of these risks,
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Raport: Warunki prowadzenia firm w Polsce, Warszawa 2013
Jan Lis, The top 10 risk factors in business, KW/ based on E&Y, Wolters Kluwer, lex.pl, 13-02-2008
5 PreventionWeb, Serving the information needs of disaster reduction community, UN/ISDR - UN Office for DRR [ 15 January 2009 ] ,
website: http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology
3
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identification of possible responses to these threats, choice reaction.
Management activities are associated with monitoring and reporting and planning activities and resource
allocation. To operate effectively in this area should be developed and systematically verify the target risk
management policy, use appropriate tools and techniques to develop a management plan (with defined roles and
responsibilities), and to prepare and ensure proper standards, resources and documents. Within the commercial
tasks in your organization you should determine which risks may affect the business and describe their
characteristics. It is also the allocation of risks to certain categories in order to better manage them: outside,
inside, technical, technology, financial, legal, time, contract, organizational. Techniques to identify risks include:
brainstorm, interviews, Delphi method,
template projects, checklists, analysis assumptions. The result of risk identification is to develop the following
information: risk register, name risk, description of the risk, category, list triggers risk, symptoms (trailers risk),
effects on individual areas of business or project, dependence on other risks (as strengthening, exclusion,
transfer), specified risk owner.
Risk assessment is based on an assessment of the likelihood and impact of identified risks. It should
prepare a general ranking of business or project for the occurrence of the risk, a hierarchy of risks, the list of
risks for further analysis and trends arising from the results of the analysis of risks.
Tab.1 Table threat assessment (impact)*
Very mild
Mild
1
2
Multiplier
Slight increase
Costs
in costs
Delay by
Time
harmon. less
(schedule)
than 5%
Range

Moderate
3

Severe
7

Very severe
10

Delay by harmon.
10-20%
impact on more
important areas of
range

The final
product is
useless
*Sample descriptions explaining the significance of the impact. In the above table, it is advisable to determine
the size of the impact of each risk list prepared in the areas of cost, time, scope and quality, respectively from
very mild to severe6.
Source: Piotr Zabijak, Czas na E-Biznes, Zarządzanie ryzykiem w biznesie …
Quality

As in the previous table for each risk include the probability of its occurrence.
Tab.2 Estimated probability
Scale
Probability
Multiplier
Negligible
0 - 10% -- 0 - 0,10
1
Small
11 - 20% -- 0,11 - 0,2
2
Average
21 - 50% -- 0,21 -0,5
3
Big
51 - 80% -- 0,51 -0,8
4
High
81 - 100% -- 0,81 - 1
5
Source: Piotr Zabijak, Czas na E-Biznes, Zarządzanie ryzykiem w biznesie …
What should be risk response. On the basis of assessments should be to create a response plan at risk,
taking into account the changes following the introduction of the planned response and derivatives risk, namely
those risks that arise as a result of the applied strategy (risk of secondary). Ideally estimate the required amount
of expenses and costs for developed plans.
Monitoring and control of risk is a particularly important element it contains the implementation of the risk
management plan, constant observation and monitoring of the identified risks, identify newly created threats and
systematic evaluation of the effectiveness of preventive measures. It is the monitoring and control provides the
information necessary to make decisions leading to the emergence of adverse events. The purpose of risk
monitoring is to determine whether: implemented according to plan response strategies for risk; action taken
within the framework of the implementation of response plans at risk result expected results; assumptions of the

Piotr Zabijak, Czas na E-Biznes, Zarządzanie ryzykiem w biznesie – jak zapewnić sobie udana randkę z niepewnością, 24.01.2011,
website: https://www.czasnaebiznes.pl/blog/piotr/zarzadzanie_poziomem_uslug
6
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project to date; during the project there has been no change in the particular and the general level of risk (eg. In
accordance with the trend analysis); triggers were identified risk; there were new risks previously unrecognized.
Materials input to the process of monitoring and controlling risks are: risk management plan, plan
responses to risk reports as a result of communication during the planning and implementation of the project, the
statement further identification results and risk analysis (detection of new risk sources), records proposed or
already implemented change ranges project7.
Tools and techniques used to monitor and control risks are included: audit risk response, periodic reviews of risk
in the design, analysis, earned value, statement of technical measurements (Registry planned and the results
achieved during the course of the project), and descriptions of additional planned risk response. As a result of the
process of monitoring and control of risks created: plans improvisation, the list of corrective actions, updates
plans, risk response, the database about the risks in the project.
Modern risk management is identified with a number of activities which aim to reduce the degree of its
impact on the functioning of the operator. These are the steps for avoid or minimize the impact and
consequences of risk. Its aim is therefore to ensure maximum sustainable benefits.
Along with defining issues of risk based on the concept of uncertainty, which assumes the existence of an
undesirable effect of the decision, bringing the loss for the company, there is a need for awareness types of
uncertainty. One of the taxonomy gives two basic forms of uncertainty, divided into two further categories. Each
of the sub while describes the special kind of mismatch between the knowledge necessary and available for the
rational decision-making. Epistemological uncertainty is related to a lack of knowledge that each time can be
made up. In most cases, a complete knowledge to obtain assurance on the decision-making cannot be picked up.
It is justified in such a situation, relying on case studies of similar problems and risk analysis, which allow you to
specify the size of the rational. Uncertainty ontological determines the complexity of the interaction of internal,
external relations, creates uncertainty feasibility or failure to meet deadlines. Moral uncertainty (subjective) is
characterized by a lack of ability to apply appropriate rules of ethical decision making. Uncertainty rules but is
identified with the lack of knowledge and information you need about applicable standards, regulations or laws,
often associated with the ambiguities of interpretation and different opinions of experts.
Scheme 1. Uncertainty taxonomy8.

Source: Aneta Stańczak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Zeszyty naukowe 35, Ryzyka prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce …
The necessity to increase the awareness of doing business, as well as among their employees and business
partners to the existence of the risk and the need for its master. Sources of risk should be identified at every level
of management, taken into account, described and above all controlled. First, it is essential to take measures to
minimize probability of their occurrence and the magnitude of the consequences of threats, and promoting
increased security of processes that occur in the company during its everyday functioning. With proper
implementation will ensure that in the long term profit or at least not lead to losses.

Daniel Chrzanowski, Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki, opracowanie opublikowane na stronie Politechniki Koszalińskiej:
Analiza Ryzyka, Koszalin 2009
8 Aneta Stańczak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Zeszyty naukowe 35, Ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ZNUV 2014;35;82-98 , Warszawa 2014
7
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2.2 The importance of risk management in business in the context of political and economic conditions.
2.2.1 Business risk management and process of control
Most scientists also in Poland agree on the fact that business risk management focuses on two main
factors. Firstly ensuring the continuity of the organization, regardless of how the difficult scenario comes it’s
face and secondly identifying and reducing risks in operating activities in the context of data for business
purposes. Risk management in business is divided into various stages, which are important for the final result.
The company interested in pursuing business in Poland before taking up this challenge should focus on different
stages. Firstly define business risk, if any, exists and whether the scale of this risk will start and continue safe
operations. If such a risk is to be made of his analysis as well as make segregation arising threats. On this basis,
should make an overall risk assessment. In the next phase the company should make risk control and thus ease
any possible risks as well as find a plan for emergency situations by matching the appropriate means and
methods of control. Risk control is an essential need, without which there is no way to properly assess the risk.
Each company should be able to accurately combine risk management with business objectives. Entering the
market at the beginning would be to identify key changes in internal and external, and whether the impact of
these changes will help to take the risk of doing business. Equally important and constitute the
complementarities of the whole process are the following stages: determine the critical success factors and thus
an indication of the important areas of business development, identify and prioritize threats and thus identify
which threats are more important and which less. An important aspect is to agree on control strategies and risk
management policy. It should agree on the responsibility as well as conduct meetings, which will allow for
greater awareness of risk. An important point seems to be to determine the attitudes of the proceedings and make
internal control. Thus, the creation of early warning mechanisms and the introduction of monitoring significant
aspects of internal control. Creating ways to belay is a very important part of the whole process without doubt
one of the most important. The whole process should be done skilfully reporting so that it is clear and legible. It
should regularly review the risks and make inspections. Finally, if the risks arising in any way threatened and
endangered to lose it as soon as quickly as possible to take corrective actions to restore the liquidity of business
operations.
In Poland in recent times we have seen many changes in the nature of political and economic. These
changes resulted from the rise to power of right-wing party as well as to make changes and introduction of
reforms in many sectors as well as economic. Most people involved in risk analysis raises the question whether
these changes had a positive impact on the assessment of Polish as a safe country in view of making a business
investment. It is to draw attention to the recent reports of rating agencies, which have so far underline the
adverse climate of economic attractiveness, which recently prevails in Poland.
It is worth to mention that rating is awarded to companies, banks and countries. In the latter case, any
assessment translates into economic attractiveness. Rating is nothing more but credit rating. On the basis of
decisions are made about who and how much to borrow money. Sometimes this information suggests, however,
where it is better not to invest money because there is a high risk that cannot be recovered. Rating agencies are
looking at countries important for investors. Poland belongs to this group. Political events in the country may
have a bearing on its assessment. In the report, Moody's assessed that the constitutional crisis in Poland increases
the political risk, and may spoil the investment climate. This situation may reduce the attractiveness of the Polish
foreign investors, which is negative for its rating.
More political arguments than economic just took into account S&P, which has changed the rating of
Polish for the first time since 2007. Since February 2015 years the prospect of Polish rating in the American
agency was positive. W Communication S & P can be seen that since winning the elections in October 2015 the
new government in Poland has initiated various legislative measures, which are considered to weaken the
independence and effectiveness of key institutions, which is reflected in the evaluation. Negative outlook reflects
the view that there is a probability ranging from one to three, a further decline in ratings over the next 24 months
if the credibility of monetary policy, or if the public finances deteriorate below current expectations. After the
decision of S&P issued its assessment Fitch agency. It maintained its rating of Polish unchanged at A- and A
(respectively liabilities in foreign currencies and in national currency) with a stable outlook.
Standard & Poor's is next to the Fitch and Moody's most important rating agency in the world (together
belong to the so-called. "Big Three" and control approx. 90 per cent. of the global market for credit rating
services). All the world based on their ratings decide to whom and for how much we can borrow money. Rating
is awarded to companies, banks and states. Rating state actually translates to its economic attractiveness.
Each agency uses its own rating system. Rating is expressed as a symbol of the letter according to the
adopted scale, supplemented by modifiers - digits or characters - to determine differences within a single
categories. Additionally assessment is complemented by a measure of its forecasts changes in the coming years.
Positive outlook indicates the possibility of increasing ratings, negative - downgrading, while the stable - to raise
or lower ratings.
What are adverse signals and consequences arise for occurred ratings in the future. This is bad news for
indebted in foreign currencies. Franc borrowers and having credit in the euro must take into account that their
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instalment loans may rise. For vacation pay more those who will go on holiday outside the country. Because the
weak zloty means that more realistically will have to pay for hotels, meals, rides and attractions. Especially in
countries where the currency is the euro.
The weaker PLN also means that we have to take into account also the fact that Polish need to pay more
for expensive imported products, eg. for electronics and cars, which are produced outside the borders of our
country.
Another consequence may be more expensive prices at petrol stations. The more that the last time on the
oil markets are traded light increases and as a result already now pay more for fuel. By changes in exchange rates
may become more expensive fuel for a few cents.
Changing perspectives is a signal for foreign investors. It's a suggestion that there is a problem. It may be
the case that Polish assets will not bring such a rate of return, which means that if someone has the shares, it is
not necessarily they will become more expensive, and some induce investors to flee from Polish.
Another problem which recently drew attention to the weekly "The Economist" is a non-liberal Poland
and it is a terrible dilemma for the European Union. Poland has chosen a new course of action. Government’s
changes in the Constitutional Court and the public media led to the recent series of discussions on the
international scene which could have a negative effect on the assessment of Polish as a stable country for
potential investment9.
If to attempt to assess the government in Poland in the last three months in terms of economic decisions,
trends, threats and prospects it can be said that the actions taken and the Act on which work is underway
politicians of the current government are extremely expensive and far beyond the real financial capacity of the
state. Consideration should also take the situation in the world economy, which begins considerably
complicated. Measures taken by the government and the law on which work is underway to increase the risk of
the economic crisis and harm a long-term economic growth. Slower growth means for the average Joe slower
decrease in the gap between wages in Poland and wages in the rich countries of Western Europe. On the other
hand, the economic crisis, the risk is growing, this means lower incomes and increased unemployment. The
strengths of the Polish economy in the time of reign was having a healthy foundation, economic growth and a
stable banking sector. At the same time the new government inherited from predecessors bad situation of public
finances. Threat, independent of government action, is also uncertain situation in the world economy. Economic
growth in Poland has a sound basis and is the result of the competitiveness of companies, not credit driven
boom. Polish international competitiveness is evident in our increasing share in world trade: in 2015, exports of
goods from the Polish increased by 5.4%, which is significantly more than the global exports (3.4%).
Consumption growth is slightly lower than the rate of economic growth and credit growth does not precede the
growth of income debtors. Also decreases the percentage of unregulated loans on time. The banking sector in
Poland is stable and supports economic growth Polish. In contrast to most EU countries Polish banks are not
overgrown, and their profitability and high equity, ensure the stability of the sector. The weakness of the Polish
remains the sorry state of public finances. In 2015, only four EU countries have comparable or higher structural
deficit of public finances than Poland. Surrounding the world is becoming less favourable for economic growth
in Poland. IMF over the last five years has lowered the forecast of world economic growth in 2016 from 4.9% to
3.4%. China is facing a strong slowdown or even a crisis, which through their links with the global economy
(including close to us Germans) and the financial system, would hit also in Poland.
Taken and announced by the government compound existing problems of the Polish economy and destroy
its existing strengths. The government began loosening the expenditure rule, thus weakening the "fuses" in our
public finances and increase the possibility of spending growth. According to forecasts by the European
Commission, in 2017, only Portugal and Romania will have a structural deficit higher than Poland, and the
forecast takes into account only the already adopted program "500+ Family." If they are adopted announced:
lowering the retirement age and increase the amount of free tax Polish deficit will be the largest in the EU. So
far, a stable banking sector was topped unjustified, the highest in the EU offset the tax borne by the cost of
saving credit unions and cooperative bank. Even more dangerous are the consequences of, proposed by the
Polish President, conversion of loans in franks which, according to calculations NBP will force nearly threequarters of the banking sector in the loss. The government's actions delayed impact on macroeconomic
indicators, but now investors aware of their consequences, are sceptical about the prospects for the Polish
economy. Growing fears of investors are visible from May 2015. Concerns about the outlook for the Polish
economy a negative impact on quotations of the zloty, the course of the presidential election unabated. In the
period May 2015 - January 2016 Polish stock market recorded the biggest fall in our region, while falling out
much worse than trading in the euro zone. Concerns about the direction of changes in the Polish economy in
January directly expressed agency Standard & Poor's lowering the rating of Polish debt in foreign currency from

Charlemagne, For our freedom and yours, Poland’s illiberal turn poses a wicked dilemma for the European Union, The Economist, Nov 5th
2016 from the print edition, article from website: http://www.economist.com
9
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"A-" to "BBB +". In support agency pointed to perish institutions, including the jump on the Constitutional
Court.
If Poland manages to avoid a crisis in public finances, it still threatens us strong economic downturn
associated with the aging population, slowing productivity growth and low rate of investment. Long-term
forecasts of the European Commission and the OECD by 2040 indicate that without significant reforms Polish
economy strongly slow down, not overtake the richest countries in Western Europe. Government proposals
exacerbate the problem of decreasing the number of people of working age. The decreasing number of people of
working age means for companies growing problems with finding employees and slower growth. Restoration of
the previous retirement age would mean that by 2040 the number of people of working age, instead of 2.4
million, have fallen by 4.5 million. Aging other EU society, because other countries have already raised or are in
the process raising the retirement age. If Poland as proposed by the President restored the previous retirement
age, it would be the lowest planned retirement age across the EU. The "500+ Family" will be giving some
employees the legal work. The effect will be particularly strong among families with incomes close to 800 PLN
per person. For some of them, undertake additional work will mean exceeding the threshold of income and loss
of benefits for the first child, that is a real decrease in income despite the additional work. Plan of vice Prime
Minister Morawiecki is not responding to the challenges facing Polish; primarily running away from the problem
of low savings rate and could increase state intervention.
Finance postulated by Morawiecki investment growth requires either reduce consumption or increase in foreign
debt 10.
A disturbing fact in Poland is also the total amount of arrears of people recorded in the Register of
Debtors BIG InfoMonitor and Credit Information Bureau, which at the end of March 2016 - 44.65 billion zł. For
this amount include among others outstanding mortgages and consumer loans of non-bank loan companies and
unpaid bills for services.
Key facts: 20 790 PLN - value of outstanding commitments per person; 2.14 million - the number of people not
timely regulating obligations; 44,65 PLN billion - the total amount of overdue payments of Poles; 30.2% of
people have arrears exceeding 2 thousand. PLN; 51.1% of people have arrears exceeding 5 thousand. PLN.
Index Overdue Payments of Polish systematically goes up. Indicator that shows the number of people with
outstanding liabilities attributable on 1,000 Polish adults has increased since according to report in June from
68.1 to 72.6. This means that in the databases of the Office of Economic Information InfoMonitor and Credit
Information Bureau is now almost 73 defaulting debtors for every 1,000 of Polish adults. The most significant
increase in the number of debtors on the statistical inhabitant of the region, recorded on: Podkarpacie, Podlasie,
Swietokrzyskie and the Opole region. People who have at least 60 days after the date of liabilities not paid noncredit or credit for a minimum of 200 PLN came here about 7 per cent., with the national average of 6.4 percent.

Graph. 1 The number of people with outstanding liabilities on 1,000 adult residents of the province.
Source11: Newsletter InfoDług – Indeks Zaległych Płatności Polaków, BIG InfoMonitor, Nr 2, wrzesień 2016
The number of defaulting debtors is growing, despite the long-term downward trend in unemployment. Although
the unemployment rate at the end of August 16’ amounted to 8.5 percent of the country. 0.1 pts. percent. less
than in July and 1.4 points. percent. less than in August last year, the number of defaulting debtors increases.
Since the previous publication contains data at the end of March to the current publications relying on data from
the end of June came to almost 136 thousand. debtors to 2 283 369 people. Since August last year, their number
increased by more than 206 thousand. As you can see from the data for individual provinces, at the regional level
Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż, Marek Tatała, Analiza 6/2016: Trzy miesiące rządów PiS. Gospodarka:
tendencje, ostrzeżenia, perspektywy, Konferencja prasowa i prezentacja wniosków z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju 29 lutego
2016
11 Newsletter InfoDług – Indeks Zaległych Płatności Polaków, BIG InfoMonitor, Nr 2, wrzesień 2016
10
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also you can not see the relationship between the unemployment rate and the number of defaulting debtors. The
relatively high level of unemployment in Podkarpacie and Podlasie is not reflected in interest nieradzących deal
with service obligations. Unreliable debtors is, respectively, 40 and 49 per 1000 adult Poles, or about twice less
than in the province. Kujawsko-Pomorskie, where the unemployment rate is near 96 and defaulting debtors in
1000.

Graph. 2 The number of people in BIG InfoMonitor, by the amount of arrears
Source: Newsletter InfoDług – Indeks Zaległych Płatności Polaków, BIG InfoMonitor, Nr 2, wrzesień 2016

Graph. 3 The number of people in the BIK, by the amount of arrears
Source: Newsletter InfoDług – Indeks Zaległych Płatności Polaków, BIG InfoMonitor, Nr 2, wrzesień 2016
The total amount of outstanding credit commitments and non-credit amounts to 47.19 billion PLN. In
relation to the June 16’ InfoDług study, arrears Poles recorded in the Register of Debtors BIG InfoMonitor and
on the basis of the Credit Information Bureau increased by 2.54 billion, an increase of nearly 6 percent.
3. CONCLUSION
The main challenge in risk management is to bring the company to the point where it can identify the
hazards that are most likely to affect the continuity of its growth and success, quantify the size of these risks and
take steps to deal with them and mitigation. Is the risk of political and economic conditions in Poland too big
challenge for the business? Actions and proposals of the government hit the weakening productivity growth,
which previously accounted for more than half of economic growth in Poland. Bank tax has two negative
consequences for productivity growth. Firstly, hitting banks and lending hinders the growth of the most dynamic
and productive companies. Secondly, the accompanying rhetoric directed against foreign investors negatively
affects the inflow of direct investment, which, in addition to the influx of capital, meaning the inflow of knowhow and the associated increase in productivity. The government's actions do not create stable conditions
necessary for investment growth. Polish problem is the low rate of private investment. In the past 10 years,
business investment averaged 10.5% of GDP, compared to a regional average equal to 16.2% of GDP. The main
causes of low investment in Poland are variable and unpredictable right, and problems with the enforcement of
contracts. Continuation of the policy of reducing state debt and so modest pool of private savings available for
businesses to finance investment. This confirms the statement that in Poland begins to appear a number of
barriers for the conduct of investment business in particular political perspective, which will have a bearing on
the economy and thus attracting investors. Unfortunately, political conditions in today's realities constitute
essential to build a platform focusing investments in Poland. Will the government aim to build the economy
attractive for business investments or the current policy will be tended to deter investors worried
incomprehensible changes. This important question will be verified by the market in a short period of time.
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PRÁVNA ÚPRAVA BOJA PROTI NEDOVOLENÉMU
OBCHODOVANIU S DROGAMI V PODMIENKACH
EURÓPSKEJ ÚNIE
Štefan JAKABOVIČ1 - Tomáš JAKABOVIČ2

The Legal Framework to Combat Illicit Drug Trafficking
in the European Union Context
Abstrakt: Cieľom odborného článku je zmapovať a zanalyzovať právnu úpravu boja proti nedovolenému
obchodovaniu s drogami v podmienkach Európskej únie. Obsahom odborného článku je tiež zmapovanie
a analýza strategických a politických dokumentov, ktoré upravujú vnútornú bezpečnosť Európskej únie so
zameraním na boj proti nedovolenému obchodovaniu s drogami. Najväčšou hrozbou vo vzťahu k nedovolenému
obchodovaniu s drogami je výskyt nových psychoaktívnych látok na čiernom trhu v Európe. Ide o najväčšiu
výzvu nielen pokiaľ ide o legislatívnu úpravu v podmienkach Európskej únie, ale aj v podmienkach vnútroštátnej
legislatívy jednotlivých členských štátoch Európskej únie.
Kľúčové slová: drogová kriminalita, drogové prekurzory, nové psychoaktívne látky, Európska únia, legislatíva
Abstract: The aim of this paper is to map and analyze legislation to combat illicit drug trafficking in the
European Union context. The content of this paper is also mapping and analysis of strategic and policy
documents governing the internal security of the European Union aimed at combating illicit drug trafficking. The
biggest threat in relation to illicit drug trafficking is the emergence of new psychoactive substances on the black
market in Europe. This is a major challenge not only in terms of legislation in the conditions of the European
Union, but also in terms of the national legislation of each Member State of the European Union.
Keywords: drug crime, drug precursors, new psychoactive substance, European Union, legislation
1. ÚVOD
Európska únia (ďalej len EÚ“) je napriek poslednému vývoju v oblasti nelegálnej migrácie veľmi úspešný
nadnárodný medzinárodný projekt, ktorý dokázal zabezpečiť mier v Európe už viac ako 50 rokov. EÚ buduje od
svojho vzniku, okrem zabezpečovania mieru, aj jednotný priestor, v ktorom poskytuje svojim občanom voľný
pohyb osôb, tovaru, služieb. Ide o najväčšiu pridanú hodnotu pre občanov, a hoci ide o jedno zo základných
práv, neznamená to, že je to automatické a zadarmo. Túto pridanú hodnotu totiž využívajú nielen slušní a
bezúhonní občania, ale aj nadnárodný organizovaný zločin a jeho členovia. Skutočnosť, že vo vnútri
Schengenského priestoru nie sú uplatňované kontroly na hraniciach, je doslova živnou pôdou pre páchanie
rôznorodej závažnej a organizovanej trestnej činnosti s cezhraničným alebo medzinárodným prvkom.
Medzi takúto závažnú a organizovanú trestnú činnosť zaraďujeme tiež nedovolené obchodovanie s drogami. Ide
o veľmi výnosný biznis. Podľa The National Geographic vynáša drogový biznis 350 miliárd USD. Medzi
najväčšie hrozby nedovoleného obchodovania s drogami možno považovať dopad na zdravie a život ľudí.
Ďalšími závažnými hrozbami sú korupcia, legalizácia príjmov trestnej činnosti, násilná a majetková kriminalita a
mnohé iné. EÚ a jej jednotlivé členské krajiny v zastúpení orgánov presadzujúcich právo preto čelia masívnemu
náporu v podobe zvýšenej hrozby závažnej a organizovanej trestnej činnosti.
Novým trendom na drogovej scéne vo svete, ako aj v Európe, sa stali nové syntetické drogy označované aj ako
nové psychoaktívne látky. Ide o úplne odlišný prístup, účinky, modus operandi, na aký sme boli zvyknutí pri
klasických drogách. Tento fakt pred nás postavil preto novú výzvu založenú na hľadaní optimálneho riešenie
vychádzajúceho z účinného a rýchleho právneho a inštitucionálneho opatrenia vo vzťahu k tomuto novému javu
najmä na úrovni Európskej únie minimálne takým spôsobom, ako je určená európska legislatíva o drogových
prekurzoroch.
Vzhľadom na skutočnosť, že v podmienkach EÚ za vnútornú bezpečnosť zodpovedajú jednotlivé členské štáty,
je tejto úlohe prispôsobený aj európsky a vnútroštátny právny a inštitucionálny rámec pre spoluprácu. Súčasný
právny rámec EÚ rozoznáva medzinárodnú policajnú spoluprácu a medzinárodnú justičnú spoluprácu. Pre tento
účel boli na úrovni EÚ vytvorené agentúry, pre medzinárodnú policajnú spoluprácu EUROPOL a pre
medzinárodnú justičnú spoluprácu EUROJUST. Hlavnou a a spoločnou úlohou oboch agentúr je poskytovanie

plk. v. v. JUDr. Štefan JAKABOVIČ, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučinova 17, Košice,
e-mail: stefan.jakabovic123@gmail.com
2 mjr. JUDr. Mgr. Tomáš JAKABOVIČ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna
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podpory pre národné vyšetrovania vo vymedzených prípadoch závažnej a organizovanej trestnej činnosti.
Hlavným cieľom tohto odborného článku bude zmapovať právnu úpravu boja proti nedovolenému obchodovaniu
s drogami v podmienkach EÚ. Zmapovanie a analýza súčasnej legislatívy, strategického a politického rámca je
nevyhnutné pre pochopenie efektívnosti a účinnosti pripravenosti súčasnej legislatívy po potreby orgánov
presadzujúcich právo v podmienkach EÚ.
2. LEGISLATÍVNY, STRATEGICKÝ A POLITICKÝ RÁMEC BOJA PROTI NEDOVOLENÉMU
OBCHODOVANIU S DROGAMI V PODMIENKACH EÚ
2.1 Zakladajúce zmluvy
Základnou právnou normou boja proti nedovolenému obchodovaniu s drogami sú v podmienkach Európskej
únie (ďalej len „EÚ“) zakladajúce zmluvy. Ide o Zmluvy o EÚ 3 , Zmluvy o fungovaní EÚ 4 a Lisabonská
zmluva5. V článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sú taxatívne vymedzené oblasti trestnej činnosti označené
ako „európske trestné činy“. Ide o terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí,
nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia,
falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť. Nedovolené
obchodovanie s drogami preto možno radiť medzi priority EÚ v oblasti boja proti organizovanej a závažnej
trestnej činnosti. Kľúčovými európskymi inštitúciami, ktoré môžu na základe primárneho prameňa práva
prijímať legislatívne akty v súlade s riadnym legislatívnym postupom sú Európsky parlament a Rada.6 Uvedené
európske inštitúcie prostredníctvom smerníc môžu ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v potrebnom
rozsahu aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne
pravidlá zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátoch.7
V súčasnosti v podmienkach EÚ neexistuje európske trestné právo ako samostatné unifikované právne odvetvie.
Európske trestné právo by sme charakterizovali využitím syntetizujúcej definície nasledovne:
 Ide o súbor o právnych noriem vydaných orgánmi EÚ (do roku 2009 aj Európskym Spoločenstvom)
ktoré:
 Stanovujú pravidlá trestného práva hmotného, ktoré sú členské štáty povinné prijať,
 stanovujú jednotné pravidlá trestného konania a minimálne práva osôb v trestnom konaní, ktoré sú
spoločné pre všetky členský štáty,
 upravujú justičnú spoluprácu v trestných veciach medzi štátmi EÚ,
 upravujú postavenie, úlohy a kompetencie orgánov koordinujúcich policajnú a justičnú spoluprácu
medzi členskými štátmi.
2.2 Právne akty Rady Európskej únie zamerané na boj proti nedovolenému obchodovaniu s drogami
2.2.1 Netrestná právna úprava boja proti nedovolenému obchodovaniu s drogami – problematika
drogových prekurzorov
Právna úprava v podmienkach EÚ nadväzuje na medzinárodný právny rámec dohovorov Organizácie spojených
národov (ďalej len „OSN“). Ide o unifikovanú medzinárodnú právnu úpravu, ktorá upravuje problematiku drog,
drogových prekurzorov a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Z pohľadu medzinárodného práva verejného ide
o základný právny rámec, od ktorého sa odvíjajú iné medzinárodné, regionálne alebo vnútroštátne legislatívne
úpravy. Ide o základnú stratégiu, politický prístup určujúci minimálne požiadavky vo vzťahu k boja s drogami.
V prípade, ak sa niektoré spoločenstvo, regionálne zoskupenie alebo zmluvnú krajina rozhodne prijať prísnejšiu
legislatívnu úpravu, nie je to v rozpore s cieľmi nasledovných dokumentoch OSN zameraných na boj proti
drogovej kriminalite:
 Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961
 Protokol o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 (z roku 1972)
 Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971
 Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988
V podmienkach EÚ existuje aj právna úprava drogových prekurzorov. Ide o netrestnú právnu úpravu
problematiku zneužívania drogových prekurzoroch, ktoré sú zneužívané a používané pri výrobe drog. V tomto
prípade sa legislatíva EÚ, okrem zakladajúcich zmlúv, opiera o článok 12 Dohovor OSN proti nedovolenému
obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Článok 12 dotknutého dohovoru upravuje
látky často používané pri nezákonnej výrobe omamných alebo psychotropných látok. Ide o potieranie výroby

Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016).
Zmluva a o fungovaní Európskej únii (konsolidované znenie).
5 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.
6 Článok 69a ods. 2. Lisabonskej zmluvy.
7 Detto.
3
4
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drog v jej rannom štádiu, kedy sa celý proces výroby ešte len pripravuje a podozrivé osoby si za týmto účelom
zadovažujú látky, bez ktorých by ich výroba nebola možná.8
Ide o nasledovnú právnu úpravu problematiky drogových prekurzoroch v podmienkach EÚ:
 Nariadenie (ES) č.273/2004 Európskeho parlamentu a Rady o prekurzoroch drog,
 Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými
prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami,
 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1443 z 29. júna 2016, ktorým sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ
ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok
 Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o prekurzoroch drog
 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1013 z 25. júna 2015, ktorým sa stanovujú
pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 (drogové
prekurzory)
 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 (drogové prekurzory)
2.2.2 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne
ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného
obchodu s drogami
V tejto časti rozvedieme základnú právnu úpravu vo vzťahu ku kontrole drog na úrovni EÚ. Jedným z dôležitých
právnych aktov EÚ je rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú
minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s
drogami (ďalej len „Rámcové rozhodnutie Rady“). Rámcové rozhodnutie Rady je súčasťou európskeho
trestného práva hmotného.
Dôvodom prijatia uvedeného právneho aktu je fakt, že nezákonný obchod s drogami predstavuje hrozbu pre
zdravie, bezpečnosť a kvalitu občanov EÚ, ako aj pre hospodárstvo, stabilitu a bezpečnosť štátov.
Cieľom prijatého aktu je prijať minimálne pravidlá týkajúce sa znakov skutkových podstát trestných činov
nezákonného obchodu s drogami a prekurzormi, ktoré umožnia spoločný prístup k boju proti tomuto obchodu na
úrovni únie. Činnosť EÚ by sa mala zamerať na najzávažnejšie druhy drogových trestných činov. Pokiaľ ide o
tresty za tieto trestné činy, tak tresty by mali byť účinné, primerané a odradzujúce. Tiež by mali zahŕňať trest
odňatia slobody. Pri určovaní výšky treba vziať do úvahy skutkové okolnosti, ako napríklad množstvo a druh
drogy, s ktorou sa obchodovalo alebo či bol skutok spáchaný v rámci zločineckej organizácie. Rovnako dôležité
je tiež prijať opatrenia, ktorými sa umožní konfiškácie ziskov z trestnej činnosti.
Rámcové rozhodnutie Rady sa skladá z úvodu a z 11 článkov. V Rámcovom rozhodnutí Rady nájdeme v čl. 1
definície základných pojmov ako droga, prekurzory. V článku 2 uvedeného rozhodnutia sú uvedené skutky,
ktoré by mali byť trestne postihované. Ide o výrobu, zhotovenie, získavanie, príprava, ponuka, ponuka na predaj,
distribúcia, predaj, dodanie za akýchkoľvek podmienok, sprostredkovanie, odoslanie, odoslanie tranzitom,
preprava, dovoz alebo vývoz drog. Ďalej pestovanie ópiového maku, kra koky a rastliny konope, prechovávanie
alebo nákup drogy s úmyslom vykonávať niektorú z činností uvedených vyššie, výroba, preprava alebo
distribúcia, prekurzorov s vedomým, že sa použijú pri nezákonnej výrobe alebo na nezákonnú výrobu alebo
zhotovenie drog. Trestné je tiež navádzanie, pomoc a pokus.
Povinnosťou každého členského štátu je zabezpečiť, aby výška trestov bola v súlade s čl. 4 ods. (1), čo znamená
výšku trestov s hornou hranicou najmenej 1 až 3 roky odňatia slobody. V prípadoch uvedených v článku 4 ods.
(2), v prípade veľkého množstva drog, druhu drog, ktoré najvážnejšie poškodzuje zdravie alebo vedie k
závažnému poškodeniu zdravia viacerých osôb. Pokiaľ dôjde k spáchaniu trestných činov uvedených v článku 2
Rámcového rozhodnutia Rady v rámci spáchania zločineckej organizácií, každý členský štát zabezpečí
nevyhnutné opatrenia, aby sa za tieto trestné činy ukladali tresty s hornou hranicou najmenej 10 rokov odňatia
slobody. Rámcové rozhodnutie Rady ďalej určuje poľahčujúce okolnosti, zodpovednosť právnických osôb,
sankcie pre právnické osoby, právomoc a trestné stíhanie a nakoniec vykonávanie a správy.
2.2.3 Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole
nových psychoaktívnych látok
V európskom i celosvetovom meradle priťahujú nové drogy a nové spôsoby ich užívania zvýšenú pozornosť
politikov, médií a verejnosti. Európa reaguje na uvedené skutočnosti prostredníctvom siete včasného varovania
(tzv. Early Warning System), ktorý používa informácie z rôznych zdrojov vrátane súdnej vedy, prieskumov,
monitorovania internetu a údajov z pohotovostných nemocničných oddelení. Systém včasného varovania EÚ
vznikol ako mechanizmus rýchlej reakcie na výskyt nových psychoaktívnych látok. V rokoch 2005 – 2011 bolo
8

Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky v roku 2015, 2016, s. 22.
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prostredníctvom európskeho systému včasného varovania oficiálne zaznamenaných 164 nových syntetických
psychoaktívnych látok.9 Pričom len v roku 2012 bol nárast až 73 nových psychoaktívnych látok.10
Predovšetkým na drogovej scéne v Európe, sa za posledných takmer 10 rokov stal nový fenomén, nová hrozba,
ktorou sú nové psychoaktívne látky. Jedným z opatrení v rámci boja proti tomuto novému fenoménu je preto
prijatie právneho rámca na úrovni EÚ, ktorým je Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10 mája 2005 o výmene
informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (ďalej len „Rozhodnutie Rady“).
Dôležitou zmenou, ktoré Rozhodnutie Rady ustanovuje je, že Vedecký výbor EMCDDA, ktorý zohráva pri
hodnotení rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou ústrednú rolu, sa na účely tohto rozhodnutia rozšíri o
odborníkov z vedeckých odvetví, ktoré nie sú vo Vedeckom výbore EMCDDA zastúpené alebo sú v ňom
zastúpené nedostatočne.
Účelom uvedeného rozhodnutia je teda vytvorenie účinného a rýchleho mechanizmu za účelom rýchlej výmeny
o nových psychoaktívnych látkach.
Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, tak Rozhodnutie Rady sa v súlade s článkom 2 vzťahuje na všetky látky, ktoré
nie sú zaradené v žiadnej z príloh Jednotného dohovoru o omamných látkach a Dohovoru o psychotropných
látkach. Nová psychoaktívna látka je definovaná v článku 3 ako nová omamná látka alebo psychotropná látka v
čistej forme alebo prípravku.
Výmena informácií o nových psychoaktívnych látkach prebieha formou oznamovacieho formulára, ktorý obsahu
základné informácie o výrobe novej psychoaktívnych látok a prípravkov obsahujúcich nové psychoaktívne látky,
obchodovanie s nimi a ich používaní. V prípade, ak členský štát získa relevantné informácie o výskyte novej
psychoaktívnej látky a v prípade, že ide o prípad vysokej závažnosti, postupuje Europol a EMCDDA podľa
článku 5 Rozhodnutia Rady, dôjde v prípade potreby k zhromaždeniu ďalších informácií. Po doplnení ďalších
informácií, Europol a EMCDDA predložia tzv. spoločnú správu Rade, European Medicines Agency (EMEA) a
Európskej komisii. Spoločná správa obsahuje chemický a fyzikálny popis látky, informácie o frekvencii výskytu,
jej okolnostiach, množstve výskytu o spôsobe a metódach jej výroby, prípadne informácie o zapojení
organizovaného zločinu do výroby, údaje týkajúce sa zdravotných, spoločenských rizík a charakteristike
užívateľov, dátum nahlásenia novej psychoaktívnej látky, informáciu o tom, či nová psychoaktívna látka už
podlieha kontrolným opatreniam na vnútroštátnej úrovni v niektorom členskom štáte a ďalšie informácie,
týkajúce sa informácie o chemických prekurzoroch, využitie novej látky.
Rozhodnutie Rady určuje aj lehoty pre členské štáty vo vzťahu k zaslaniu podrobným údajom a to v lehote 6
týždňov, odo dňa nahlásenia prostredníctvom oznamovacieho formulára. Pokiaľ ide o lehotu pre zaslanie
spoločnej správy Europolu a EMCDDA, tak v tomto prípade je lehota určená 4 týždňami odo dňa obdŕžania
informácií od členských štátov a od EMEA. Po obdŕžaní Spoločnej správy môže Rada požiadať o hodnotenie
rizika. Členské štáty alebo Komisia informujú o tejto skutočnosti Radu čo najskôr, najneskôr však v lehote do 4
týždňov od obdŕžania spoločnej správy. Následne EMCDDA zvolá mimoriadne zasadnutie pod záštitou svojho
vedeckého výboru.
Po ukončení hodnotenia rizika vypracuje vedecký výbor správu. Uvedenú správu predloží v mene výboru jeho
predseda Rade a Komisii v lehote do 12 týždňov odo dňa, v ktorom Generálny sekretariát Rady vykoná
nahlásenie EMCDDA. Rozhodnutie Rady určuje aj postup rozhodovania Rady o tom, či nová psychoaktívna
látka má alebo nemá byť vystavená kontrolným opatreniam. Ak Rada rozhodne o vystavení novej
psychoaktívnej látky kontrolným opatreniam, členské štáty sú povinné v lehote najneskôr jeden rok od dňa
rozhodnutia, prijať v súlade so svojim vnútroštátnymi predpismi potrebné opatrenia v súlade s článkom 9
Rozhodnutia Rady.
2.2.4

Príprava novej právnej úpravy reagujúca na fenomén výskytu nových psychoaktívnych látok
v podmienkach EÚ
Komisia v roku 2013 predložila návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych
látkach (Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach/COM/2013/0619
final – 2013/0305 (COD) zo dňa 17. 9. 2013). Uvedené nariadenie má zrušiť a nahradiť v súčasnosti platné
Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových
psychoaktívnych látok. Pokiaľ ide o vnútroštátnu legislatívu SR, uvedené nariadenie bude mať dopad na Zákon
č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Komisia zároveň predložila tiež
návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v
Rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o
znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Návrh
Smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom
rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25 októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch
skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami /COM/2013/0618 final –
2013/0304 (COD) zo dňa 17. 9. 2013). Pokiaľ ide o vnútroštátnu legislatívu SR, uvedená smernica, resp. ňou
9

Stav drogovej problematiky v Európe, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislostí, 2012, s. 91.
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pozmenené uvedené rámcové rozhodnutie bude mať dopad na zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch. Uvedené rámcové rozhodnutie je uvedené na zozname preberaných
právnych aktov EÚ v prílohe k Trestnému zákonu.
Oba návrhy Komisie sú úzko prepojené a majú vstúpiť do účinnosti zároveň, pretože upravujú časti jedného
celku, ktorý predstavuje proces od objavenia sa novej látky na drogovom čiernom trhu až po zaradenie danej
látky do konkrétnej kategórie.
Proces podľa v súčasnosti platného Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV môže viesť k dvom výsledkom. Buď sa
dospeje k rozhodnutiu (rozhoduje Rada) o zaradení novej látky na zoznam kontrolovaných látok vrátane
trestného postihu (čo v prípade SR znamenalo nutnosť zaradiť uvedenú látku na zoznam omamných a
psychotropných látok, ktorý sa nachádza v prílohe č. 1 k Zákonu č. 139/1998) alebo sa na novú látku nezačnú
vzťahovať žiadne obmedzujúce opatrenia. Hlavnou súčasťou uvedeného procesu je hodnotenie rizika, počas
ktorého sa v súčasnosti na novú látku taktiež neuplatňujú žiadne obmedzujúce opatrenia.
Podľa návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach sa na novú látku už
počas hodnotenia rizika Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zakáže sprístupňovanie novej látky na
trhu pre spotrebiteľov na obdobie najviac 12 mesiacov. Nový proces môže dospieť až k trom výsledkom, kde
nová látka môže predstavovať:
- nízke riziko (neprijatie obmedzujúcich opatrení),
- stredné riziko (Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zakáže sprístupňovanie novej látky na trhu pre
spotrebiteľov bez časového obmedzenia),
- závažné riziko (Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zakáže nielen sprístupňovanie novej látky na
trhu pre spotrebiteľov bez časového obmedzenia ale aj jej výrobu, vývoz a dovoz).
Ak Komisia rozhodne o tom, že nová látka predstavuje závažné riziko, vďaka navrhovanou smernicou
pozmenenému Rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV sa nová látka stáva drogou a uplatňujú sa na ňu aj
trestnoprávne ustanovenia.
Okrem toho sa medzi drogy zaradia aj látky, ktoré sa po prijatí navrhovanej smernice budú nachádzať na
zozname v prílohe k Rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV.
Uvedené vykonávacie akty Komisie sa budú prijímať v súlade s postupom preskúmania podľa článku 5
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 182/2011 zo 16.02.2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a
všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích
právomocí Komisie. Na účely uvedenej kontroly sa zriaďujú výbory, ktoré rokujú v súlade so vzorovým
rokovacím poriadkom pre výbory (2011/C 206/06 zo dňa 12.07.2011). Výbory sú zložené zo zástupcov
členských štátov, pričom im predsedá Komisia.
V návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach sa oproti v súčasnosti
účinnému Rozhodnutiu Rady 2005/387/SVV odzrkadľujú zmeny, ktoré so sebou priniesla Lisabonská zmluva.
Vykonávacie právomoci sú zverené Komisii, pričom uvedené vykonávacie právomoci kontrolujú členské štáty.
Podľa v súčasnosti účinného Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV o zaradení novej látky na zoznam
kontrolovaných látok rozhoduje svojím rozhodnutím Rada. V návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o nových psychoaktívnych látkach výsledné rozhodnutie prijme Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu.
Ide o úplne nový mechanizmus právnej úpravy vo vzťahu k novým psychoaktívnym látkam, ktorý sa v tomto
štádiu návrhu a prípravy javí ako efektívnejší a účinnejší oproti pôvodnej právnej úprave.
Pokiaľ ide o dopad návrhu novej právnej úpravy na právne predpisy v SR, tak by sme radi uviedli, že v súlade s
návrhom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach by bolo vhodné s ním
zosúladiť § 16a (Zoznam rizikových látok) Zákona č. 139/1998. Napríklad pojem „Rizikové látky“ by zostal, len
by sa ešte delil na dve podskupiny:
- potenciálne riziková látka a
- stredne riziková látka.
Na zoznam potenciálne rizikových látok by na dobu určitú boli vyhláškou MZ SR zaraďované nové látky na
základe vykonávacieho aktu Komisie podľa článku 9/2. Na zoznam stredne rizikových látok by na dobu neurčitú
boli vyhláškou MZ SR zaraďované nové látky na základe vykonávacieho aktu Komisie podľa článku 12/2.
Na základe vykonávacieho aktu Komisie podľa článku 13/2 bude vďaka navrhovanou smernicou pozmenenému
Rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV nová látka novelizačným zákonom zaradená na zoznam v prílohe
č. 1 k Zákonu č. 139/1998.
2.3 Cyklus politík (2013 – 2017)
Aby bol boj na úrovni EÚ proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti, kde patrí aj
nedovolené obchodovanie s drogami alebo obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, účinnejší,
Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI)11 a Európska Komisia na základe
hodnotenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti na rok 2013 (SOCTA 2013) 12 vypracovali
11
12

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2010 o zriadení Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti.
European Police Office. SOCTA 2013 : Strategic Report.
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politický poradný dokument. Základným cieľom COSI ako stáleho výboru Rady Európskej únie je uľahčenie,
podpora a posilnenie koordinácie operačných činností orgánov členských štátov príslušných v oblasti vnútornej
bezpečnosti.13 Jeho účelom je pomôcť výboru COSI predložiť návrh záverov Rady, ktorými sa stanovujú priority
EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na príslušné ohraničené obdobie (2014 – 2017).
V roku 2010 EÚ vytvorila po prvý krát ucelený systém boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti vo
forme viacročného politického cyklu. 14 Účelom nového systému bolo zabezpečenie efektívnejšej spolupráce
medzi orgánmi presadzujúcich právo v členských štátoch EÚ, európskymi inštitúciami, európskymi agentúrami
a relevantnými partnermi v oblasti boja proti novodobému fenoménu v legislatívnych a inštitucionálnych
podmienkach EÚ.
Prvý krok: SOCTA
Prvým krokom je spracovanie strategického dokumentu odhadu hrozieb závažnej a organizovanej trestnej
činnosti. Ide o jeden z produktov EUROPOLu. Výstupom takéhoto produktu je súbor odporúčaní založení na
hĺbkovej analýze hlavných trestných činov, ktorým EÚ musí čeliť
Druhý krok: Vytvorenie politického rámca a prijatie rozhodnutia
V druhom kroku je kľúčová Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá prevezme odporúčania
EUROPOLU zo SOCTY, pričom definuje priority na najbližšie 4 roky vo forme viacročných strategických
akčných plánov (MASP) 15 . Cieľom je zadefinovať priority pre jednotlivé hrozby. Tieto projekty sú ďalej
rozpracované vo forme operačných akčných plánov stanovené pre jednotlivé hrozby (OAP).16
Tretí krok: Implementácia a monitoring (OAP)
Implementácia a monitoring OAP prebieha na základe rámca MASP s použitím európskej multidisciplinárnej
platformy proti hrozbe trestných činov (EMPACT).17
Štvrtý krok: Preskúmanie a vyhodnotenie
V poslednom štvrtom kroku dochádza k preskúmaniu a vyhodnoteniu jednotlivých OAP pre každú hrozbu
samostatne. Samozrejme, EUROPOL priebežne a kontinuálne monitoruje stav a vývoj odhadu hrozieb vo vnútri
EÚ, ale aj mimo nej za účelom identifikácie nových hrozieb a trendov dotknutej oblasti.
V súčasnosti existujú dve EMPACT priority zamerané na nedovolené obchodovanie s drogami, a to EMPACT
Synthetic Drugs 18 a EMPACT Cocaine and Heroin. 19 Okrem EMPACT priorít zameraných na nedovolené
obchodovanie s drogami existuje ďalších 7, pričom jednou z nich je aj EMPACT Trafficking in Human Beings.20
Radi by sme uviedli, že Cyklus politík EÚ (2013 – 2017) sa opiera aj o iné strategické a politické dokumenty EÚ
v oblasti boja proti nedovolenému obchodovaniu s drogami. Ide o Štokholmský program21, Stratégia vnútornej
bezpečnosti22, oznámenie Komisie o Stratégii vnútornej bezpečnosti23, a následné správy Komisie o vykonávaní
tohto oznámenia, závery Rady o oznámení Komisie o Stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie 24 ,
Európsky pakt na boj proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami – prerušovanie kokaínových
a heroínových trás25, Európsky pakt proti syntetickým drogám26, „Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej
únie: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor 27 “, Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 202028, návrh akčného plánu EÚ proti drogám na roky 2013 - 201629
3. Záver
Žijeme v dobe, kedy máme pocit, že tento svet plynie akosi rýchlo. Je to spôsobené aj procesom globalizácie,
vyššou úrovňou vedecko-technického rozvoja ako pred 20 rokmi, využívaním informačných technológií, a
samozrejme masovým používaním internetu. Tieto faktory vplývajú nielen na naše vnímanie a skutočnosť, že
sme dennodenne zaplavovaní informáciami, ale tiež na rozvoj a prenikanie organizovaných a zločineckých
skupín do všetkých úrovní ekonomického a spoločenského života na celom svete.

Článok 2 Rozhodnutia Rady z 25. februára 2010 o zriadení Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti.
Council of the European Union, Council conclusions on the creation and implementation of a EU policy cycle for organised and serious
international crime, 3043rd JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting, Brussels, 8 and 9 November 2010.
15 Multi Annual Strategic Action Plans.
16 Operational Action Plans.
17 European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats.
18 Syntetické drogy.
19 Kokaín a heroín.
20 https://www.europol.europa.eu/content/eu-policy-cycle-empact. 20. 10. 2016.
21 Ú. V. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
22 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
23 16797/10 JAI 990.
24 6699/11 JAI 24.
25 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
26 15544/11 JAI 740 COSI 82 CORDROGUE 66 ENFOPOL 360 CRIMORG 184 JAIEX111 UD 261.
27 6225/13 POLGEN 17 JAI 87 TELECOM 20 PROCIV 20 CSC 10 CIS 4 RELEX 115 JAIEX 14 RECH 36 COMPET 83 IND 35 COTER
17 ENDOFOPOL 34 DROIPEN 13 CYBER 1.
28 17547/12 JAI 901 CORDROGUE 101 SAN 324 JAIEX 124.
29 5418/1/13 REV 1 CORDROGUE 5 SAN 18 ENFOPOL 12 RELEX 42.
13
14
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Z uvedeného dôvodu je preto na mieste spolupráca orgánov presadzujúcich právo na celom svete. Spolupráca by
sa nemala považovať za oprávnenie, ale za nepísanú povinnosť a nevyhnutnosť. Ak chce akýkoľvek orgán
presadzujúci právo efektívne a účinne bojovať proti nedovolenému obchodovaniu s drogami, musí byť táto
činnosť vykonávaná legálne, t. z. na základe platného a účinného práva.
Aby mohla byť drogová kriminalita potieraná, musí existovať právna úprava na medzinárodnej úrovni, ktorá
takúto činnosť nielen dovolí (oprávni), ale aj podporí. Vytvorením medzinárodného právneho rámca, ktorý orgán
presadzujúci právo bude poznať, bude aplikovať pri vykonávaní svojej činnosti. Spracovaním tohto odborného
článku sme chceli vytvoriť na základe vykonania právnej analýzy jednotlivých zmluvných dokumentov
zameraných na boj proti drogovej kriminalite prehľadný v podmienkach EÚ.
Najväčším trendom a súčasne hrozbou sa stali nové psychoaktívne látky, a to nielen vo svete, ale najmä v
Európe. Skúsenosti v tejto oblasti získala aj Slovenská republika pred niekoškými rokmi v prípade otvorenia
kamenných obchodov (Crazy shops, Euphoriashops). Orgány presadzujúce právo sa stretli v súvislosti s novými
psychoaktívnymi látkami s problémom národnej právnej úpravy počas kontroly týchto látok. Na základe tejto
skúsenosti vzišla potreba hľadať a prijať účinnejší a rýchlejší mechanizmu na úseku boja proti novým
psychoaktívnym látkam. Ďalší problém vznikol pri odlišnej úprave legislatívy v členských štátoch EÚ. Riešením
by mohlo byť prevzatie kompetencií Európskou komisiou a zúžením kompetencií členským štátom. Dnes však
už vieme, že finalizuje návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení sa mení nariadenie(ES)
č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, system včasného varovania a postup posudzovania rizika v
oblasti nových psychoaktívnych látok. 30 Veríme, že prijatím nového právneho aktu EÚ dôjde k zvýšeniu
efektívnosti práce orgánov presadzujúcich právo, ktoré sa zaoberajú problematikou boja proti nedovolenému
obchodovaniu s drogami a rovnako aj s novými psychoaktívnymi látkami. Verím, že to nova legislatívna právna
úprava bude predstavovať účinnýá legislatívny nástroj.
Jedno z odporúčaní pre orgány presadzujúce právo pôsobiace na úseku boja proti drogám je, aby sa neustále
vzdelávali, nakoľko stav a vývoj na drogovej scéne vo svete sa neustále mení a vyvíja. Z uvedeného dôvodu aj
preto spracovanie tejto práce splnilo svoj cieľ.
Ďalším odporúčaním je zamerať prácu pri odhaľovaní, rozpracovávaní a vyšetrovaní drogovej kriminality na
organizované alebo zločinecké skupiny, pôsobiace na nadnárodnej úrovni a vytváranie spoločných vyšetrovacích
tímov s členskými štátmi EÚ a s tretími krajinami. Efektívnym a rýchlym „pomocníkom“ v oblasti policajnej a
justičnej spolupráce na úseku boja proti drogám sú Europol a Eurojust, ktoré je treba využívať vo väčšom
rozsahu, ako bolo tomu doposiaľ..
Posledným odporúčaním je vyšetrovanie drogovej kriminality (predovšetkým dílerov a organizátorov) spolu so
zameraním na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a tiež zaisťovanie výnosov pochádzajúcich z nelegálneho
obchodovania s drogami. Účelom je postihovať aj finančnú stránku drogovej kriminality a zamerať sa na zisk.
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UKRAINSKIE SIŁY ZBROJNE W ETAPIE
KRYZYSU PAŃSTWA
Eugeniusz JANUŁA1

Ukrainian Armed Forces Stage of Crisis Ukrainian State

Sztandar Wojsk Lądowych Ukrainy

Sztandar Sił Powietrznych Ukrainy

Abstract: Dla Ukrainy jej siły zbrojne ,obecnie i w najbliższych latach stanowią wręcz być albo nie być
,istnienia tego państwa. Jednak podobnie jak inne struktury Ukrainy armia znajduje się w stanie rozprężenia
panuje chaos decyzyjny, brak też jednolitego systemu kierowania i dowodzenia .Reformy nie przekraczają
poziomu deklaratywnego. Stąd mimo stosunkowo dużej liczebności siły zbrojne Ukrainy nie stanowią dzisiaj
sprawnej siły ,która mogłaby obronić ten kraj .Podobnie przemysł zbrojeniowy mimo dużego potencjału
wykorzystuje swoje moce produkcyjne zaledwie w 30 procentach
Kluczowe słowa: Ukraina, Siły zbrojne, Przemysł zbrojeniowy Chaos
Abstract: Now and in the following years the Ukraine Armed Forces are considered as to be or not to be for the
existence of this country.However ,the Ukraine armed forces ,like other Ukrainian entities is in the state of chaos
;there is a lock of homogenous system of commanding and control.The reforms do not decrease the declarative
level.The armed forces althouth their huge numer ,do not constitute the power force that could protect the
country.The same is with the arms industry –though their huge potential ,they use their productive capacity in
30% only.
Key word: Ukraine, the Armed for ces, the arms industry, chaos

Według Zbigniewa Brzezińskiego Ukraina wspólnie z Polską miały być swego rodzaju zwornikiem między
zachodem i wschodem.2 Wszystko to jednak stoi dzisiaj pod wielkim znakiem zapytania. Ukraina jest aktualnie
znów jak już to było kilkakrotnie w historii, swego rodzaju gorącym rejonem Europy. Mimo, że faktyczny
rozpad Związku Radzieckiego to już dość zamierzchła historia. Ukraina, która obok samej Rosji była
podstawowym filarem tego państwa nie zdołała do dzisiaj de facto wytworzyć własnej stabilnej politycznie ani
gospodarczo państwowości.
Nabytki terytorialne tego państwa ,szczególnie wszelkie darowizny terytorialne ze strony Nikity
Siergiejewicza Chruszczowa, który przekazał przecież Ukrainie prawem przysłowiowego kaduka nie tylko
Krym, ale też szereg innych terytoriów położonych na wschód od Dniepru nie zintegrowały się bynajmniej z
Ukrainą. To samo zresztą dotyczy terenów zagarniętych Polsce, Słowacji Rumuni i Węgrom. Tu trzeba
jednoznacznie stwierdzić w aspekcie Polski, że oczywiście chodzi o Podole i znaczną część Wołynia, które
tenże Chruszczow oczywiście przy nadrzędnej pomocy Stalina zajął i zaanektował wywołując wieloletni i
niezakończony bynajmniej antagonizm między Polska i Ukrainą. Pewne pretensje terytorialne zgłasza też do
Ukrainy, Białoruś.
Ale jak zawsze w sytuacji kryzysowej, siły zbrojne mogą, chociaż nie muszą być swego rodzaju
kręgosłupem państwa. Tym bardziej musi niepokoić sytuacja, że pozornie bardzo silna i teoretycznie uzbrojona
po zęby Ukraina ponosi całą serię klęsk militarnych w starciach z niewielkimi liczebnie siłami, praktycznie już
suwerennych republik Donieckiej i Ługańskiej, a nasilające się dezercje z sił zbrojnych Ukrainy są czymś
normalnym i masowym.

1

Eugeniusz Januła, Płk/r/.PhD Wykładowca akademicki .Publicysta .Poseł na Sejm RP .II kadencji. E-mail: dalbo-gen@wp.pl
Z .Brzeziński. Wielka szachownica.Politea.Warszawa.1998.s.134 i nast.
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Siły Zbrojne Ukrainy– to ukraińska armia, powstała formalnie wraz z ogłoszeniem niepodległości Ukrainy
w 1991 r. Według rankingu Global Firepower z 2014 roku ukraińskie siły zbrojne stanowiły na rok 2013, 21.
siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 4,9 mld dolarów (USD) 3.
Wojsko Ukrainy dysponuje trzema klasycznymi rodzajami sił zbrojnych:
 wojskami lądowymi,
 Siłami powietrznymi
 Marynarką wojenną.
W czasie funkcjonowania ZSRR, terytorium Ukrainy podobnie jak też sąsiedniej Białorusi stanowiło
bezpośrednie zaplecze do hipotetycznego, ale planowanego przez około 30 lat ataku na Europę Zachodnią.
Prawie całością sił zbrojnych na terytorium republiki ukraińskiej dowodził i koordynował Kijowski Okręg
Wojskowy, jeden z najsilniejszych a zarazem najważniejszych podmiotów militarnych w ZSRR.W połowie lat
70. XX wieku na terenie Ukrainy stacjonowały: jedna armia rakietowa, dwie armie ogólno wojskowe , dwie
gwardyjskie armie pancerne i jeden samodzielny korpus armijny 4 To wojska lądowe. Ale oprócz nich
stacjonowały także na Ukrainie cztery armie lotnicze, jedna armia obrony przeciwlotniczej oraz Flota
Czarnomorska. Całość liczyła 780 tysięcy żołnierzy, 7500 czołgów, około 7000 transporterów opancerzonych i
BWP oraz około 1500 samolotów bojowych i ponad 350 okrętów, a także jednostek pomocniczych. Dochodziło
do tego 1272 wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych, przeważnie starszych typów głównie SS-14,
Ale w podanej poprzednio liczbie mieściło się też ok. 300 bardzo nowoczesnych mobilnych SS-20. Na
Ukrainie funkcjonowały także dwa okręgi wojskowe o mniejszym znaczeniu - Odesski Okręg wojskowy, oraz
Przykarpacki Okręg Wojskowy, .5
24 sierpnia 1991 Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła przyjęcie pod swoją jurysdykcję wszystkich jednostek
sił zbrojnych byłego Związku Radzieckiego, rozmieszczonych na terytorium Ukrainy i utworzenie Ministerstwa
Obrony Ukrainy. Tak w formalnym ujęciu powstały siły zbrojne tego państwa.. Utrzymywanie, olbrzymich sił
zbrojnych znacznie przekraczało możliwości Ukrainy:
Chociaż każdy z ministrów obrony proponował swój plan, bo w sumie sytuacja zmuszała, udało się dokonać
dość dużo – zlikwidowano prawie 3500 struktur różnego stopnia, zredukowano w tym czasie armię do 410
tysięcy żołnierzy, zmniejszono liczbę środków bojowych – samolotów bojowych –do 600 sztuk, helikopterów –
do 250 sztuk, czołgów – do 2400 sztuk, a transporterów opancerzonych i BWP – do 2000 sztuk.Na koniec 2000
roku siły zbrojne Ukrainy liczyły 310 tysięcy żołnierzy i około 90 tysięcy pracowników cywilnych, ale to nie był
koniec redukcji. Sytuacja budżetowa wymuszała kolejne reorganizacje i redukcje.
W 2012 roku Siły Zbrojne Ukrainy liczyły około 139 tysięcy żołnierzy. Wyposażone były w tym
okresie w około 730 czołgów T-84,T-82U. T-80,T-72 i T-64. Czołgi T-55, których pozostawało około 2000,
przesunięto do rezerw z cichym przeznaczeniem na ewentualny eksport. Transportery opancerzone i BWP/BMP/
zredukowano do 2000 sztuk. Były to przede wszystkim BMP-2 i BTR-60,70 i 80, MT-LB. Jednak warto
zauważyć, że nowoczesnych BTR-80 było bardzo niewiele. Pozostawało dalej w linii 716 sztuk artylerii
powyżej 100mm.Około połowy były to działa samobieżne, najczęściej klasy Goździk. i Hiacent. Wspierane siły
lądowe miały być przez ponad 80 śmigłowców bojowych i 160 samolotów bojowych. Marynarka wojenna
liczyła 22 okręty bojowe i około 30 pomocniczych. Tu od razu należy dodać, że faktycznie jakieś działania
mogło podjąć nie więcej niż 1/3 okrętów. Pozostałe nadawały się do remontu lub na złom.6
W początkach 2014 roku Siły Zbrojne Ukrainy liczyły 106 tys. osób, gdyż część etatów pozostawała
nieobsadzona. Ukraina posiadała możliwość skierowania do walki, praktycznie 32-35 tysięcy żołnierzy7 Wobec
zaistniałego konfliktu z Rosją, do grudnia 2014 roku liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy wzrosła niemal
lawinowo do 232 tys. osób, z planem dalszego wzrostu do 250 tys. w roku 2015
Ostatni około 24 miesięczny okres czasu był bardzo newralgicznym i kryzysowym okresem dla samej
Ukrainy, a w szczególności dla jej sił zbrojnych. Definitywna utrata Krymu i znajdujących się na jego terenie
instalacji wojskowych, następnie totalna klęska w „ bitwie o Donbas”, oraz okres swego rodzaju pauzy
operacyjnej także realne zagrożenie wybuchem kolejnej” operacji Donbas”, jak i również szereg zmian
organizacyjnych, zmusza do ponownego spojrzenia na problem a raczej pytanie, jak w tej chwili realnie wygląda
potencjał militarny Ukrainy. .Stąd też znaczną cześć danych podawanych pompatycznie przez Kijów należy
traktować z typowym przymrużeniem oka.8

Global Firepower.Ukraine.Dostęp.2015.05.29
E.Januła.W cieniu czerwonej gwiazdy.T.1.Plik.Katowice.2016.s.211-217
5 Szerzej. E. Januła. Scenariusz III wojny światowej/w/Geopolityka.org.
6 Dane;SIPRI.Stoholm.2013.Global Military Raport.
7 http .www. hvylaya .net .Ukraina. Raport Igora Tyszkiewicza.Dostęp.2015.05.29.
8 Wystąpienie
ministra obrony Ukrainy Stiephana Pułtoraka.w Radzie Najwyższej
Najwyższej.Ukrainy.Nr.2/2015.s.67-89
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Obecnie w skład Sił Zbrojnych Ukrainy wchodzą:
– Wojska lądowe;
– Jednostki obrony terytorialnej podległe pod Departament Obrony Terytorialnej;
– Siły powietrzne;
– Marynarka wojenna;
– Wywiad i kontrwywiad wojskowy, żandarmeria wojskowa;
– Przemysł zbrojeniowy, który na Ukrainie reprezentuje ogromny, chociaż już tylko teoretyczny potencjał.
W struktury szeroko rozumianego systemu militarnego wchodzą także formacje:
– Jednostki MSW ,także. Gwardia Narodowa oraz wydzielone siły milicji,
– Straż Graniczna;
– formacje ochotnicze w tym m.in. jawnie faszystowskie jednostki Prawego Sektora, OUN i Ukraińskiej Armii
Narodowej, Także samoobrona różnych rejonów, terytorialne bataliony ochotnicze i szereg innych formacji,
wśród których znajdują się też grupy najemników i pospolitych bandytów
Siły Zbrojne Ukrainy pod koniec 2013 roku liczyły ok. 125 tys. żołnierzy zawodowych i poborowych oraz 42
tys. pracowników cywilnych. Zgodnie z planami w 2014 roku miały liczyć ok. 119 tys. żołnierzy i mniej niż 40
tys. pracowników cywilnych. Potencjał mobilizacyjny oceniano wtedy bardzo wysoko bo aż na 1 mln
rezerwistów z wyraźną jednak tendencją spadkową. Była to jednak czysta arytmetyczna statystyka nie mającą
nic wspólnego z realnymi możliwościami mobilizacyjnymi .Zgodnie z danymi na temat reformy sił zbrojnych,
ukraiński MON planował od 2012 do 2017 roku zmniejszyć liczebność armii do poziomu ok. 55 tys. żołnierzy
zawodowych i 15 tys. pracowników cywilnych, doprowadzając jednocześnie do całkowitej profesjonalizacji
wojsk. Oznaczałoby to poważną redukcję liczby jednostek wojsk lądowych oraz sił powietrznych i marynarki
wojennej. Spadek liczby żołnierzy miał być rekompensowany przez wzrost wydatków na wojsko z 0,97% PKB
w 2010 roku do 1,4 % w 2015 roku, a w przyszłości osiągnąć ponad 1,5%.9
Obecnie jednak wszystkie te dane i plany nie mają już nic wspólnego z realiami Od momentu ucieczki
prezydenta Janukowycza z Ukrainy, ogłoszenia kilku kolejnych etapów mobilizacji, wreszcie utraty Krymu oraz
wojny w Donbasie i zagrożenia dalszymi posunięciami przez stronę rosyjską oraz insurgentów. Kijów a
szczególnie bardzo wojowniczy werbalnie, były premier Jaceniuk wsławiony m.in. oddaniem hitlerowskiego
pozdrowienia przed pomnikiem Stefana Bandery, zapowiedziały wzmocnienie sił zbrojnych, ich rozbudowę
oraz zwiększenie finansowania, Jest to jednak praktycznie niemożliwe, z uwagi na pogarszającą się w
lawinowym tempie, sytuację finansową tego kraju.
Katastrofalna sytuacja gospodarcza i finansowa Ukrainy, konieczność przeprowadzenia wielu bardzo
niepopularnych reform oraz wysokie koszty zakupu nowoczesnego uzbrojenia powoduje, że władze w Kijowie
będą musiały po prostu zmniejszyć liczebność sił zbrojnych, aby te mogły być efektywnie modernizowane.
Nastąpi zatem jeżeliby wszystko miało pójść normalnym torem, analogiczny proces jak w naszych siłach
zbrojnych w drugiej połowie lat 90.i na początku poprzedniej dekady..Bo inny, ale bardzo realny scenariusz jest
taki, że Ukraina utraci dalsze rozległe tereny wraz z zamieszkującą tam ludnością .Lub też się rozpadnie
Od marca 2014 roku trwa permanentna mobilizacja Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzona w ramach
najpierw I, potem II, a następnie III fazy mobilizacji. W ramach tego dość chaotycznego w efekcie procesu
wydano poborowym i ochotnikom, ok. 230 tys. sztuk broni strzeleckiej oraz 18 tys. pojazdów z zapasów
mobilizacyjnych i zabranych czy raczej zarekwirowanych z gospodarki i administracji.
W drugiej połowie stycznia 2015 r rozpoczęła się IV faza mobilizacji w ramach której do wojska trafiło
teoretycznie 61 tys. rezerwistów. Teoretycznie oczywiście bo ok. 20 tysięcy z tej liczby delikatnie mówiąc
uchyliło się od mobilizacji. Planowane są także V i VI faza. Wszystkie trzy rzuty mobilizacyjne mialy objąć w
2015 roku ponad 100 tys. żołnierzy. Duża część z nich ma zastąpić obecnych rezerwistów służących już prawie
rok w wojsku. Oprócz tego w 2016 roku do wojska ma zostać skierowanych także ok. 40-50 tys. poborowych
mających odbyć zasadniczą służbę wojskową.
Kijów jednak nie posiada możliwości finansowych i militarnych, aby zmobilizować więcej niż 1/4
potencjalnych rezerwistów z tej ogólnej, szacunkowej sięgającej miliona liczby, czyli. jakieś 250 tys. ludzi,
zwłaszcza, że chęć walki o Donbas w społeczeństwie systematycznie spada.
Mimo to w ciągu ostatnich kilku miesięcy w armii ukraińskiej doszło do kilku istotnych zmian o
których należy wspomnieć. W wyniku mobilizacji i poboru zwiększyła się formalnie liczba żołnierzy służących
w siłach zbrojnych, mimo że Ukraina straciła już raczej bezpowrotnie ok. 12 procent terytorium i ok. 16 procent
ludności .Różne szacunki podają, że w tej chwili władze w Kijowie posiadają po mobilizacji od 220 do nawet
235 tys. żołnierzy w ramach sił zbrojnych. Wsparciem dla nich są siły podlegające pod zwierzchnictwo
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz formacje ochotnicze różnego typu. Łączna liczebność tych dwóch grup
mieścić się ma w przedziale od 40 do maksymalnie 60 tys. ludzi. Oprócz tego wsparcia udziela także straż
graniczna licząca teoretycznie ok. 40 tys. mundurowych.10
Opinia Komisji Obrony Narodowej Rady Najwyższej Ukrainy dot. planów reform sil zbrojnych Ukrainy./w/Wierchowna Rada Ukrainy.
Materiały i analizy.Kijów.2015.
10 Mobilizacija na Ukrainu.Komiersant.2015.03.22.
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Łącznie Kijów może mieć pod bronią wczesnym latem 2015 roku nawet od 345 do 385 tys. ludzi w
ramach sił zbrojnych oraz formacji ochotniczych i z MSW bez sił milicji. Mobilizacja dalszych rezerw nadal
trwa. Powstają nowe jednostki wojskowe, terytorialne i ochotnicze. Na bieżąco uzupełniane są także straty, ale
trwa tez dezercja czynna i uchylanie się od poboru - zjawisko to osiąga coraz większe rozmiary .Pytanie
zasadnicze jest proste .Jak długo bardzo słabe ekonomicznie państwo jest w stanie utrzymać pod bronią takie
masy żołnierzy. Chociażby tylko pod względem egzystencjalnym. Nie wspominając już o wciąż narastających
stratach
Wojska Lądowe
W 2013 roku ukraińskie wojska lądowe liczyły łącznie 57 tys. żołnierzy. Obecnie siły lądowe, które w
Donbasie są podstawowym elementem walki, mogą liczyć prawie 250 tysięcy ludzi.
Łącznie w skład wojsk lądowych w g danych na pozna jesień 2013 roku wchodziło:
– 16 brygad w tym; 2 pancerne, 8 zmechanizowanych, 2 aeromobilne, ale faktycznie piechoty, 1
powietrznodesantowa, 2 artylerii i 1 rakietowa;
– 11 samodzielnych pułków bojowych .W tym 1 zmechanizowany, 1aeromobilny, 3 specjalnego przeznaczenia,
3 przeciwlotnicze, 2 lotnictwa wojskowe i 1 walki elektronicznej;
– 9 pułków wsparcia Są to jednostki; 4 inżynieryjne, 4 łączności oraz1 zwalczania skutków użycia broni typu
ABC.11
Jeżeli chodzi o konkretne związki taktyczne i oddziały to stan przedstawiał się następująco:
– 1. Brygada Pancerna w składzie 97 czołgów w pażdzierniku 2014 roku;
– 17. Brygada Pancerna posiadająca 26 czołgów w pazdzierniku 2014 roku. Dodatkowo ok. 50 czołgów
pozostawało w rezerwie, ale wymagało pilnych remontów;
– 24. Brygada Zmechanizowana;
– 28. Brygada Zmechanizowana;
– 30. Brygada Zmechanizowana;
– 51. Brygada Zmechanizowana;
– 72. Brygada Zmechanizowana;
– 92. Brygada Zmechanizowana;
– 93. Brygada Zmechanizowana;
– 128. Brygada Zmechanizowana-To jednostka o charakterze górskim stąd posiadała tylko 11 czołgów w
pazdzierniku 2014 roku;
– 25. Brygada Aeromobilna; czytaj piechoty
– 95. Brygada Aeromobilna; jw
– 79. Brygada Powietrznodesantowa;
– 80. Samodzielny pułk aeromobilny;
– 26. i 55. Brygady Artylerii Lufowej;
– 19. Brygada Artylerii Rakietowej;
– 3. i 7. Pułk Lotniczy;
– 3. i 8. Samodzielny Pułk Specjalnego Przeznaczenia;
– 54.i 74. Samodzielne Bataliony Rozpoznawcze;
– 15. 27. i 107. Pułki Artylerii Rakietowej;
– 140. Centrum Operacji Specjalnych;
– 300. Szkoleniowy Pułk Pancerny ( ok. 10-14 czołgów);
– 15. Samodzielny batalion piechoty górskiej;
– 169. Centrum Wyszkolenia;12
Tu należy się trochę komentarza .Z dokumentów przebija jak zwykle optymizm, ale faktycznie brygady
to pułki o niezbyt wielkiej wartości bojowej. Mimo, że część sprzętu została wyremontowana, w dalszym ciągu
jest on bardzo awaryjny .Również kwalifikacje dużej części żołnierzy, a także kadry zawodowej, szczególnie, tej
która do niedawna służyła w administracji wojskowej stoją pod dużym znakiem zapytania
Armia ukraińska tak jak prawie każda struktura militarna znajdująca się w walce, podlega nieustannym
przemianom strukturalnym.
– 80. Samodzielny pułk aeromobilny został rozwinięty przynajmniej w dokumentach i stał się w ten sposób 80.
Brygadą Aeromobilną. Dalej jednak jest to siła bojowa niepełnego pułku.
– Sformowano także 81. Brygadę Desantowo-Szturmową. Jednostka powstała w Krematorsku i Słowiańsku na
bazie 1. batalionu 25. Brygady Aeromobilnej. Tym niemniej jest to jednostka o faktycznej sile batalionu.
– Sformowano 44. Brygadę Artylerii na bazie rozwiązanej w 2013 roku 11. Brygady Artylerii. .
– Utworzono 1. Brygadę Piechoty Morskiej w Mikołajowie w oparciu o m. in. siły i sprzęt, który powrócił z
Krymu. Według wielu źródeł nie wszystkie jej pododdziały osiągnęły jeszcze gotowość bojową, Mimo to
11
12

Military Balance 2013.Ukraine.London.2014
Ministerstwo Obrony Ukrainy. Strony internetowe Dostęp.2015.23.04.
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zgrupowanie bojowe zostało już wysłane do Donbasu. Jednostka ta podlega formalnie i organizacyjnie pod
Marynarkę Wojenną .Jednak operacyjnie aktualnie pod dowództwo wojsk lądowych
– Rozwiązano 51. Brygadę Zmechanizowaną.
– Powstały 57. i 59. Brygada Zmotoryzowana. Jednostki te powstały na bazie łącznie sześciu batalionów obrony
terytorialnej..
– 53. Brygada Zmechanizowana powstała jako zupełnie nowa jednostka.
–14. Brygada Zmechanizowana powstała na bazie 51. Brygady Zmechanizowanej, która została zupełnie rozbita
w Donbasie w sierpniu 2014 roku, a następnie rozwiązana we wrześniu.13
– 58. Brygada Zmechanizowana ma osiągnąć gotowość bojową w ciągu 2-3 miesięcy. Będzie to jednostka oparta
na sprzęcie pochodzącym z zapasów mobilizacyjnych, tj. będzie dysponowała starszymi wersjami wozów T-62,
BWP-1, BRDM-2 i głównie artylerii holowanej . Gotowość bojową ma ta jednostka osiągnąć latem 2015 roku.
– 73. i 74. Brygady Zmotoryzowane mają osiągnąć gotowość w ok. 6 miesięcy. Będą to lekkie jednostki
piechoty, częściowo oparte o kołowe transportery opancerzone, ale głównie wyposażone w ciężarówki,
samochody terenowe i autobusy oraz artylerię holowaną.
– 54. Brygada Zmechanizowana oparta na jednostkach obrony terytorialnej.
– 15. Pułk piechoty górskiej –Tu ma nastąpić po prostu powiększenie i przeorganizowanie 15. batalionu piechoty
górskiej;
– 10. Pułk piechoty górskiej.
– Samodzielny pułk artylerii wielkiej mocy wyposażony w systemy artyleryjskie Pion.
– 129. Samodzielny batalion szturmowy specjalnego przeznaczenia w Mariupolu.
– 130. i 136. Samodzielne bataliony rozpoznawcze.
– batalion szturmowy piechoty morskiej „CzernojeMorje”.
– Dodatkowe jednostki saperskie w tym batalion inżynieryjno-techniczny.
Władze Ukrainy nie zamierzają jednak poprzestać na obecnym stanie i pośpiesznie formują nowe jednostki
.Nawet kosztem uzupełniania już istniejących
– dodatkowej brygady pancernej.
– 3 brygad piechoty zmotoryzowanej na dotychczasowej bazie piętnastu łącznie batalionów obrony
terytorialnej.
– brygady artylerii o ciągu holowanym.14
. Licząc realnie Ukraina posiada aktualnie w dyspozycji operacyjnej, łącznie 2 brygady pancerne, 8 brygad
zmechanizowanych w tym jedną górską, 2 brygady zmotoryzowane, 4 brygady z nazwy aeromobilne i
powietrznodesantowe, ale raczej należy je kwalifikować jako brygady lekkiej piechoty, brygadę piechoty
morskiej, 4 brygady artylerii i prawdopodobnie jeszcze jedną brygadę ochrony. Łącznie są to 24 duże jednostki
wojskowe. Kolejne 5 brygad różnego typu jest w etapie organizacji i formowania, a dalsze cztery mają powstać
w późniejszym okresie .Zaznaczyć można i trzeba że jest to teoretycznie bardzo duży potencjał, gdyż
praktycznie wszystkie brygady są rozwinięte po mobilizacji. Niektóre z nich posiadają po kilka batalionów
liniowych zarówno pancernych, jak też i zmechanizowanych, Także dywizjony wsparcia. Przykładem może
być m.in. 92. Brygada zmechanizowana., która posiada po mobilizacji m.in. 2 bataliony czołgów, aż 4 bataliony
zmechanizowane, ale w tym dwa byłe BOT przeformowane w bataliony zmechanizowane., grupę artylerii
złożoną z 4 dywizjonów i batalion ppanc. Ponadto batalion rozpoznawczy, saperów, łączności, logistyczny,
medyczny, przeciwlotniczy i kilka mniejszych pododdziałów wsparcia i dowodzenia. W sumie jest to ponad 5
tys. etatów, a potencjał bojowy akurat tej brygady jest relatywnie lepszy niż innych jednostek.
W wojskach lądowych funkcjonuje też szereg mniejszych jednostek. Są to pododdziały saperów,
inżynierskie, logistyczne, transportowe, medyczne, przeciwlotnicze, patrolowe, wartownicze, zwalczania
skutków użycia broni ABC i wiele innych różnego typu. Łącznie może to już od 15 batalionów. W ramach tych
struktur może służyć łącznie circa 10 tys. żołnierzy zawodowych, poborowych oraz zmobilizowanych
rezerwistów.

Przed wybuchem majdanowej rewolucji na Ukrainie, Kijów posiadał wg własnych zapewnień:
– 481 czołgów w linii i ośrodkach szkoleniowych oraz ok. 132 w rezerwie: Były to przede wszystkim,
ok.50maszyn T-84,150czołgow T-82Uoraz 100 T-80UD/T-84 i 76 wozów T-64BM „Bulat”. Oprócz tego w
magazynach wojskowych było 447 czołgów T-64B/BW. Po upadku ZSRR władze w Kijowie przejęły łącznie
2281sztuk T-64, 1302maszyn T-72, 1172 starszych czołgow T-55AMW.15 Trudno ocenić ile z tych pojazdów
zostało na Ukrainie i w jakim są stanie oraz ile zostało wyeksportowanych. Faktem jest, że Ukraina
eksportowała na wielką skalę i wszędzie gdzie tylko się dało sprzęt wojskowy - najbardziej czołgi. Najwięcej
kupowały od Ukrainy reżimy syryjski ,sudański, oraz niektóre państwa azjatyckie, powstałe po upadku ZSSR.
Ibidem
Ibidem
15 Strony internetowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.Dostęp.29.05.2015
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Tu trzeba dodać, że najchętniej kupowano na świecie mutacje czołgu T-72. Również szczególnie w Afryce i
Azji, T-55 jako prosty może już przestarzały, ale pewny czołg nie wymagający wielkich kwalifikacji od
załogantów. Natomiast T-64 i T-62 oceniane był zdecydowanie jako typy nieudane i w dodatku często psujące
się. Podobną opinię posiadały czołgi z rodziny T-80U,mimo że była to tylko głęboka ukraińska mutacja T-72.
– Ukraina posiadała ponad 2100 różnych typów pojazdów opancerzonych. Dominowały pojazdy gąsienicowe:
BMP/BWP-1 i BMP/BWP-2 oraz kołowe BTR-60/70 i BRDM-1/2. Niewiele jednak z tego były to maszyny
zmodernizowane. Tu znowu, na przysłowiowym papierze Ukraina posiadała ponad 5 tys. pojazdów bojowych
różnych typów; 2315 MT-LB, 456 BTR-80, 1026 BTR-70, 176 BTR-60, 4 BMP-3, 1434 BMP-2, 1008 BMP1,16 Większość jednak z tych circa 5 tysięcy w roku 2014/2015 był to już przysłowiowy złom .W najlepszym
wypadku niektóre mogły służyć dla typowego kanibalizmu technicznego czyli jako magazyn części zamiennych.
Również trzeba wziąć pod uwagę sytuację, że ok. 800 zarówno gąsienicowych, jak też kołowych transporterów
pozostało na Krymie .Rosjanie zwrócili około 150-200, a były to te, które poruszały się o własnych siłach.17 Co
do pozostałych to oczywiście strona rosyjska zaproponowała zwrot, ale po pokryciu przez Ukrainę kosztów
transportu .koleją lub na trailerach… Propozycja zawisła więc w powietrzu
– Ukraina deklaruje posiadanie 716 różnych systemów artyleryjskich z pozostałych w tym kraju liczby ok. 2400
sztuk jakie były na Ukrainie po upadku ZSRR. Z tego ok. 450 to systemy rakietowe BM-21 Grad, 100 BM-30
Smiersz, 76 BM-27 Uragan Także haubice samobieżne: 638sztuk 2S1 Goździk, 501jednostek 2S3 Akacja, 100
2S7 Pion, 24 2S5 Hiacynt, Także haubice holowane 2A65, 2A36 i D-3018 Pozostawała też trudna do określenia
cyfrowego liczba rakietowych systemów operacyjnych Toczka i nowszych, Toczka-U.
– Trudna jest natomiast do określenia liczba posiadanych przez Siły Zbrojne Ukrainy systemów
przeciwlotniczych typu Tunguska, Tor, a także ZSU-23-4 Szyłka oraz 9K33 Osa, uzupełniane przez ręczne;
Igła/Igła-1. Należy założyć, że w bardzo optymistycznym wariancie, zaledwie 1/3 posiadanego zasobu nadaje się
do operacyjnego użytku.
– Wojska lądowe dysponują jeszcze ok. 40 śmigłowcami szturmowymi Mi-24 i ok. 30 wielozadaniowymi Mi8/17. Jednak bez oprzyrządowania i serwisu, a tych rzeczy Ukraina po prostu na większą skalę nie posiada,
mniej niż połowa śmigłowców nadaje się do użytku.

W czasie walk w Donbasie wojska ukraińskie stracić mogły nawet do 800 czołgów i innych opancerzonych
nośników uzbrojenia. Tu szacuje się, że było to ok. 350 czołgów i 550 razem wziętych, BMP/BWP, BTRów,
BRDMów itp. Oprócz tego utracono do 1500 środków transportu takich jak ciężarówki, samochody terenowe
itp. 19 Pikanterii dodaje fakt, że szereg jednostek sprzętu bojowego było po prostu porzucanych w stanie
nieuszkodzonym i zmieniały w sposób naturalny po przemalowaniu znaków rozpoznawczych, właściciela i
użytkownika – sprzęt ten przejmowali donbascy powstańcy.i20
Nie zmienia to jednak faktu, że dziś Ukraina posiada w linii, teoretycznie więcej sprzętu niż na początku tego
roku. Jednak obecnie znacznie większa jest ilość sprzętu starego ,mocno już zużytego lub też wyraźnie już
przestarzałego. Wojska lądowe wg oficjalnych zapewnień wydają się być przygotowane do walki jak nigdy
wcześniej, aczkolwiek nie zmienia to faktu, iż nadal jest to dużo za mało w stosunku do nawet bardzo lokalnych
możliwości wojennych Rosji. Potencjał ukraińskich wojsk lądowych nadal jest o wiele zbyt mały, aby
odstraszyć przeciwnika przed ewentualną próbą aktywnego wspierania powstania w Donbasie.
Straż graniczna i Siły MSW
Wsparciem dla wszystkich tych sił jest także Straż Graniczna licząca prawie 40 tys. funkcjonariuszy.
Jest to formacja przeładowana administracją Dowództwo Straży Granicznej Ukrainy zdołało sformować, m. in.
batalion bojowy i kilka innych małych pododdziałów skierowanych na front w celu wsparcia sił regularnych.
Szereg elementów tej formacji działa na rzecz sił lądowych na ich zapleczu
Wojska lądowe wspierają także
siły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W jego ramach powstał szereg jednostek różnego typu opartych na
siłach milicji, które pełnią funkcje pomocnicze na froncie i jego zapleczu oraz kontrolowanym odcinku granicy z
Rosją i Naddniestrzem
Część formacji MSW wykorzystywana jest co prawda do prowadzenia działań bojowych na froncie,
lecz głównie wykonują zadania patrolowe i stabilizacyjne na zapleczu, min. zwalczenia dywersantów i
nieprzyjacielskich grup rozpoznawczych
Wojsko wspierają także siły specjalne działające w ramach MSW, w tym m. in. jednostki specjalne milicji
„Tytan”, „Gryf”, „Sokół”oraz Specnaz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy „Alfa” .

Ibidem
E .Januła .M .Kasińska. Wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmiany przynależności terytorialnej Krymu/w/Czas
Euromajdanu .Pr. .zbiorowa pod red R. Potockiego .M .Domagały i D .Miłoszewskiej .Wyd. .Europejskie Centrum Analiz
Geopolitycznych.Warszawa.2014.s.231-260
18 Strony internetowe Ministerstwa Obrony Ukrainy….Dostęp.2015.05.29
19 http .www.Strategic Page; Armor Ukraine Gets Desperate And Creative.Dostęp.2015.05.29
20 E .Januła .M. Kasińska .Wybrane.
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Siły powietrzne
Ukraińskie siły powietrzne w skład, których wchodzą także jednostki obrony przeciwlotniczej w okresie
pokoju liczyły ok. 42 tys. żołnierzy zawodowych i poborowych wg .stanu na 2013 roku. 21 Obecnie ich
liczebność mogła się zwiększyć do nawet ok. 60 tys. ludzi.
Ukraina jeżeli chodzi o struktury sił powietrznych jest podzielona na trzy obszary operacyjne
– Zachodni, w którym stacjonują 7. i 114. Brygady Lotnictwa Taktycznego i 3 pułki artylerii przeciwlotniczej.
– Centralny w którym dyslokowane są 9., 40. i 831. Brygady Lotnictwa Taktycznego, 2 brygady i 5 pułków
artylerii przeciwlotniczej.
– Południowy, w którym stacjonuje 299. Brygada Lotnictwa Taktycznego i 2 brygady artylerii przeciwlotniczej.
Przed wybuchem konfliktu istniało także regionalne dowództwo sił powietrznych na Krymie. Cała jego
infrastruktura naziemna została przejęta przez Federacje Rosyjską. Część sprzętu została zwrócona stronie
ukraińskiej. Od kwietnia do maja 2015 roku Rosja zwróciła Ukrainie 27 myśliwców MiG-29 i MiG-29UB, jeden
zmodernizowany samolot szkolny L-39M1 Albatros i nieznaną bliżej liczbę środków transportu lądowego
należącego do Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym sił powietrznych. Ale tylko część maszyn zdołała się ewakuować o
własnych siłach Dotyczy to łącznie. 10 samolotów i śmigłowców. 22
Przed majdanową rewolucją Ukraina posiadała teoretycznie w jednostkach bojowych oraz rezerwie:
– 80 myśliwców MiG-29;
– 45 myśliwców Su-27;
– 25 bombowcówSu-24M;
– 23 samoloty rozpoznawcze Su-24MR;
– 40 samolotów szturmowych Su-25;
– 1 samolot transportowe AN-70
– 2 samoloty transportowe An-24B;
– 28 samolotów transportowych An-26;
– 1 samolot zwiadowczy An-30 i dalsze 4 w rezerwie;
– 2 samoloty transportowe An-72;
– 12 średnich samolotów transportowych;
– 4 Iły-76 oraz prawdopodobnie 6 w rezerwie
– 38 samolotów szkoleniowych Aero L-39 Albatros.
– 140 śmigłowców Mi-8.23
Są to jednak dane czysto teoretyczne, gdyż ok. 2/3 wymienionego sprzętu nie nadaje się do służby i
wymaga remontów generalnych, które są kosztowne i czasochłonne.
Obecnie uważa się, że w sprawnych samolotów w linii Ukraina ma ok. 60 z czego m.in. ok. 15 Mig-29,
8 Su-24, 11 Su-27 i 10 Su-25. Reszta to maszyny transportowe i szkoleniowe.
W 2016 roku Kijów planuje przywrócić do służby po remontach i modernizacjach 40 śmigłowców i
samolotów różnego typu, ale jest to raczej czysta propaganda. Poważnym wzmocnieniem dla Ukrainy mógł
okazać się także zakup 20 samolotów McDonnell Douglas F-18 Hornet z Sił Powietrznych Kanady. W
listopadzie 2014 roku padła taka propozycja, aczkolwiek obecnie wiadomo już, że z powodu kosztów zakupu
oraz utrzymania takiego sprzętu Kijów z tego zrezygnował.
Dla przeciwnika większym problemem mogłyby się okazać zestawy przeciwlotnicze które Ukraina
teoretycznie posiada:
– 18 zestawów Buk-M1,
– 26 zestawów S-300P,
– 4 zestawy S-300PS,
– 4 zestawy S-300B,
– Zmagazynowanych było także 12 zestawów S-200M Wega-M z których część być może powróciła do służby .
Zostały one wycofane z linii w 2013 roku.
Tu warto przypomnieć, że Polska dysponuje także zestawami przeciwlotniczymi.S-200 Wega.
Ukrainie na dzień dzisiejszy brakuje wyszkolonych operatorów zarówno radarów, jak też samych wyrzutni.
Nieznany pozostaje los kilkunastu zestawów przeciwlotniczych, które przejęli Rosjanie na Krymie. Ukraina
posiadała tam 174. pułk obrony przeciwlotniczej z baterią rakiet przeciwlotniczych S-300, 55. pułk z baterią S300P i 50. pułk z baterią zestawów Buk-M1. Prawdopodobnie Rosja nie oddała tych zestawów, tym bardziej że
sporo ludzi z tych jednostek przeszło do sił zbrojnych Rosji.24
Należy stwierdzić, iż ukraiński potencjał lotniczy i przeciwlotniczy jest mocno ograniczony w porównaniu do
tego, co posiada Rosja w regionie Donbasu oraz na Krymie. W potencjalnym nowym konflikcie z Rosją
ukraińskie lotnictwo bojowe nie ma żadnych szans na dłuższe prowadzenie działań bojowych nawet o
Military Balance.London.2013
Szerzej. E .Januła. M. Kasińska. Wybrane…
23 Military Balance.London.2013
24 E .Januła .M .Kasińska. Wybrane…
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ograniczonym zasięgu. Jedynie obrona przeciwlotnicza strony ukraińskiej może okazać się nieco trudniejszym
przeciwnikiem.
Marynarka Wojenna
Przed wybuchem konfliktu na Ukrainie ta posiadała siły morskie złożone z ok. 15,7 tys. żołnierzy
zawodowych. Z czego ok. 12 tys..stacjonowało na Krymie ,Dysponowała ok. 32 różnego typu nawodnymi i
podwodnymi jednostkami bojowymi oraz 35 śmigłowcami i samolotami, z czego ok. 2/3 na rozlokowane na
Krymie.25
Według danych z 2013 roku, duża część z tych jednostek nie nadawała się do działań bojowych i
wymagała niejednokrotnie kapitalnych remontów. W dodatku prawie wszystkie jednostki pływające były
technologicznie przestarzałe. Potwierdzili to Rosjanie po opanowaniu Krymu Z obszaru Krymu, wywodziła się
też przytłaczająca część kadry, tutaj znajdowały się główne instalacje lądowe sił morskich, ważne dwa porty
Nowooziernoje i Sewastopol, , węzły łączności , baterie nadbrzeżne, budynki , ośrodki szkolenia, budynki
logistyczne oraz magazyny. Ukraina została w kwietniu de facto bez marynarki wojennej, którą tworzyło odtąd
tylko 10 jednostek nawodnych i mniej niż 15 śmigłowców oraz samolotów. Część sama się ewakuowała z
Krymu, w tym jeden śmigłowiec Kamov Ka-27PL trzy Mi-14PŁ, jeden samolot- amfibia Beriev Be-12 i dwa
samoloty transportowe An-26. 26 Dzięki naciskom politycznym zachodu strona rosyjska postanowiła zwrócić
wyposażenie i jednostki nawodne należące do Ukrainy. Do 3 czerwca 2014 roku, a więc momentu przerwania
tego procesu, Federacja Rosyjska zwróciła stronie ukraińskiej 35 jednostek nawodnych, przy czym były to
głownie okręty o małych możliwościach ofensywnych.
Rosja nadal posiada zabrane Ukrainie 4 korwety 2 projektu 1124M i po 1 projektu 1241,2 i 12411T, 2
trałowce projektu 266M, okręt desantowy projektu 755M „Konstantin Olszańskij”, okręt dowodzenia
„Sławutycz”, holownik projektu 714, 5 małych jednostek portowych oraz dwa okręty podwodne starego typu
Foxtrot, które trafiły już na złom.
Stan posiadania marynarki wojennej Ukrainy na dzień dzisiejszy jest bardzo skromny: Ukraina posiada;
– fregatę projektu 1135 „Hetman Sahajdaczny” z zaokrętowanym śmigłowcem Ka-27;
– korwetę projektu 1241 „Winnica”;
– kuter rakietowy projekt 206MR „Pryłuki”;
– okręt desantowy projektu 773 „Kirowohrad”;
– okręt patrolowy typu Żuk „Skadowsk”;
– okręt desantowy projektu 1758 „Brianka”;
– kuter desantowy projektu 1176 „Swatowe”
– 25 większych jednostek wsparcia różnego typu jak trałowce, holowniki, zbiornikowce, okręty hydrograficzne,
okręty szkoleniowe, okręty sanitarne itp.
– 20 małych jednostek wsparcia głównie o charakterze portowym i;
– ok. 15 do 20 samolotów i śmigłowców.
Oprócz tego w ramach marynarki wojennej funkcjonuje 73. Centrum Morskich Operacji Specjalnych złożone z 4
specjalistycznych batalionów:.27
Odbudowa ukraińskiej floty jak dobrze pójdzie, potrwa kilkanaście lat.
Podsumowanie
Siły Zbrojne Ukrainy, jak i cały potencjał militarny tego państwa od kilkunastu miesięcy jest na etapie
permanentnej mobilizacji. Ukraińcy zdołali, tak przynajmniej zapewniają, uzupełnić większość strat, jakie dotąd
ponieśli, mobilizują też kolejnych rezerwistów oraz szkolą nowych poborowych, Rozbudowują systemy
umocnień polowych, przywracają do służby każdego tygodnia po kilka różnego typu wozów pancernych i
systemów artyleryjskich, mobilizują także cywilne środki transportu , Remontują sprzęt lotniczy, jak i również
dokonali ogromnego wysiłku, jeśli chodzi o liczbę wystawionych batalionowych zgrupowań bojowych.Jest to
jednak wielka fikcja.
Z drugiej strony zauważa się spadek morale wśród żołnierzy, duża część sprzętu, jaki jest w linii lub do
niej wcielany ma już swoje lata, liczba sprzętu który można uznać za nowoczesny jest znacząco mniejsza niż
miało to miejsce w sierpniu 2014 roku, nadal nie ma odpowiedniej koordynacji działań między Ministerstwem
Obrony, Sztabem Generalnym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a dowodzenie w polu jest prymitywne
Występują bardzo elementarne problemy z logistyką, brakuje niektórych typów amunicji m. in. do BM-27 i
BM-30, łączność jest bardzo zawodna a system rozpoznania na poziomie operacyjnym i strategicznym nadal
jest na bardzo niskim poziomie. Dowództwo nie ufa także własnym siłom i obawia się, że niektóre jednostki
mogłyby porzucić broń lub przejść na druga stronę.

Sprawocznik po inostrannym flotam .Izdatielstwo Oborona.Moskwa.2013.s.345-361
E .Januła. M. Kasińska .Wybrane….
27 Zarubieżnoje Wojennoje Obrazowanije.Moskwa.Nr.2.2015
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Według różnych analiz do pokonania i zniszczenia na terenie południowo-wschodniej i wschodniej Ukrainy
poważnej części ukraińskich sił zbrojnych, Moskwa potrzebowałaby od 11 do góra 15 batalionowych zgrupowań
bojowych wspartych artylerią, siłami specjalnymi, Flotą Czarnomorską oraz siłami separatystów. Do utrzymania
tego co posiadają obecnie powstańcy i poszerzenia obszaru ich posiadania wystarczy 8-10 takich zgrupowań.
Być może obawy przed ponowną konfrontacją z armią rosyjską powodują, iż Kijów nie ruszył z następną
ofensywą. Po kolejnej klęsce Kijów nie tylko mógłby utracić cały obszar Donbas ,z Charkowem włącznie oraz
także region Odessy ale nie miałby już też odpowiednich rezerw w tym głównie sprzętu ciężkiego – do
uzupełnienia strat. Byłaby to totalna klęska państwa i Ukraina z wielkim prawdopodobieństwem rozpadłaby się
Zmienia się sytuacja międzynarodowa. Rosja staje się bardzo potrzebna w tworzącej się wielkiej
koalicji antyterorystycznej. To sprawia że problem Ukrainy staje się marginalny dla większości państw zachodu.
Jest wysoce prawdopodobne że Rosja przy jakiejś okazji lub incydentu, zajmie rejony Charkowa i Odessy
,Będzie też dążyła do lądowego polaczenia z Mołdawią. Ukrainie nie pomoże nikt .Bo ugrupowania
faszystowskie i nacjonalistyczne ,które biorą stopniowo górę w tym państwie nie mogą cieszyć się niczyją
sympatią.
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE JAKO WYZWANIE DLA
RZĄDZĄCYCH W II DEKADZIE XXI WIEKU. BIEDNI
PRACUJĄCY W UNII EUROPEJSKIEJ
Tomasz JAROCKI1

Social Security as a Challenge for the Government in the Second Decade
of the Twenty-First Century. Working Poor in the European Union
Streszczenie: Nierówności społeczne spowodowane dysproporcją dochodów są charakterystyczne dla państw
bez względu na ich potencjał ekonomiczno – społeczny. W każdym z nich w różnym stopniu występuje
zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jako jedną z przyczyn zagrożenia ubóstwem wymienia się
trudną sytuację na rynku pracy. Część osób zagrożonych ubóstwem zaliczana jest do kategorii „ubogich
pracujących”. Zjawisko to w różnym stopniu dotyczy państw członkowskich UE. Ograniczenie jego skali
uzależnione jest od działań zarówno na rzecz rozwoju regionalnego, zwiększającego jego konkurencyjność, jak
też mających na celu pomoc zagrożonych ubóstwem. Nie powinna ograniczać się jednakże do biernych form
wsparcia, priorytetem winny być działania na rzecz wejścia na rynek pracy bądź też zwiększania
konkurencyjności tych, którzy na nim funkcjonują.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, ubóstwo pracujących
Abstract: Poverty is one of the most important social problems affecting the countries of the European Union.
Most often, poverty is associated with a bad situation on the job market, but mainly with unemployment.
However, attention should be given to the fact that a large number of working people is ranked among the poor.
Low earnings of these people do not let them provide for basic needs. A low standard of living has an influence
not only on the economic dimension, but also on the social and political ones.
The issue is particularly noticeable in some regions of European Union. An improvement of this situation is
a challenge and is connected with efforts of the authorities both of the member states of the EU and local
governments.
Keywords: Social security, Working poor

1. WSTĘP
Nierówności społeczne są charakterystycznym elementem wszystkich społeczeństw, czego konsekwencją może
być zagrożenie problemem ubóstwa określonych osób bądź grup społecznych. Jedną z przyczyn je
determinujących są dysproporcje w poziomie dochodów, które mogą wynikać z różnorodnych czynników
uzależnionych od osób zagrożonych ubóstwem bądź od czynników zewnętrznych. Przeciwdziałanie istniejącym
zagrożeniom jest jednym z zadań realizowanej przez poszczególne państwa polityki społeczno – gospodarczej.
Zmniejszanie poziomu ubóstwa jest elementów ograniczających zagrożenie wykluczenia społecznego.
Za podstawową przyczynę ubóstwa bardzo często uznaje się złą sytuację na rynku pracy wyrażoną
w dużym odsetku osób bezrobotnych. Celem artykułu jest wskazanie, iż posiadanie zatrudnienia nie jest
wystarczającą przesłanką uniknięcia zagrożeniem ubóstwem. Na przykładzie Unii Europejskiej przedstawiona
została skala zjawiska „ubogich pracujących”, którzy powinni być adresatami aktywnych instrumentów polityki
społeczno – ekonomicznej poszczególnych państw członkowskich UE.
2.

EKONOMICZNE PRZYCZYNY ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
Zasada równości jest jednym z podstawowych praw we współczesnym państwie demokratycznym.
Dotyczy wszystkich aspektów życia społecznego. Pisząc o zasadzie równości A. Śledzińska – Simon wskazuje
na formalny i materialny aspekt tego pojęcia. O ile pierwszy z wymienionych dotyczy traktowania wszystkich na
takich samych zasadach, o tyle realizacja zasad równości w ujęciu materialnym „polega (…) na wyrównywaniu
szans społecznych i tworzeniu warunków do osiągnięcia równych rezultatów. Gwarancja równości materialnej
może prowadzić zatem do nierównego, asymetrycznego podziału dóbr w celu zapewnienia równości szans lub
rezultatów”2.
Jak wskazuje B. Jagusiak „system ekonomiczny oparty na mechanizmie rynkowym nie tylko nie
gwarantuje równości, ale generuje nieustanne nierówności społeczne, których wyrównanie (…) zależy od czasu,

1
2

Dr Tomasz Jarocki - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, tomasz.jarocki@ujk.edu.pl
ŚLEDZIŃSKA-SIMON A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, Studia BAS, 2011 nr 2(26), s. 42.
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miejsca, kulturowych, społecznych i politycznych uwarunkowań” 3 . Występujące nierówności ekonomiczne,
których przyczyny często są niezależne od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mają istotny
wpływ na pojawienia się problemu zagrożenia ubóstwem, które w skrajnej postaci może przerodzić się
w wykluczenie społeczne. E. Trafiałek, M. Trafiałek podkreślają, iż ubóstwo ma charakter wielowymiarowy, jest
trudne do jednoznacznego zdefiniowania. „Z jednej strony oznacza niskie dochody, mierzone poziomem
konsumpcji gospodarstw domowych (finansowe), z drugiej – ograniczony dostęp do usług społecznych
wielowymiarowych, takich jak: edukacja, świadczenia zdrowotne czy kultura” 4 . Wskazać należy w tym
kontekście na szereg grup społecznych, które z różnych przyczyn pozostają na obrzeżach życia społecznego,
uczestnicząc w nim na poziomie marginalnym bądź nawet pozostając całkowicie poza nim.
Wymienione elementy mogą mieć wpływ na zachwianie zasady równości w społeczeństwie. O ile
w sensie formalnym można nie dostrzegać w tym względzie różnicy, znajdują one swe odzwierciedlenie
w materialnych warunkach życia, a tym samym, zgodnie z definicją ubóstwa, brakiem możliwości realizacji
określonych potrzeb życiowych na odpowiednim standardzie.
Działanie na rzecz ograniczenia problemu ubóstwa rozpatruje się zazwyczaj w kategoriach
bezpieczeństwa socjalnego. Występuje współzależność między systemem społecznym a ekonomicznym
i politycznym. B. Jagusiak wskazuje, iż „powoduje to nie tylko pojawiające się sprzeczności obszaru pogranicza
między tymi systemami, ale coraz częściej staje się elementem oczekiwań na ich rozwiązywanie do polityki
i państwa jako głównego jej podmiotu”5. Ograniczenie zasięgu ubóstwa najczęściej kojarzone jest z aktywnością
z zakresu polityki społecznej. Nie można jednakże pomijać instrumentów prowadzonej polityki społeczno –
gospodarczej, poprzez której priorytety można osiągnąć pożądane efekty bez konieczności ingerencji
wyspecjalizowanych instytucji i organizacji (publicznych i niepublicznych) działających na rzecz ograniczania
ubóstwa.
Instrumenty polityki gospodarczej opierające się na działaniach gospodarki rynkowej nie w każdym
przypadku będą skuteczne. Polityka w zakresie ograniczania zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
opiera się w dużym stopniu na stosowaniu biernych formy pomocy, przejawiających się zazwyczaj w drodze
transferów finansowych, najczęściej ze źródeł publicznych. Działanie na rzecz zmniejszania zasięgu ubóstwa
powinno znacznie wykraczać poza bierne formy pomocy, poprzez stosowanie różnorodnych elementów
aktywnej polityki społecznej oraz ekonomii społecznej 6 . Zwrócić tu szczególną uwagę należy na znaczenie
inwestycyjnej polityki społecznej. M. Grewiński definiuje ją jako „działanie nastawione przede wszystkim na
tworzenie kapitału ludzkiego (i społecznego) wśród pokolenia młodych. Inwestycja w przyszłość dokonuje się
przede wszystkim poprzez aktywną politykę na rzecz rodziny i aktywną politykę rynku pracy oraz przez
edukację i permanentne szkolenia”7.
Ograniczanie nierówności społecznych nie ogranicza się jedynie do kwestii materialnych. Jednym
z elementów je redukującym jest dostęp do usług społecznych, którego efektem jest rozwój kapitału ludzkiego.
Są to, jak wskazują A. Szydlik-Leszczyńska oraz M. Leszczyński, działania stymulujące „poprawę ogólnego
poziomu wykształcenia, zdrowotnego, mobilności społecznej”8.
Brak poczucia bezpieczeństwa związanego z brakiem zatrudnienia i/lub niedostateczną ilością środków
finansowych może być przyczyną podejmowania szeregu decyzji dotyczącej własnej przyszłości, a które przy
dużej skali zjawisk, mogą znaleźć swe odzwierciedlenie m.in. w potencjale rozwojowym danego obszaru. W
tym ujęciu zwrócić można uwagę na takie elementy jak: podejmowanie decyzji o migracji z powodów
ekonomicznych, bądź chęci realizacji własnych aspiracji życiowych czy też odkładaniu w czasie decyzji o
posiadaniu dzieci. W długiej perspektywie czasu może mieć to znaczący wpływ na rozwój regionalny. Problemy
ubóstwa i wykluczenia społecznego mogą także przyczyniać się do szeregu innych zagrożeń, do których należy
zaliczyć m.in. problemy zdrowotne czy też potencjalne możliwości wystąpienia bądź pogłębienia istniejących
patologii społecznych bądź zachowań przestępczych.
Wszystkie wyżej wymienione elementy wchodzą w zakres szeroko rozumianego bezpieczeństwa
społecznego. Przy definiowaniu bezpieczeństwa społecznego podkreślane są nie tylko skutki ekonomiczne, ale
również te, które dotyczą konieczności rozwoju jednostki. A. Skrabacz stwierdza, iż bezpieczeństwo społeczne
„oznacza ochronę egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych
JAGUSIAK B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa: Difin, 2015, s. 61.
TRAFIAŁEK E., TRAFIAŁEK M., Dylematy współczesności – wokół biedy, marginalizacji i reintegracji społecznej, [w:] Innowacje
w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość, Zmiana. Rozwój. Polityka społeczna, (red.) TRAFIAŁEK E., Katowice:
Wydawnictwo Śląsk, 2014, s. 77-79.
5 JAGUSIAK B., Bezpieczeństwo socjalne…, dz. cyt., s. 60.
6 Szerzej zob. m.in. GŁĄBICKA – AULEYTNER K., Innowacje w aktywnej polityce społecznej, [w:] Innowacje dla bezpiecznego
i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna. Ekonomia. Bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, tom I, (red.)
TRAFIAŁEK E., Kielce: Wydawnictwo UJK w Kielcach, 2016, s. 15-30.
7 GREWIŃSKI M., Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego, [w:] Polityka społeczna dla
bezpiecznego rozwoju, (red.) LESZCZYŃSKI M., KUBIAK M., Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2015, s. 47.
8 SZYDLIK-LESZCZYŃSKA A., LESZCZYŃSKI M., Ekonomia rozwoju wobec nierówności społecznych, [w:] Innowacje dla
bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał. Gospodarka. Zarządzanie bezpieczeństwem, (red.) JAROCKI T., Kielce: Wydawnictwo
UJK w Kielcach, 2016, s. 18.
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potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizację aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy,
ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne” 9 . Sytuacja na rynku pracy jest tym elementem, który w
bezpośredni sposób odpowiada za poczucie bezpieczeństwa społecznego osób aktywnych zawodowo.
3.

SYTUACJA NA RYNKU PRACY JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA UBÓSTWEM
W Unii Europejskiej składającej się z państw o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczo
– społecznego występują bardzo duże różnice w skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym10. Za
podstawę szacowania ich zakresu w UE przyjęto trzy wskaźniki: zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu
transferów społecznych)11; deprywacji materialnej12 oraz odsetka osób żyjących w gospodarstwach domowych
o bardzo małej intensywności pracy13.
Źródeł ubóstwa i wykluczenia społecznego można doszukiwać w wielu dziedzinach życia. Analizując
zagrożenia dla osób w wieku produkcyjnym, za jeden z najważniejszych elementów zagrażających poczuciu
bezpieczeństwa uważa się niekorzystną sytuację na rynku pracy. Wynikać ona może z szeregu specyficznych
czynników. Zależeć one mogą zarówno od funkcjonowania gospodarki światowej (m.in. następstwa procesów
globalizacyjnych zachodzących w gospodarce, koniunktura gospodarcza), cechy charakterystyczne dla danego
obszaru (m.in. dostępność komunikacyjna, infrastrukturalna, struktura gospodarki), jak również
od struktury społecznej oraz stopnia dostosowania podaży pracy do wymogów gospodarki.
Ważnym elementem wpływającym na sytuację na rynku pracy jest realizowana polityka społeczno –
gospodarcza. Dotyczyć to może takich kwestii jak z jednej strony unormowania prawa pracy związane z ochroną
pracownika oraz możliwości wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia, jak też wykorzystywania
instrumentów umożliwiających aktywny udział władz publicznych oraz innych podmiotów w kształtowaniu
rynku pracy (wspieranie działań na rzecz podnoszenia przez pracowników kwalifikacji oraz kreowanie
tworzenia nowych miejsc pracy). Analizując wpływ rynku pracy na poziom bezrobocia bardzo często zwraca się
uwagę na stopę bezrobocia, mającą mieć decydujący wpływ na zagrożenie ubóstwem. Jak wskazano w tabeli 1
nie ma bezpośredniego przełożenia między poziomem bezrobocia a skalą zagrożenia ubóstwem. Zwrócić
ponadto należy uwagę, iż są to dane uśrednione nie wskazujące różnic regionalnych oraz struktury osób
bezrobotnych w szczególności zaliczanych do grup defaworyzowanych na rynku pracy14.
Tab. 1. Poziom bezrobocia w państwach UE o najwyższym i najniższym stopniu zagrożenia ubóstwem
i wykluczeniem społecznym w 2014 roku (w proc. ludności)
Państwa o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem i Państwa o najniższym stopniu zagrożenia ubóstwem
wykluczeniem społecznym
i wykluczeniem społecznym
1
2
1
2
Bułgaria
40,1
11,4 Republika Czeska
14,8
6,1
Rumunia
39,5
6,8
Holandia
16,5
7,4
Grecja
36,0
26,5 Szwecja
16,9
7,9
Łotwa
32,7
10,8 Finlandia
17,3
8,7
Węgry
31,8
7,7
Dania
17,9
6,6
Chorwacja
29,3
17,3 Słowacja
18,4
13,2
Hiszpania
29,2
24,5 Francja
18,5
10,3
1 – stopień zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
2 – stopa bezrobocia
Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych Eurostatu.
Nie można jednak pominąć wpływu pozostawania bez zatrudnienia na standard życia. Kwestie te są
bardzo ściśle powiązane ze sobą. Niemal połowa bezrobotnych w UE narażona jest na zagrożenie ubóstwem
(tabela 2), po uwzględnieniu transferów socjalnych.

SKRABACZ A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Elipsa, 2012, s. 38.
Zob. tabela 1.
11 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) - jest obliczany jako udział osób, których roczny
ekwiwalentny dochód do dyspozycji (po uwzględnieniu transferów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa, w ogólnej liczbie
ludności. Granica ubóstwa ustalona jest na poziomie 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju.
12 Udział osób w gospodarstwach domowych deklarujących brak możliwości realizacji ze względów finansowych ściśle określonych potrzeb.
Szczegółowo zob. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial-16_Metadane_pl.pdf [25.06.2016].
13 Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwach domowych - jest obliczany jako udział osób w wieku 0-59 lat
mieszkających w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy, tzn. takich w których osoby dorosłe (w wieku 18-59
lat) pracują mniej niż 20% ich całkowitego potencjału pracy, w ludności ogółem w tej grupie wieku.
14 Wymienione kwestie nie są tematem analizy niniejszego artykułu.
9
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Tab. 2. Zagrożenie ubóstwem osób bezrobotnych w Unii Europejskiej w 2014 roku w państwach o najwyższych
i najniższych wynikach w tym zakresie
UE-28 – 47,2%
Państwa o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem Państwa o najniższym stopniu zagrożenia ubóstwem
wśród bezrobotnych (w proc.)
wśród bezrobotnych (w proc.)
Niemcy
67,4
Dania
27,5
Litwa
62,6
Francja
31,1
W. Brytania
57,0
Cypr
32,6
Estonia
54,7
Irlandia
35,6
Węgry
54,0
Holandia
36,3
Źródło: Zestawienie własne na podstawie: At-risk of poverty rate of unemployed persons, za: http://ec.europa
.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tesem210&language=en [26.06.2016].
Oceniając rynek pracy w kontekście bezpieczeństwa społecznego zwrócić należy uwagę na szereg
innych czynników determinujących brak poczucia stabilizacji wśród osób posiadających zatrudnienie. W wielu
przypadkach ich skutki znacznie wykraczają poza sferę gospodarstwa domowego uczestnika rynku pracy i mają
wpływ na funkcjonowanie całej społeczności. Wymienić tu można m.in.
 strukturę gospodarki determinującą zapotrzebowanie na określone kwalifikacje i umiejętności. Brak
działań na rzecz rozwoju innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności przyczynia się do stopniowej
peryferyzacji regionu, a tym samym braku zapotrzebowania na zawody o wysokiej wiedzy
i kwalifikacjach. Wykonywanie pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami oraz chęć
samorealizacji i satysfakcji zawodowej jest czynnikiem sprzyjającym migracji;
 migracje do regionów o wyższym stopniu konkurencyjności są także powodowane przez dysproporcje
w poziomie wynagrodzeń pomiędzy regionami o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym.
Konsekwencją może być osłabienie potencjału ekonomicznego danego regionu (niższy popyt
wewnętrzny, odpływ kapitału);
 zatrudnianie w innej formie niż na umowę o pracę oraz zastępowanie umów na czas nieokreślony
umowami na czas określony, powodujące brak możliwości korzystania z części praw pracowniczych
i nie dające stabilności zatrudnienia;
 poziom wynagrodzeń nie zapewniający możliwości realizacji podstawowych potrzeb życiowych, czego
następstwem jest wykształcenie się grupy społecznej określanej mianem „ubogich pracujących”15.
Należy także zwrócić uwagę na możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymywania
dotychczasowych przez przedsiębiorców. Poza koniunkturą rynkową oraz charakterem prowadzonej działalności
wpływ na decyzję o zatrudnieniu bądź utrzymaniu miejsca pracy mają m.in. pozapłacowe koszty zatrudnienia
pracowników oraz stopień ochrony pracy. Wzrost ochrony zatrudnienia sprzyja wzrostowi skali bezrobocia
długookresowego i zmniejszeniu krótkookresowego 16 . Ważnym elementem mającym wpływ na wzrost
zatrudnienia, również osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, mają regulacje prawne umożliwiające
korzystanie z pomocy publicznej przy tworzeniu nowych miejsc pracy17.
Nie można także pominąć problemu nierejestrowanego zatrudnienia. Sytuacja ta ma miejsce w różnej
skali w poszczególnych regionach, w większym stopniu na obszarach o dużych problemach na rynku pracy i
braku możliwości znalezienia alternatywnego zatrudnienia. W tym przypadku pracownicy pozbawieni są
jakiejkolwiek ochrony prawnej i nie korzystają z żadnych praw pracowniczych.
4.

Zjawisko „ubogich pracujących” w Unii Europejskiej
Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia ilości osób pozbawionych zatrudnienia jest jednym
z priorytetów realizowanej polityki społeczno - gospodarczej. Podkreślić jednak należy, że samo posiadanie
zatrudnienia nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, iż zagwarantowane jest poczucie bezpieczeństwa
socjalnego (czy też szerzej - społecznego) mieszkańców. Niezwykle ważnym elementem są oferowane warunki
pracy, w tym wysokość wynagrodzenia. Część społeczeństwa, bez względu na poziom rozwoju kraju, pomimo
posiadanego zatrudnienia, nie jest w stanie zaspokoić z wynagrodzenia podstawowych potrzeb życiowych.
Osoby takie można zaliczyć do grona „ubogich pracujących” 18 . Pojęcie „ubogich pracujących” jest bardzo
trudne do zdefiniowania. Kwestie definicyjne koncentrują się wokół trzech aspektów: zdefiniowania pojęcia

Zjawisko „ubogich pracujących” zostało szerzej omówione w dalszej części niniejszego artykułu.
Za: KOTLORZ D., Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy, [w:] Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu
zatrudnienia, (red.) KOTLORZ D., Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009, s. 23.
17 Przykładem może być Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.U UE nr L 214
z 9.08.2008 roku.
18Working poor.
15
16

156

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

osoby pracującej 19 , wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia oraz linii ubóstwa, czyli progu dochodów dla
danego gospodarstwa domowego, poniżej którego można zakwalifikować daną osobę do grupy „ubogich
pracujących20.
Oficjalna definicja występuje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych 21 . W UE przyjęto, iż dotyczy to
osób, których dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym jest niższy od progu ubóstwa 22. Na obszarze
UE skalą zjawiska, według dostępnych danych, objętych jest około 9,5% pracujących (por. tabela 3). Duży
wpływ na to zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Tab. 3. Ubodzy pracujący w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy
Liczba ubogich
Pracujący w pełnym
Pracujący w niepełnym
pracujących ogółem
wymiarze czasu pracy
wymiarze czasu pracy
2008
2011
2014
2008
2011
2014
2008
2011
2014
Unia Europejska
8,51
8,8
9,6
7,31
7,4
7,7
12,81
13,5
15,8
Państwa o największym odsetku „ubogich pracujących”
Rumunia
16,8
18,6
19,5
14,2
15,3
14,8
57,4
58,0
62,0
Grecja
14,2
11,9
13,2
13,5
10,4
11,9
26,0
21,4
27,9
Hiszpania
11,3
10,9
12,6
9,4
9,3
10,2
22,2
19,0
22,9
Estonia
7,4
8,2
11,8
6,9
7,0
10,5
12,8
11,5
20,2
Włochy
9,1
11,1
11,1
8,4
9,5
9,6
13,7
18,6
17,4
Luksemburg
9,4
9,8
11,1
8,5
8,6
9,9
13,3
12,3
14,8
Państwa o najniższym odsetku „ubogich pracujących”
Republika Czeska
3,6
4,1
3,6
3,4
3,8
3,3
5,5
8,9
6,4
Finlandia
5,1
3,9
3,7
3,9
3,4
3,1
14,2
6,5
8,5
Belgia
4,7
4,1
4,8
3,4
3,1
3,9
7,8
6,4
6,2
Dania
5,0
6,3
4,8
4,5
5,3
3,5
7,0
8,6
8,5
Holandia
4,7
5,4
5,3
4,1
4,6
4,6
4,6
5,4
5,1
1
– dane dotyczą UE-27
Źródło: zestawienie własne na podstawie danych Eurostatu.
Zjawisko „ubogich pracujących” jest elementem charakterystycznym dla wszystkich państw UE, choć
występującym w bardzo różnej skali. Kluczowy wpływ na to mają dysproporcje w przeciętnym poziomie
dochodów w ramach poszczególnych państw członkowskich. Określanie poziomu skali „biednych pracujących”
na podstawie poziomu ubóstwa względnego powoduje, iż nie można porównywać na tej podstawie poziomu
życia23.
Przyczyn zjawiska upatrywać zarówno w czynnikach ekonomicznych, jak również społecznych, bardzo
często niezależnych od osób zaliczanych do grupy „ubogich pracujących”. Analizując przyczyny o charakterze
ekonomicznym podkreślić należy, iż mogą mieć one zarówno charakter globalny, jak też mieć podłoże
w czynnikach lokalnych. Warto jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż zjawisko „ubóstwa pracujących” dotyka
przede wszystkim osób o niskim wykształceniu oraz kwalifikacjach niedostosowanych do współczesnego rynku
pracy. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym wymienić należy m.in.
 postępujący proces globalizacji w gospodarce światowej – charakterystycznym jego elementem jest
przemieszczanie się kapitału między poszczególnymi państwami i regionami świata w celu zwiększenia
jego konkurencyjności, w tym zmniejszania kosztów produkcji. Tym samym globalizacja powoduje
presję na grupy o najniższych kwalifikacjach zawodowych dotyczącą obniżenia dochodów w celu
zwiększenia ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy24;

Dotyczy to w szczególności okresu zatrudnienia w określonej perspektywie czasu.
Eurofound, Working poor in Europe – Poland, za: http://www.eurofound.europa.eu/ observatories/ eurwork /comparativeinformation/national-contributions/poland/working-poor-in-europe-poland [25.06.2016].
21 Według Bureau of Labour Statistics do grupy biednych pracujących zaliczane są osoby, które w ciągu ostatniego roku były aktywne
zawodowo (pracowały bądź poszukiwały pracę) przez okres co najmniej 6 miesięcy (27 tygodni) i mieszkały w gospodarstwach
domowych uznanych za ubogie (określane na podstawie ubóstwa absolutnego), zob. M. Wójcik‑Żołądek, Bieda pracujących. Zjawisko
working poor w Polsce, Studia BAS, 2013 nr 4(36), s. 163.
22 Eurostat, In-work poverty in the EU, 2010 edition, Luxembourg 2010, s.30.
23 Warunki klasyfikacji w wybranych państwach, zob. m.in. CRETTAZ E., A state-of-the-art review of working poverty in advanced
economies: theoretical models, measurement issues and risk groups, “Journal of European Social Policy”, 2013 nr 23(4), s. 351, ISSN
1461-7269.
24 Zob. m.in. CARR M., CHEN M. A., Globalization and the informal economy: How global trade and investment impact on the working
poor, WIEGO, Women in Informal Employment, Globalizing & Organizing, May 2001, s. 2.
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outsourcing – przeniesienie świadczenia usług do przedsiębiorstw zewnętrznych nie niesie za sobą
żadnych korzyści dla gospodarki poza obniżeniem kosztów pracy. Bezpośrednim skutkiem tych działań
jest obniżenie wynagrodzeń, a tym samym wzrost zagrożenia ubóstwem 25;
 procesy migracji zwiększające konkurencję na rynku pracy w szczególności w zawodach nie
wymagających wysokich kwalifikacji;
 zatrudnianie na umowy na czas określony, nie zapewniające stabilizacji pracy – w przypadku UE
problem ten szczególnie istotny jest w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji, w których ilość osób
zatrudnionych na czas określony przekracza 20% ogółu zatrudnionych 26.
Do drugiej grupy zaliczyć można czynniki charakterystyczne dla określonych obszarów (państw bądź
wchodzących w ich skład regionów), które charakteryzują się niższym od przeciętnego poziomu
konkurencyjności oraz średniego poziomu wynagrodzeń. Wymienić w tym kontekście można m.in.
 obszary o dużych problemach o charakterze strukturalnym, w tym wysokiej stopie bezrobocia, na
obszarze których występuje rynek pracodawcy;
 niski przeciętny poziom wynagrodzeń w porównaniu do cen podstawowych dóbr konsumpcyjnych oraz
kosztów utrzymania mieszkania – rozbieżności w przeciętnym wynagrodzeniu są zbyt duże by mogły
być kompensowane przez niższym poziom cen na obszarach o mniej korzystnych warunkach pracy.
Występuje wyraźna różnica w ich poziomie między państwami UE – 15, a przyjętymi od roku 200427.
Przy średniej dla UE-28 w 2015 roku wynoszącej 1469 euro netto, w najtrudniejszej sytuacji pod tym
względem znalazły się Bułgaria (356 euro netto miesięcznie, 24,2% średniego wynagrodzenia UE),
oraz odpowiednio Rumunia (417 euro, 28,4%) i Litwa (544 euro, 37%), w których przeciętne
wynagrodzenie nie przekroczyło 500 euro miesięcznie. Niski poziom płacy wiąże się z brakiem
możliwości realizacji określonych potrzeb, co związane jest w nieadekwatnie wysokim poziomem cen
w stosunku do otrzymywanych dochodów. Przykładowo: W Bułgarii szacuje się, iż około 85%
dochodów przeznacza się na podstawowe potrzeby, przy czym największy wydatek stanowią koszty
energii elektrycznej28. Parytet siły nabywczej w znacznej części regionów UE-13 w zdecydowanym
stopniu od przeciętnej UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie dwa najsłabsze pod tym względem państwa –
Rumunię i Bułgarię ceny dóbr konsumpcyjnych wynoszą około dwóch trzecich średniej UE – przy
parytecie siły nabywczej na poziomie około 50%29.
 niekorzystną strukturę gospodarki na danym obszarze, uwzględniająca w zbyt małym stopniu
konieczność koncentracji uwagi na priorytetach dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
a wyrażonej poprzez wartość wydatków na badania i rozwój 30 . Niekorzystna sytuacja w zakresie
wynagrodzeń ma miejsce w przypadku wysokiego wskaźnika zatrudnienia w tych sektorach
gospodarki, które mają charakter pracochłonny, dotyczy to w szczególności zatrudnienia w rolnictwie.
W państwach, w których duży udział w zatrudnieniu ma rolnictwo, występuje wysoki odsetek „ubogich
pracujących”. Problem ten w największym stopniu dotyczy Rumunii, Grecji, Polski, Słowenii oraz
Chorwacji. W tym kontekście zwrócić uwagę należy, iż wysokie zatrudnienie w rolnictwie nie
przekłada się w żaden sposób na wysokość wytwarzanego PKB w tym sektorze31.
Pośredni wpływ na niski poziom wynagrodzeń mogą mieć także osoby najbardziej zagrożone
„ubóstwem pracujących”, czyli o najniższym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych. Ograniczenie zasięgu
problemu w dużej mierze zależy od podmiotów działających na rzecz upowszechniania świadomości
konieczności kształcenia przez całe życie i dopasowywania swych umiejętności do potrzeb zmieniającej się
gospodarki. W tym kontekście bardzo niepokojącym zjawiskiem na obszarze UE jest niska aktywność osób w
BUFFINGTON J., An Easy Out, Corporate America’s Addiction to Outsourcing, PRAEGER, Westport, Connecticut London, 2007, s. 21.
Dane za 2015 rok, zob. Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex and age (%),
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ [29.06.2016].
27 Spośród państw EU-13 najwyższe wynagrodzenie było na Cyprze i wyniosło przeciętnie 1 574 euro netto. W pozostałych państwach
należących do tej grupy kwoty te były niższe od przeciętnych w UE. W tej grupie znalazły się tylko dwa państwa UE-15 – Grecja (1 004
euro) i Portugalia (1 001 euro). Najwyższe przeciętne wynagrodzenie było w Luksemburgu (3 149 euro), Szwecji (2 551 euro) oraz Danii
(2 307 euro), zob. Average salary in European Union 2015, https://www.reinisfischer.com/average-salary-european-union-2015
[29.06.2016].
28
Dane z 2013 roku, por. EC: Poverty Level in Bulgaria Is Alarming, http://www.novinite.com/articles/ 148997
/Poverty+Level+in+Bulgaria+Is+Alarming [29.06.2016].
29 Porównywalne dane dla wybranych państw UE, zob.: Eurostat: the living standard in Romania, the lowest in the EU,
http://actmedia.eu/daily/eurostat-the-living-standard-in-romania-the-lowest-in-the-eu/46732, [29.06.2016].
30 Sytuację tę odzwierciedlają dane dotyczące przeznaczania środków finansowych na badania i rozwój w państwach członkowskich. Przy
średniej wydatków na ten cel w 2014 roku na poziomie 2,03% PKB najniższy ich poziom zanotowano w: Rumunii (0,38% PKB), Cyprze
(0,48%), Łotwie (0,69%), Chorwacji (0,79%) i Bułgarii (0,8%). Wskaźnik 3% PKB został przekroczony jedynie w Finlandii (3,17%
PKB), Szwecji (3,16%) oraz Danii (3,05%).Dane dla wszystkich państw członkowskich zob. Gross domestic expenditure on R&D
(GERD), http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators, [29.06.2016].
31 W Rumunii w 2014 roku w rolnictwie pracowało 28,3% ogółu zatrudnionych, przy PKB w wytworzonym w rolnictwie w wysokości 5,3%.
Dla pozostałych z wymienionych państw dane wyniosły odpowiednio: Grecja (13,6 oraz 3,8%), Polska (11,5 oraz 2,9%), Słowenia (9,6
oraz 2,2%), Chorwacja (9,5 oraz 4,3%). Zestawienie własne na podstawie: European Commission, Statistical Factsheet (zestawienia dla
poszczególnych państw członkowskich), April 2016.
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tym zakresie zaliczana do grup najbardziej zagrożonych „ubóstwem pracujących”. Ocenia się, iż tylko co
dziesiąta osoba uczestniczy w procesie uczenia się przez całe życie. Ponadto, co należy podkreślić, iż w dużo
mniejszym stopniu uczestniczą w nim osoby mające trudniejszą sytuację na rynku pracy. Dotyczy to w
szczególności pracowników starszych, mało wykształconych i zatrudnionych na umowach czasowych32.
Aktywność na rzecz ograniczania skali problemu powinna koncentrować się zarówno na działaniach
o charakterze ekonomicznym, jak też społecznym. Jest to zadanie stojące przed realizowaną polityką społeczno
– gospodarczą, przy czym w ich realizacji nie powinno pomijać się podmiotów pozarządowych, które działają na
rzecz szeroko rozumianych działań na rzecz ograniczenia skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Podstawowym zadaniem państwa w celu zmniejszenia skali problemu są działania prorozwojowe, w
tym stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z przedstawionym ujęciem definicyjnym
próg ubóstwa dla ubogich pracujących dotyczy jakości życia gospodarstwa domowego, nie zaś wyłącznie
wysokości wynagrodzenia osoby pracującej. Tym samym ubóstwo może być warunkowane niską
intensywnością pracy w gospodarstwie domowym, nie zaś niedostatecznym poziomem wynagrodzenia. Szacuje
się, iż wykorzystanie potencjału pracy gospodarstwa domowego na poziomie poniżej połowy jego możliwości
powoduje ponad pięciokrotny wzrost ryzyka ubóstwa pracujących. Zwiększenie wykorzystania potencjału pracy
w większym stopniu redukuje ryzyko ubóstwa niż podniesienie niskiego wynagrodzenia33.
Specyficznym elementem wsparcia, poprzez instrumenty rynku pracy, są zadania, których adresatami są
osoby z grup defaworyzowanych, w tym m.in. osoby młode (wchodzące na rynek pracy), długotrwale
bezrobotni, niepełnosprawni. Kierowane działania mogą dotyczyć wsparcia z zakresu pomocy publicznej na
preferowanych zasadach. Ważnym czynnikiem jest ponadto wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej
sprzyjających aktywizacji zawodowej, w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 34 oraz
marginalizacją35, które mogą być jedyną skuteczną formą włączenia społecznego.
Jednym z głównych elementów, które podnoszone są w dyskusji jest kwestia prawnych uregulowań
dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia, zarówno odnoszącego się do osób zatrudnionych w
pełnym, jak też otrzymującym wynagrodzenie związane z ilością przepracowanych godzin. Instrument ten nie
zawsze będzie jednakże skuteczny. Podnoszenie wynagrodzeń, a tym samym wzrost kosztów dla pracodawcy
może w konsekwencji skutkować zmniejszeniem liczby miejsc pracy. Analogiczny efekt do podniesienia
poziomu wynagrodzenia może mieć obniżenie podatków bądź innych obciążeń nakładanych na pracodawcę.
Elementem działań na rzecz ograniczenia liczby ubogich pracujących jest skuteczna polityka spójności
terytorialnej. W podejmowanych działaniach niezbędnym jest wzięcie pod uwagę geograficznego
rozmieszczenia zagrożenia ubóstwem pracujących. Są to przede wszystkim obszary o problemach o charakterze
strukturalnym. Zaliczyć do nich należy przykładowo tereny rolnicze i niewielkie miejscowości w Polsce,
hiszpańskie regiony: Andaluzja, Estremadura, Murcja czy Castila-La Mancha, południowe region Włoch,
Wschodnie Niemcy, czy też najsłabiej rozwinięte obszary Wschodniej i Południowej Rumunii36.
ZAKOŃCZENIE
Charakterystyczna dla państw demokratycznych zasada równości nie wyklucza istnienia dysproporcji
dochodowych. Jest to zjawisko naturalne. Poziom dochodów uzależniony jest od szeregu różnorodnych
czynników, które wynikają z przyczyn zależnych od danej osoby lub grupy społecznej bądź też są następstwem
czynników zewnętrznych. Brak zatrudnienia, niski poziom dochodów bądź brak możliwości realizacji aspiracji
życiowych zagraża szeroko rozumianemu bezpieczeństwu społecznemu zarówno jednostek, jak też całych grup
społecznych. W takiej sytuacji konieczna jest aktywna polityka państwa, które poprzez aktywne oraz bierne
instrumenty polityki społeczno – gospodarczej może mieć wpływ na ograniczenie skali istniejących zagrożeń.
Jednym z nich jest zjawisko „ubogich pracujących”. W Unii Europejskiej w poszczególnych państwach
przyjmuje ono różną skalę. W dużym stopniu uzależnione jest to od ich stopnia rozwoju. Minimalizowanie
skutków występowania ubóstwa pomimo posiadania zatrudnienia nie powinno odbywać się jedynie poprzez
bierne formy pomocy. Niezbędnym elementem są zarówno działania prorozwojowe o długiej perspektywie
czasowej, których rezultatem będzie długofalowy rozwój regionalny, aktywność na rzecz zwiększania potencjału
pracy i aktywizacji zatrudnionych na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. Jedynie
kompleksowość podejmowanych działań może przyczynić się do ograniczenia skali zjawiska „ubogich
pracujących”.
Rada Europejska, Łączenie edukacji, rynku pracy i społeczeństwa W kierunku nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności.
Dokument roboczy przygotowany przez prezydencję na debatę orientacyjną podczas posiedzenia Rady EPSCO 7 marca 2016 r., Bruksela,
19 lutego 2016 r. s. 6.
33 Europe 2020 – In-work poverty. Challenges for workers’ organisations, European Centre for Workers’ Questions (EZA), March 2013,
s. 23.
34 Dotyczy to osób biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
35 Problem ten dotyczy w szczególności migrantów oraz mniejszości etnicznych.
36 FRAZER H., MARLIER E., In-work Poverty and Labour Market. Segmentation in the EU: Key Lessons, EU Network of Independent
Experts on Social Inclusion, December 2010, s. 27.
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NACIONALIZMUS AKO BEZPEČNOSTNÁ HROZBA
V GLOBALIZUJÚCOM SA SVETE
Martin JOŠČÁK1

Nationalism as a Security Threat in a Globalizing World
Abstrakt: Článok sa venuje nacionalizmu ako bezpečnostnej hrozbe v globalizujúcom sa svete. Autor vo svojej
práci popisuje hlavné črty nacionalizmu, regionalizmu, globalizácie a ich vzájomné pôsobenie. Hlavný dôraz je
položený na analýzu 1) nacionalizmu ako vnútornej bezpečnostnej hrozby daného štátu, ktorý vznikol ako
reakcia na globalizačné trendy a 2) nacionalizmu podporovaného cudzou mocou pomocou jej nástrojov
zahraničnej politiky (prvkov hybridného spôsobu vedenia vojny).
Kľúčové slová:nacionalizmus, regionalizmus, globalizácia, bezpečnostná hrozba, hybridný spôsob vedenia
vojny
Abstract: This article focuses on the nationalism as a security threat in a globalizing world. Author in his work
describes main characteristics of nationalism, regionalization, and globalization, and interaction among them.
The emphasis is put on analyzes of 1) nationalism as an internal security threat of specific state, emerged as an
reaction to globalized trends as well as on 2) nationalism supported by the foreign power through its foreign
policy tools (elements of hybrid warfare).
Keywords:nationalism, regionalization, globalization, security threat, hybrid warfare

1. ÚVOD
Pri stanovení hypotézy, či je nacionalizmus bezpečnostnou hrozbou postmodernému štátu
v globalizujúcom sa svete alebo nie, je nutné poznať vzájomné pôsobenie týchto síl, pričom ani pre globalizáciu
a ani pre nacionalizmus neexistuje jednoznačná definícia.
Globalizácia môže byť pojatá ako mýtus, fenomén, ideológia, realita, ortodoxia, či racionalita.
V skutočnosti je globalizácia formou pre zoskupenie súvisiacich zmien: ekonomické, ideologické,
technologické, a kultúrne. [1] Globalizácia tak nemôže byť považovaná len za ekonomický, ale za zložitý jav,
v ktorom možno extrahovať ekonomický, politický, ideologický, filozofický a náboženský aspekt. [2] Pôsobí tak
na všetky sektory bezpečnosti.
Ekonomické aspekty zahrňujú zmedzinárodnenie výroby, zvýšenú mobilitu kapitálu a transnacionálnych
korporácií, prehlbovanie a intenzifikáciu ekonomickej vzájomnej závislosti. Zahrňujú tiež priestorovú
reorganizáciu výroby, vzájomný prienik priemyslu naprieč hranicami, rozšírenie finančných trhov, masívnu
presun ľudí a ďalšie. Ideologické zmeny zahrňujú investovanie a liberalizáciu obchodu, dereguláciu, privatizáciu
a adopciu politickej demokracie v inštitucionálnej oblasti. Technologické zmeny zahrňujú informačné
a komunikačné technológie, ktoré zmrštili svet a posunuli ho od tovarov k službám. Kultúrne zmeny zahrňujú
trendy k harmonizácii chuti a štandardov, univerzálnu svetovú kultúru, ktorá presahuje národné štáty. [1]
Ako uvádza OLAK „Na ekonomickej a politickej úrovni prostredníctvom takých organizácií, ako
Organizácia Spojených národov (United Nations), Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization) a
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development)
smeruje globalizácia k zrušeniu všetkých obmedzení obchodu (napríklad clo, štátny monopol), celkovému vývoju
a zaisteniu globálnej bezpečnosti.“ [2, p. 729]
Medzinárodné integračné zoskupenia ako Európska únia (EÚ) vzali na seba časť rozhodovania
od národných štátov. Členstvo v nich si vždy vyžaduje od štátov aby sa vzdali časti ich suverenity, pričom EÚ
zastúpená nadnárodným európskym parlamentom, ktorý je zložený z delegátov z národných štátov, prerokúvava
a prijíma legislatívu na úrovni, ktorá je nad jej členskými štátmi. Tento vývin narušuje nacionalistickú ideológiu
vo všetkých jej členských štátoch. [3]
Pri definovaní nacionalizmu je nutné spomenúť Vestfálsku mierovú zmluvu z roku 1648, ktorá vytvorila
moderné národné štáty založené na princípe suverenity a upevnenia koncepcie územného štátu. Príslušnosť
k nim sa stala identitou, ktorá je základom modernej spoločnosti.
Pojem „nacionalizmus“ teda odkazuje na pocity oddanosti, spojenia jedného k druhému, kde príslušníci
národa majú a uvedomujú si hrdosť, ktorú má národ v sebe. [1] Nacionalizmus má v sebe medzinárodnú
ideológiu, ktorá môže byť použitá na presadzovanie a obraňovanie určitej kultúry a spôsobu života. [4] Je však
Ing. Martin JOŠČÁK, externý doktorand Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06
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nutné poznamenať, že nacionalizmus prispieva k ozbrojeným konfliktom aj v 21. storočí. Dôvodom sú hraničné
spory, ktoré vznikajú z rozdelenia etnických skupín štátnymi hranicami. Nacionalizmus má dlhú históriu, väčšiu
než globalizácia, a vždy bol niečím za čo ľudia bojovali. [5]
Súčasne však nacionalizmus nie je možné definovať iba ako jednotvárny fenomén, ale skôr ako
premenlivý so silným hlavným prúdom a relatívne marginálnym, radikálnym variantom. Súčasný nacionalizmus
je preto mnohostranným fenoménom s rozličným prejavovaním, ktorý má rôzne vzťahy s globalizáciou. Hlavný
prúd nacionalizmu nevníma globalizáciu ako hrozbu od ktorej by mal byť národ ochraňovaný, ale naopak vidí ju
ako príležitosť, ktorú má cenu využívať. Hlavný prúd považuje izoláciu a nedostatok medzinárodného zapojenia
sa za väčšiu hrozbu voči svojej kultúre, identite a štátnosti oproti hrozbe, ktorú predstavuje globalizácia. [6] Je
však nutné poznamenať, že vplyvom globalizácie štáty čoraz viac strácajú svoju autonómiu v riadení ich
domácej a medzinárodnej politiky z dôsledku prehlbovania vzájomnej ekonomickej závislosti a neregulovaných
síl ekonomickej globalizácie. Neštátni aktéri ako mnohonárodné korporácie či medzinárodné nevládne
organizácie sú prepojené do subnárodných skupín v rámci štátov, pričom vytvárajú spoločné nadnárodné siete
s cieľom vytvorenia globálnej spoločnosti. Tieto faktory vníma radikálna časť nacionalizmu ako hrozbu voči
svojej štátnej identite.
Aký je teda vzťah medzi globalizáciou a nacionalizmom? Keď ide o tieto dve v radikálnom prípade
antagonistické sily je možné stanoviť tri hlavné tendencie. 1) Globalizácia pôsobí na nacionalizmus cez
zvyšujúcu sa vzájomnú závislosť národných štátov a oslabuje národné bariéry medzi nimi, čím zmenšuje jeho
vplyv. 2) Globalizácia a nacionalizmus majú zmiešaný vzťah, v ktorom ide o spoločnú koexistenciu, kde jeden
druhého posilňuje. Dôvodom je, že systém národných štátov bol založený pred nastupujúcou globalizáciou
a každý štát tak prispieval k vzniku globálneho systému. 3) Globalizácia zvyšuje nacionalistické cítenie, pričom
nacionalizmus vníma globalizačné tendencie ako najväčšiu hrozbu voči svojej identite.
V tomto kontexte je nutné tiež definovať pojem regionalizácie, ktorá pôsobí ako „medzi stupeň“
globalizácie a nacionalizmu. Regionalizácia môže byť vnímaná ako rast societálnej, ekonomickej a
bezpečnostnej integrácie v rámci určitého regiónu, vrátane neriadených procesov medzi národnými štáty. Je však
nutné zadefinovať región, ktorý môže predstavovať aj litovaný počet štátov spojený geografickým vzťahom
a stupňom spoločnej vzájomnej závislosti, ako napr. V4.
Jedným z ťažkostí pri zaoberaní sa akýmkoľvek regiónom je problém vytýčenia jeho presných územných
hraníc, pričom by mal mať niekoľko spoločných čŕt, ako napr. 1) isté množstvo alebo stupeň sociálnej
a kultúrnej homogenity; 2) podobné politické postoje alebo externé vystupovanie voči tretím stranám; 3)
spoločné politické inštitúcie, ako výraz vzájomnej politickej závislosti; 4) istý stupeň ekonomickej vzájomnej
závislosti; a 5) spoločné kritéria správania a identifikácia noriem prislúchajúcich k manažmentu medzinárodných
rezolúcií o konfliktoch. [1]
Z uvedeného je možné stanoviť hypotézu, v ktorej môže pôsobiť nacionalizmus ako bezpečnostná hrozba
voči chráneným hodnotám postmoderného štátu v dvoch rovinách a to 1) politický nacionalizmus pôsobí ako
vnútro bezpečnostná hrozba voči národným záujmom daného štátu a 2) nacionalizmus podporovaný
cudzou mocou pôsobí ako bezpečnostná hrozba voči národným záujmom daného štátu v jeho
geopolitickom začlenení v nadnárodných ekonomických a politicko-bezpečnostných alianciách.
2. INTERAKCIA NACIONALIZMU, REGIONALIZMU A GLOBALIZÁCIE
Proces globalizácie vďaka vedecko-technickému pokroku v priebehu posledného polstoročia rýchlo
rastie. Spôsobuje väčšiu sociálnu mobilitu ľudí a intenzitu migračných procesov. Komunikácia a medializácia
sveta je stále rýchlejšia a týka sa všetkých oblastí života spoločnosti a ovplyvňuje čoraz väčšiu časť ľudstva.
Svet, v ktorom žijeme, a svet, v ktorom budú žiť ďalšie generácie je veľmi rôznorodý, a táto rozmanitosť
vstupuje do našich životov stále častejšími a komplexnejšími vzťahmi rôznych kultúr. Tie sa prekrývajú, spájajú,
miešajú a podmieňujú. [2] Rozvoj nových technológií, hlavne internetu, predstavuje hrozbu voči nacionalizmu.
Ľudia z rôznych krajín sú schopný interakcie vo virtuálnom svete bez hraníc a rozprávať sa s ľuďmi, ktorých by
inak možno nikdy nepoznali. Svetová sieť vytvára sociálny priestor cez stránky sociálnych sietí ako facebook,
twitter, či instagram. „On-line svet“ má schopnosť vytvárať nové formy takých komunít, ktoré nie sú limitované
národnými hranicami, históriou alebo kultúrou. Rozvoj globálnej komunity odmieta a podkopáva nacionalistické
myslenie. Vývojové trendy v smere multikultúrnych štátov predstavuje veľkú hrozbu nacionalistickej ideológii.
Kontinuálna migrácia narušuje vieru v národný štát a vyzýva v spoločné svetové kultúrne dedičstvo. [3]
Ekonomická globalizácia žiada kvalitatívny posun ku globálnemu ekonomickému systému, ktorý už nie
je založený na autonómnych národných ekonomikách ale presúva produkciu, distribúciu, a spotrebu tovarov
do konsolidovaného svetového trhu. [1] Súčasne sú ekonomické politiky národných štátov úzko prepojené
s bezpečnostnými obavami. Pragmatický nacionalizmus tak paradoxne presadzuje globalizáciu. Robí to tak dlho
ako je globalizácia vhodná pre národnú moc a bezpečnosť a pokiaľ globalizácia zásadne nepopiera systém
národných štátov.
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Regionalizmus je možné najlepšie opísať ako proces vyskytujúci sa v danom geografickom regióne,
v ktorom rôzne typy aktérov (štáty, regionálne inštitúcie, societálne organizácie a ďalší neštátni aktéri) zdieľajú
určité zásadné hodnoty a normy. Títo aktéri tiež participujú na rastúcej sieti ekonomických, kultúrnych,
vedeckých, diplomatických, politických a vojenských interakcií. [1]
Pri skúmaní hlavných tendencií vzťahu globalizácie voči nacionalizmu (definované v úvode) je nutné do
rovnice pridať ešte ďalšiu premennú a to regionalizmus. Ten má zásadný vplyv na formovanie bezpečnostného
prostredia národného štátu v danom geografickom regióne. KACOWICZ definuje nasledujúce možné interakcie:
1) národné štáty odporujú globalizácii (divergentné tendencie) – Vzkriesenie nacionalizmu je
odpoveďou na „cudzie“ sily globálneho trhu. Podpora legitímnosti a lojality na národnej alebo
dokonca aj subnárodnej úrovni je v priamom rozpore k nadnárodnej a nadštátnej logike ekonomickej
globalizácie.
2) nacionalizmus a formovanie nových štátov je podporované silami globalizácie (konvergentné
tendencie) – Prostredníctvom šírenia technológií môže globalizácia dokonca podporovať
nacionalizmus a formovanie nových národných štátov. Tu sa nachádza zaujímavý paradox: hoci sa
zdá, že sily globalizácie podkopávajú štátnu suverenitu, technologické zmeny však môžu zlepšiť
materiálne podmienky na zvýšenie, resp. vzkriesenie nacionalistických tendencií.
3) národné štáty odporujú silám regionalizácie (divergentné tendencie) – Národné štáty sa bránia
silám regionalizácie, ktoré sa pokúšajú prekračovať moc (a právomoc) štátu s cieľom nastavenia
nadnárodného smerovania a rozvoja regionálnej identity a nadnárodných inštitúcií. Týmto sa štáty
pokladajú za súčasti regionálnych a subregionálnych integračných rámcov s obmedzeným mandátom
v zmysle intervencie, domácej jurisdikcie a vykonávaní suverenity.
4) nacionalizmus a národné štáty môžu byť posilnené cez regionalizmus (konvergentné tendencie) –
Regionalizácia v danom regióne môže vyplývať z merkantilistických/nacionalistických tendencií
členských štátov, ktoré vidia rámec regionálnej integrácie ako prostriedok spojenia a navýšenia
svojich národných mocenských zdrojov. V tomto zmysle, logika „nového regionalizmu“ nie je veľmi
odlišná od „starých bezpečnostných aliancií“. Cieľom je garantovať členom bloku (regiónu)
bezpečnosť v ich medzinárodných vzťahoch v kontexte zvyšujúcej sa zraniteľnosti buď svetovej
ekonomiky alebo globálnej bezpečnosti.
5) regionalizmus koexistuje s nacionalizmom a globalizáciou (prekrývajúce sa tendencie) – Ide o
paralelné procesy globalizácie a pokračujúce tendencie fragmentácie a dezintegrácie. Politická
fragmentácia, často prejavovaná hľadaním národného sebaurčenia a vytváraní nových štátov, je z
historického hľadiska tendenciou rovnakého významu ako (paralelné) sily ekonomickej globalizácie.
6) národné štáty robia prostredníka medzi tendenciami regionalizácie a globalizácie (prekrývajúce
sa tendencie) – Štáty sú aktívnymi hráčmi na svetovej scéne a ich politiky sú pravdepodobne
jednotlivo najdôležitejším determinantom pôsobnosti a smerovania ako regionalizácie tak aj
globalizácie. Čím silnejšie sú štáty, tým sú viac spôsobilé s vyrovnávaním sa s výzvami
ekonomickej, politickej, sociálnej, technologickej a kultúrnej dimenzie globalizácie. Obrátene, čím
slabšie sú štáty, tým sú viac „preniknuteľné“, resp. vystavené zraniteľnostiam svetovej ekonomiky
a pokušeniu povrchnej svetovej kultúry a ideológie.
7) národné štáty odporujú globalizácii cez regionalizáciu (divergentné tendencie) – Nacionalizmus
a globalizácia sú prepojené dialekticky. Globalizácia nutne nenaznačuje eróziu právomoci národného
štátu, ale skôr potrebné zmeny v štátnych stratégiách a presmerovanie jeho síl a činností. Opačne,
štátne stratégie a štátne činnosti môžu určovať budúce smerovanie globalizácie. Jednou z možností
akou sa štáty vyrovnávajú s globalizáciou je pomocou zvýšenia procesov regionalizácie, ako napr.
vytváranie voľných zón obchodu, resp. „silových“ zoskupení ako odpoveď na súperiace regióny. [1]
Z pohľadu nacionalizmu ako bezpečnostnej hrozby, ktorá pôsobí proti chráneným hodnotám národného
štátu, či už ide o reakciu radikálnej časti nacionalistov na globalizačné procesy alebo ide o využívanie
globalizačných nástrojov cudzej moci (pri podnecovaním nacionalizmu zo zahraničia) je možné ďalej rozobrať
interakcie 1) až 3).
3. NACIONALIZMUS AKO VNÚTRO BEZPEČNOSTNÁ HROZBA
Nacionalizmus je okamžitý derivát konceptu národa. Odvoláva sa na pocity vzájomnej príslušnosti, ktorú
majú príslušníci národa a pocitu hrdosti, ktorý má národ (alebo lepšie národný štát) sám. Nacionalizmus sa
prejavoval často v túžbe príslušníkov národa kontrolovať a spravovať územie v ktorom žili. Odtiaľ sa koncept
národa a štátu spojil do „národného štátu“, zatiaľ čo nacionalizmus bol identifikovaný so štátom samotným. [1]
Nacionalizmus je ideológiou prierezovou, idúcou naprieč prakticky celým politickým a ideologickým spektrom.
Z politologického hľadiska je významné, že jedna z realizovateľných interpretácii termínu nacionalizmu sa
opiera o jeho ideologizovanie. [7]
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Ako uvádza CIRNER „Pri variáciách o nacionalizme sa uvádza neistota jedinca, jeho potreba prislúchať
k určitej skupine a identifikovať sa s ňou. Táto neistota je hlavne vyvolaná pocitom (alebo realitou) ohrozenia,
pričom prameňom ohrozenia môže byť na jednej strane externé nebezpečenstvo, na druhej strane interná
neistota v konzekvencii pocitu vykorenenia, rozkladu starých istôt, starej viery atď.“ Dopyt po slobode so sebou
nesie impulz, a to že sa nacionalisti cítia utláčaní. Z tohto „útlaku“ plynie kolekcia myšlienok, ktorú je možné
extrahovať na univerzálny popis nacionalizmu: Je to politické hnutie závisiace od pocitu kolektívneho ponosu
proti cudzincom. „Ak sa teda na Slovensku nehrá maďarskou alebo cigánskou kartou, prichádzajú na rad
Rumuni, Ukrajinci či Vietnamci, ktorí nám „kradnú prácu“. [7]
Nacionalizmus definovaný ako hrozba má deštrukčné účinky na globalizujúci sa postmoderný štát vo
všetkých sektoroch bezpečnosti, predovšetkým však v ekonomickom, societálnom a politickom.
Ekonomický nacionalizmus rôznymi spôsobmi poškodzuje štáty, ktoré ho praktizujú. [3] Keďže svet sa
stal vzájomne závislý, osud jedného štátu je spojený a pripútaný k osudu iného štátu. Toto je v mnohých
spôsoboch základnou charakteristikou globalizácie, preto štát, ktorý preruší akékoľvek vzťahy, vrátane
ekonomických s ostatnými štátmi bude s najväčšou pravdepodobnosťou upadať. [5] V súčasnom postmodernom
svete, pri vzájomne závislej globálnej ekonomike však nie je predpoklad, že by ktorýkoľvek národný štát chcel
praktizovať ekonomický nacionalizmus. Sebestačná národná ekonomika tak uvoľnila cestu novej forme národnej
ekonomiky, ktorá je vzájomne závislá s ekonomikami iných štátov.
Nacionalizmus v postmodernom svete je často odpoveďou na ekonomické a politické problémy. Ak
globalizácia je externou silou tlačiacou na lokálny patriotizmus majúci za následok zmenšovanie národného
cítenia, ten odpovedá veľmi silno na tento tlak prijatím ešte silnejšieho národného cítenia. Vzostup nacionalizmu
je tak odpoveďou na globalizáciu.
Z kultúrneho a tradičného hľadiska, emigrácia veľkého počtu ľudí do cieľovej krajiny ovplyvní sociálnu
štruktúru a týmto spôsobom aj demografiu tejto krajiny. [4] V čase masovej migrácie a globálneho terorizmu sa
súčasne zvyšuje aj xenofóbia. Ľudia sa boja osôb s rôznych kultúr alebo etnicity práve pretože ju nepoznajú
alebo im nerozumejú. Majú väčšiu dôveru v ľudí, ktorých poznajú rovnako ako v ľudí, ktorý rozprávajú ich
jazykom. Z dôvodu emigrácie pôvodných obyvateľov a ich nahradením prisťahovalcami sa nacionalisti súčasne
boja straty ich kultúrneho dedičstva alebo zníženia jeho dôležitosti pre ľudí žijúcich v ich štáte. [3]
Myšlienka, že etnický a kultúrny pluralizmus vo vnútri štátu predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu nie
je nová. Veľa vlád, dokonca aj liberálne a demokratické, vzdorujú akceptácii práv národnostných menšín zo
strachu z podporovania rôznych oddaností, ktoré by ohrozovali teritoriálnu integritu a sociálnu kohéziu ich
štátov. [6] Nacionalistické skupiny, ktoré chcú ochrániť ich identitu sa tak bránia proti deštruktívnej agende
globalizácie, čím globalizácia v skutočnosti živí rastúce národné cítenie. Nacionalizmus tak vytvára xenofóbiu,
ktorá v ľuďoch vyvoláva strach, že sa ich národnosť a tradície stratia v globalizácii. Je tak reakciou na
globalizačné tendencie. Súčasne však môže pôsobiť proti chráneným hodnotám štátu a to napr. spochybňovaním
jeho výlučnej vnútro bezpečnostnej autority, a to „vzatím spravodlivosti do svojich rúk“ a „ochranou našich
kultúrnych hodnôt voči migrantom, ktorých sem nikto nepozval“.
Zvyčajne je radikálny pravicový nacionalizmus poháňaný skôr straníckymi organizáciami ako masovým
hnutím bežných občanov, pričom zahŕňa rasizmus a ideológiu neofašizmu: ako politickej ideológie a kultúrneho
autoritatívny systém. [6] Nárast radikálneho pravicového nacionalizmu na politickej úrovni sa tak stáva vážnou
bezpečnostnou hrozbou, pričom nemusí ísť iba o odpoveď na prisťahovalectvo s moslimských krajín. Typickým
príkladom je súčasná bezpečnostná situácia na Ukrajine. Anexia Krymského polostrova a prebiehajúci ozbrojený
konflikt v jej východných oblastiach naštartoval vlnu nacionalizmu s cieľom pôsobenia proti externému
agresorovi. V súčasnosti však z dôvodu obmedzenej schopnosti ukrajinskej vládnej moci kontrolovať radikálne
nacionalistické skupiny dochádza k ich pôsobeniu aj proti chráneným hodnotám štátu. Obzvlášť nebezpečné je
ich etablovanie na politickej scéne ako na miestnej, či regionálnej úrovni, tak aj zastúpením v národnom
parlamente.
4. NACIONALIZMUS AKO NÁSTROJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY CUDZEJ MOCI
Využívanie a podpora nacionalizmu ako nástroja pôsobenia cudzej moci je extrémne nebezpečné.
Dôvodom môže byť neskorá identifikácia sekuritizačného aktéra ako aj obmedzená schopnosť reakcie
zasiahnutého štátu. Z historických dôvodov rozdelenia etnických skupín štátnymi hranicami, emigrácie
a prisťahovalectva je v skutočnosti označovanie dnešných krajín za národné štáty nepresné. Dôvod je, že väčšina
z týchto krajín, vrátane Slovenskej republiky, nimi nie sú. Je preto dôležité pri definovaní nacionalizmu brať
do úvahy nie len príslušnosť voči štátu, ale tiež voči národu samotnému.
Útočiaca krajina využívajúc spôsoby hybridného vedenia bojovej činnosti môže tak v rozsiahlej miere
využívať akékoľvek slabiny cieľovej krajiny (menšiny, či už národnostné alebo etnické, ekonomickú, finančnú a
technologickú závislosť, etc.), protestný potenciál obyvateľstva, ilegálne vojenské zoskupenia, súkromné
vojenské spoločnosti síl ako aj politické sily, spoločenské hnutia a nevládne organizácie (NGO) financované
a riadené z útočiacej krajiny.
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Autor HANKO vo svojom článku definoval zmenu operačného prostredia, ktoré považuje za viac
flexibilné a komplexné. To podľa neho „poskytuje adaptabilný a rýchly účinok pre plnenie vytýčených
strategických cieľov. Používané sú komplexné a rôznorodé vojenské aktivity, zdroje, nástroje, programy a ich
aplikácie v rámci komponentov a prvkov hybridnej vojny, ktoré sa prispôsobujú špecifickému stavu operačného
prostredia a vytýčeným strategickým cieľom pre vedenie hybridnej vojny. Cieľom takéhoto postupu je maximálne
nenásilne, presvedčivo využiť vojenský, ekonomický a politický vplyv napr. na vyvolanie zmeny vlády u
nepriateľa. ... Inými slovami operačným prostredím vojny novej generácie nie sú tradičné domény ako bojisko
(zem, moria, vzduch, vesmír, kybernetická doména), ale hlavne myseľ a vôľa obyvateľstva, ktoré sú vystavené
informačnému pôsobeniu.“ [8, p. 68-69]
HANKOV pohľad korešponduje s hodnotením náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej
federácie armádneho generála Valerija GERASIMOVA, ktorý poukázal na významnú zmenu pravidiel vedenia
vojny. Podľa GERASIMOVA sa zvýšila úloha nevojenských spôsobov na dosiahnutie politických
a strategických cieľov, ktoré v rade prípadov vo svojej efektivite významne prekonali silu zbraní. Akcent
použitých metód sa posúva na stranu širokého použitia politických, ekonomických, informačných,
humanitárnych a ďalších nevojenských opatrení realizovaných so zapojením protestného potenciálu
obyvateľstva. [9]
Rovnako ruský akademici Sergej ČEKINOV a Sergej BOGDANOV definujú, že vojne novej generácie
bude dominovať informačné a psychologické vedenie bojovej činnosti, ktoré sa bude usilovať o dosiahnutie
prevahy v kontrole vojsk a zbraní a morálne a psychologické deprimovanie obyvateľstva a personálu
ozbrojených síl protivníka. V prebiehajúcej revolúcii v informačných technológiách, informačné a psychologické
vedenie bojovej činnosti bude do značnej miery základom pre víťazstvo. Asymetrické činnosti budú značne
využívané na vyrovnanie prevahy protivníka v ozbrojenom boji využitím kombinácie politických,
ekonomických, informačných, technologických a ekologických kampaní vo forme nepriamych akcií
a nevojenských opatrení. [10]
Zaujímavý pohľad ponúka autor ŠVARNÝ, ktorý tvrdí, že „Globalizácia prináša do medzinárodných
vzťahov otázku spoločenských identít ako jeden z významných prvkov stability integrácie regionálnych, ale aj
subregionálnych komplexov. Vzhľadom na fakt, že sekuritizácia v spoločenskom sektore podlieha vplyvu
rečového aktu sekuritizačných aktérov, ktorí v niektorých prípadoch môžu pôsobiť z regionálnej úrovne, je
otázka spoločenskej identity životne dôležitá hlavne pre štáty, keďže vo väčšine prípadov štáty nie sú homogénne
národne, nábožensky či jazykovo. Súčasný konflikt na východe Ukrajiny je čiastočne podmienený práve
existenciou rôznych spoločenských identít a ich úspešnou sekuritizáciou. Úspešná sekuritizácia spoločenských
identít v takej geografickej blízkosti hraníc Európskej Únie vyvoláva otáznik, nakoľko sú jednotlivé štáty Únie
odolné voči potenciálnej sekuritizácii spoločenských identít na ich území.“ [11, p. 619-620]
Rozobratím týchto prístupov je možné konštatovať, že podporou určitej etnickej skupiny v cieľovej
krajine, ktorú vie sekuritizačný aktér dostatočne „znacionalizovať“, môže vzniknúť, resp. sa zvýšiť protestný
potenciál obyvateľstva. Ten môže za „priaznivých podmienok“ prerásť do ozbrojených stretov s vládnou mocou
a v extrémnom prípade až k vnútroštátnemu konfliktu. Takýmto spôsobom môže s určitou pravdepodobnosťou
podnietiť aj „staré nevyriešené spory“ u cieľovej skupiny obyvateľstva aj medzi krajinami zastúpenými
v rovnakých bezpečnostných a ekonomických alianciách. Správnym „znaciolizovaním“ môže dôjsť až
k vyhláseniu novej štátnej identity, separatizmu, odvolávajúc sa na medzinárodné právo národa na sebaurčenie.
V tomto kontexte je možné nájsť veľa príkladov, pričom precedens v novodobej histórii predstavujú Kosovo,
Južné Osetsko, či Abcházsko.
Z tohto pohľadu je pri hodnotení zahraničnej politiky štátu, či už globálnej alebo regionálnej mocnosti,
veľmi zložité rozlíšiť nástroje klasickej diplomacie a nástroje, ktoré sú už využívané pri hybridnom spôsobe
vedenia bojovej činnosti, resp. jeho komponentu a to psychologicko-informačné pôsobenie na cieľovú skupinu.
Ide o veľmi tenkú deliacu líniu, kedy sa dá ešte hovoriť o klasickej diplomacii a kedy už dochádza k začiatku
„hybridu“. Zjednodušeným spôsobom je možné za začiatok určiť okamih, kedy pôsobením týchto nástrojov
dochádza k narušeniu fungovania štátu, jeho vnútornej destabilizácií, vzostupu separatistických hnutí a ohrození
jeho teritoriálnej integrity.
Pokiaľ chceme hovoriť o nacionalizme charakteristickom hlavne pre malé národy a oddeľujeme ho
od imperialistických a expanzívnych tendencií väčších štátov, potom obranné a kultúrne aspekty nacionalistickej
doktríny nie sú dostatočné vo vysvetľovaní nacionalizmu väčšieho národa. Ten si robí nárok na štatút regionálnej
alebo svetovej mocnosti. Prípad Ruska je príznačný po tejto stránke. Tvrdí, že jedná ako ochranca rusky
hovoriacej menšiny vo svojom tzv. blízkom zahraničí a obraňuje ruský jazyk a kultúru. [6]
Pri hodnotení Ruskej federácie ako pravdepodobného aktéra využívajúceho prvky hybridného spôsobu
vedenia bojovej činnosti na Ukrajine je nutné zamerať sa na jeho využívanie tzv. mäkkej sily. Koncepcia
zahraničnej politiky Ruskej federácie, ako jeden zo strategických dokumentov, poukazuje na zneužívanie
nástrojov zahraničnej politiky štátu pri presadzovaní svojich národných záujmov. Formalizuje tak využívanie
mäkkej sily.
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V súlade s koncepciou je mäkká sila neodlúčiteľnou zložkou súčasnej medzinárodnej politiky. Koncepcia
ju definuje ju ako „komplexný nástroj riešenia zahraničnopolitických úloh pri spoliehaní sa na možnosti
civilných spoločností, informačno-komunikačné, humanitárne a ďalšie alternatívne metódy a technológie
klasickej diplomacie. Pritom podľa koncepcie posilnenie globálnej konkurencie a nahromadenie krízového
potenciálu vedú k rizikám deštruktívneho a protiprávneho použitia „mäkkej sily“ a koncepcii ochrany ľudských
práv s úmyslom preukázania politického nátlaku na suverénne štáty, zasahovania do ich vnútorných záležitostí,
destabilizácie situácie, manipulovanie verejnej mienky a povedomia vrátane v medziach financovania
humanitárnych projektov a projektov spojených s ochranou práv človeka v zahraničí. [12]
Ruská federácia súčasne deklaruje, že sa v rámci verejnej diplomacie bude usilovať o objektívne
vnímanie Ruska vo svete, rozvíjať vlastné efektívne prostriedky informačného pôsobenia na verejnú mienku
v zahraničí, zabezpečovať posilnenie pozície ruských hromadných oznamovacích prostriedkov v svetovom
informačnom priestore, poskytovať im nevyhnutnú štátnu podporu, aktívne sa zúčastňovať v medzinárodnej
spolupráci v informačnej oblasti, prijímať nevyhnutné opatrenia na odrazenie informačných hrozieb voči jeho
suverenite a bezpečnosti. V tejto činnosti sa budú rozsiahlo používať možnosti nových informačnokomunikačných technológií. [12]
V kontexte minulých a prebiehajúcich udalostí na Ukrajine a skutočnosti, že koncepcia bola prijatá ešte
v roku 2013, teda pred anexiou Krymu v roku 2014, je možné hodnotiť plánované smerovanie propagandy
Ruskej federácie s cieľom vytvoriť si priaznivé podmienky na vedenie hybridnej operácie na území Krymu
a s najväčšou pravdepodobnosťou aj vo východných oblastiach Ukrajiny.
Eventuálne pôsobenie Ruskej federácie na vybranú cieľovú skupinu v Slovenskej republike by bolo
vážnou bezpečnostnou hrozbou. Prostriedkom by bola pravdepodobne propagácia vzájomnej „slovanskej
minulosti“ ako zjednocujúceho prvku s cieľom pôsobenia proti členstvu v Európskej únii a NATO. Výsledkom
by pravdepodobne malo byť narušenie kohézie týchto zoskupení a potenciálne rozpory medzi členskými štátmi.
Paradoxom je vzťah globalizácie, resp. regionalizácie a nacionalizmu pri rozpracovávaní nárokov
mocností na tzv. svoju zónu vplyvu a cieľov malých národných štátov o vymanenie sa z tohto vplyvu. Tu
integračné (globalizačné, resp. regionalizačné) snahy malých štátov do zoskupení ako NATO, resp. EÚ boli a sú
vykonávané s cieľom ochrany národných záujmov.
Ide o prípad Gruzínska, kde sa nacionalistické sily pri moci usilujú o širšiu globalizáciu krajiny zameranú
na integráciu Gruzínska do euroatlantických štruktúr, včlenenie do globálnych politických a ekonomických
procesov, ktoré by pritiahli priame zahraničné investície a nadnárodné spoločnosti. Tieto úsilia sú vykonávané
v mene ochrany a propagácie národných záujmov Gruzínska. V gruzínskych politických reáliách, ktorým
dominuje nacionalizmom, znamená medzinárodná izolácia najväčšiu hrozbu pre Gruzínsku štátnosť, zatiaľ čo
globalizácia ponúka ochranu a bezpečnosť a drží prísľub mieru a prosperity. Obdobne členstvo v EU a NATO
bolo základným cieľom väčšiny nacionalistov v Lotyšsku a Estónsku. Tí videli v týchto štruktúrach garanciu ich
bezpečnosti a nezávislosti a tak najlepšiu cestou naplnenia ich nacionalistických snáh. [6]
5. ZÁVER
Pokiaľ chceme zhodnotiť úlohu nacionalizmu v ére globalizácie, démonizovať ho ako zlo šíriace vojnu,
biedu a fragmentáciu vo svete, či naopak idealizovať ho ako obrancu kultúrneho dedičstva a podporovateľa
bratskej lásky a solidarity by nebolo správne. Ako už bolo spomenuté vyššie, nacionalizmus nie je jednotvárny
fenomén, ale ide skôr o premenlivý fenomén, ktorého rôzne varianty reagujú rozdielne na jednotlivé
globalizačné tendencie. Niektoré považujú globalizáciu za najvyššie zlo voči zachovaniu kultúry a štátnosti, iné
(príklad Gruzínska, Pobaltských krajín a v súčasnosti aj Ukrajiny) považujú globalizačné a regionalizačné
(integračné) tendencie za jediné, ktoré môžu ochrániť ich štátnosť a národné záujmy. Avšak nacionalizmus, či už
obranný alebo expanzívny, má potenciál zmeniť „vznešený cieľ“ liberalizácie a emancipácie na efektívnu silu,
ktorá potláča individualizmus, menšiny, a dokonca vnukať „správne“ postoje a názory.
Keď ide o nacionalizmus, rozdiel medzi kultúrou a politikou sa stáva obzvlášť nejasný. Nacionalizmus sa
často spolieha na kultúrne argumenty a pokladá seba za silu ochraňujúcu a obraňujúcu určitú kultúru, avšak
nebezpečné je keď to robí cez politické prostriedky a pre politické ciele. Pokiaľ je nacionalizmus výhradne
kultúrny fenomén spojený hodnotami spoločnej príslušnosti a solidarity a poháňaný iba motívmi kultúrnej
záchrany, jeho izolácia by bola protichodná ku globalizácii a všetkému s čím je spájaná. Súčasne by takáto
izolácia mohla viesť k „samo-deštrukčným“ javom vo viacerých sektoroch bezpečnosti daného štátu, hlavne
však v ekonomickom.
Ak má politická sila nacionalizmu podľa Fukuyamu ustúpiť, musí sa obdobne ako náboženstvo stať
znášanlivejším. Národnostné skupiny si môžu uchovať svoj vlastný jazyk a zmysel pre identitu, ale táto identita
by sa nemala prejavovať v rovine politiky, ale predovšetkým v kultúre. Vyspelé nacionalizmy už zaručene nie sú
perspektívne vytvárať nové impériá, môžu iba rozkladať tie existujúce. [7]
V súčasnom bezpečnostnom prostredí, ktoré má vysokú dynamiku vývoja a EÚ čelí širokému spektru
hrozieb, je zaistenie bezpečnosti a obrany EÚ na prvých priečkach jej priorít. Nová bezpečnostná stratégia EÚ

167

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

bola prijatá v tomto zložitom období. 2 Jej hlavným odkazom je nutnosť „súdržnosti únie a spoločného
reagovania na bezpečnostné výzvy“, ku ktorým vyzýva aj Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie Federica MOGHERINI vo svojom úvodnom slove
„V ťažkých časoch sa za silnú Úniu považuje Únia, ktorá zmýšľa strategicky, má jednotnú víziu a koná spoločne.
Po britskom referende to platí ešte viac. Budeme musieť prehodnotiť spôsob, akým naša Únia funguje, ale dobre
vieme, o čo je potrebné sa usilovať. Poznáme naše zásady, naše záujmy a naše priority. Teraz nie je vhodný čas
na neistoty: naša Únia potrebuje stratégiu. Potrebujeme spoločnú víziu a spoločné postupy. ... Všetky tieto ciele
je možné dosiahnuť len vtedy, ak Európa bude skutočne spojená a odhodlaná.“ [13]
Práve súdržnosť a spoločný postup všetkých členských štátov pri riešení niektorých bezpečnostných
hrozieb bude súčasne aj jednou z najväčších výziev pre EÚ samotnú. Vnútorne EÚ čelí výzvam prepojenia
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a kombináciou civilných a vojenských bezpečnostných elementov. Tie
prekračujú hranice a inštitucionálne delenie. Hoci je EÚ komplexným bezpečnostným poskytovateľom, čelí
problému nedostatku efektívneho rozhodovacieho procesu. Súčasná politická klíma nie je prospešná Európskej
spolupráci. To môže viesť až k opätovnému nacionalizmu, kde udržanie jednotnosti EÚ bude jedna z jej
najväčších výziev.
Je možné tvrdiť, že existuje veľa hrozieb, ktoré predstavuje globalizácia voči nacionalizmu a opačne.
Účasť v medzinárodných organizáciách a strata časti štátnej suverenity nad vlastným územím, ako aj regionálna
integrácia narušuje nacionalistickú ideológiu. Svetový obchod navzájom spájajúci ekonomiky národných štátov
a integračných zoskupení a dostupnosť tovarov z ďalekých krajín tiež zodpovedá za sociálne väzby a kultúrne
zmeny. Technológie ako internet a ďalšie formy médií, ako hudba, filmy, knihy alebo televízia exportujú
národné kultúry do najvzdialenejších častí sveta a sú tak schopné významne ovplyvňovať kultúru v cieľových
krajinách. Avšak najdôležitejšou črtou globalizácie, s najväčším potenciálom meniť sociálno-kultúrnu štruktúru
obyvateľstva, je migrácia. Pohyb ľudí a ich kultúry mení sociálne štruktúry obyvateľstva v cieľových krajinách
na „hybridné“. V tomto kontexte je nutné spomenúť, že v globalizujúcom sa svete ožíva aj radikálny
nacionalizmus. Zvyšujúce sa migračné pohyby živia xenofóbiu medzi ľuďmi, čo môže viesť až k medzi
etnickým stretom, v najhoršom možnom scenári až k vnútroštátnemu konfliktu, či občianskej vojne.
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PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA MANAŽMENTE ŽIVOTNÉHO
CYKLU SYSTÉMOV – KĽÚČOVÁ ZÁSADA PRE
PLÁNOVANIE A IMPLEMENTÁCIU PROGRAMOV
A PROJEKTOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OBRANY
Ivan KOBLEN1 – Karol BALOG2

The Approach Based on Systems Life Cycle Management – the Key Principle
for Planning and Implementation of Programmes and Projects
in the Security and Defence Areas
Abstrakt: V úvodnej časti je zvýraznená dôležitosť problematiky manažmentu životného cyklu systémov
(MŽCS) vo všeobecnosti a pozornosť venovaná tejto problematike v NATO a EÚ/EDA. Druhá časť článku je
zameraná na definície a hlavné ciele MŽCS. Obsahom tretej časti sú informácie o etapách životného cyklu
systému. V štvrtej časti autori informujú o skupinách a atribútoch procesov podľa medzinárodnej normy
ISO/IEC/IEEE 15288 „Systémové inžinierstvo – Procesy životného cyklu systému“ (ktorá je základom politiky
NATO pre MŽCS). Piata časť príspevku zdôrazňuje dôležitosť problematiky ceny životného cyklu systému
(metódy a modely pre odhadovanie nákladov na životný cyklus, softvérové nástroje) a implikácie vo väzbe na
MŽCS. V záverečných častiach príspevku sú zhrnuté predpoklady a podmienky pre úspešnú aplikáciu prístupu
založeného na MŽCS do procesov plánovania a implementácie programov a projektov v oblasti bezpečnosti a
obrany a hlavný prínos z implementácie procesov a činností manažmentu životného cyklu bezpečnostných a
obranných systémov.
Kľúčové slová: manažment životného cyklu, cena životného cyklu, systém, etapa, proces, bezpečnosť, obrana
Abstract: The paper in the introductory part underlines importance of System Life Cycle Management (SLCM)
issue in general and attention paid to this issue within the NATO and European Union/EDA. Second part of
paper is focused on definition and main aims of SLCM. The third part contents information on system life cycle
stages. In the fourth part the authors inform on the processes groups and process attributes in accordance with
international standard ISO/IEC/IEEE 15288 „ Systems and software engineering – system life cycle processes“
(it is a base for NATO policy on SLCM).The fifth part of paper emphasizes the importance of life cycle cost
issue (methods and models for evaluation of life cycle cost, software tools) and implications towards SLCM
area. The concluding parts of paper summarized assumptions and conditions for the successful application of
approach based on the SLCM into the processes of programmes/projects planning and implementation in the
security and defence areas as well as main benefit from the processes and activities of the security and defence
systems life cycle management implementation.
Keywords: life cycle management, life cycle cost, system, stage, process, security, defence

1.ÚVOD
Slovenská republika ako členský štát NATO je integrálnou súčasťou euroatlantického bezpečnostného
spoločenstva a ako členský štát Európskej únie sa aktívne podieľa na realizácií činností a úloh v rámci
Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
Z hľadiska nášho členstvo v Aliancii a EÚ ako aj vo väzbe na zaručenie bezpečnosti a obrany štátu je
potrebné venovať pozornosť programom a projektom v oblasti bezpečnosti a obrany a rozvoju adekvátnych
obranných spôsobilostí, dôležitou súčasťou ktorých sú spôsobilosti v materiálovej oblasti. V nadväznosti na
implementáciu bezpečnostných a obranných úloh, náročné výzvy v súčasnej komplexnej, globalizovanej
a asymetrickej bezpečnostnej situácii, zabezpečenie potrebných obranných spôsobilostí a ďalšie faktory
a aspekty je veľmi dôležité pri plánovaní a implementácii programov/projektov v oblasti bezpečnosti a obrany
uplatňovať prístupy a premýšľanie založené na znalosti problematiky manažmentu životného cyklu systémov
(SLCM – System Life Cycle Management) a zohľadniť ich v činnosti všetkých relevantných rezortov
a organizácií. V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť, že Aliancia aplikovala princípy manažmentu životného
cyklu systémov v dokumente „ Politika NATO pre manažment životného cyklu systémov“ [1]. Zásady, procesy
Ing. Ivan Koblen, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav
integrovanej bezpečnosti, Botanická 49, 917 24 Trnava. E-mail: ivan.koblen@stuba.sk
2 prof.Ing. Karol Balog, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, riaditeľ
Ústavu integrovanej bezpečnosti, Botanická 49, 917 24 Trnava. E-mail: karol.balog@stuba.sk
1
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a činnosti v oblasti manažmentu životného cyklu systému a prístupu spolupráce založenej na zohľadnení celého
manažmentu životného cyklu (Co-operative Through Life Management) sú uplatňované v rámci Európskej únie
a Európskej obrannej agentúry (EDA) pri príprave, plánovaní a realizácii programov a projektov v oblasti
obranných spôsobilostí, obranného výskumu, rozvoja technológií a projektov spolupráce vo vyzbrojovaní. Sú
takisto súčasťou kľúčových strategických dokumentov EDA, ako je napr. Európska stratégia pre spoluprácu vo
vyzbrojovaní. V rámci strategického cieľa 1 tejto stratégie (vytvárať, podporovať a umožňovať programy
spolupráce pre splnenie potrieb pre rozvoj spôsobilostí), strategického cieľa 3 (zdokonaliť efektívnosť
a účinnosť európskej spolupráce vo vyzbrojovaní prostredníctvom rozvoja správnych nástrojov pre dosiahnutie
cieľov) a v definovaných činnostiach v jednotlivých strategických cieľoch tejto stratégie je zvýraznené
„dosiahnuť viac efektívnu spoluprácu vo vyzbrojovaní a využitia príležitostí pre spoluprácu už v začiatku
životného cyklu a potrebnosť prístupu z hľadiska životného cyklu (through-life approach)“ a vytvárania,
podpory a umožnenia programov spolupráce „ vytváraním príležitostí spolupracovať v priebehu akvizičného
cyklu a pre harmonizáciu potrieb spôsobilostí“. [2]
Možno konštatovať, že uplatnenie zásad, princípov, procesov a činností manažmentu životného cyklu
bezpečnostných a obranných systémov je kľúčovým faktorom nielen z hľadiska vytvorenia efektívneho systému
plánovania programov a projektov v oblasti bezpečnosti a obrany, ich implementácie formou vývoja,
výroby, zavedenia do používania a prevádzkovania a implementácie formou efektívnej a na zákazníka
orientovanej akvizície bezpečnostných a obranných systémov a následného zavedenia do používania a
prevádzkovania, ale aj kľúčovým faktorom rozvoja spôsobilostí v oblasti bezpečnosti a obrany a rozvoja
medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. Súčasne je nevyhnutným predpokladom pre riešenie problematiky
a dosiahnutie pokroku v problematike spoločného využívania zdrojov a ich zdieľania („pooling and sharing“)
v rámci obrannej spolupráce medzi členskými štátmi Aliancie a EÚ/EDA.
2. DEFINÍCIA A HLAVNÉ CIELE MANAŽMENTU ŽIVOTNÉHO CYKLU SYSTÉMU
Pojem životný cyklus (life cycle) je definovaný ako rozvoj systému, produktu, služby, projektu alebo
ďalšej človekom vytvorenej entity od jeho koncepcie až do vyradenia. [3]
Manažment životného cyklu (LCM-Life Cycle Management) môžeme charakterizovať ako vedu, ktorá
poznatky o etapách a procesoch životného cyklu systémov vytvorených človekom usporadúva do návodov a
predpisov pre riadenie. V praxi sa tieto návody a predpisy vzťahujú na konkrétne objekty a podľa toho
poznáme:
 manažment životného cyklu produktu, systému a služby,
 manažment životného cyklu projektu.
Manažment životného cyklu systému by mal byť uplatňovaný ako z pohľadu zákazníkov (nadobúdateľov
systémov, akvizitérov) – v rozhodovacích procesoch a pri plánovaní nadobúdania systému buď formou vývoja
alebo nákupu hotového systému prispôsobeného požiadavkám zákazníka, tak aj z pohľadu dodávateľov
systémov. Mal by byť plne zohľadnený aj zo strany riešiteľov systémov – vývojových a výrobných organizácií
(zohľadnenie už v etape koncepcie a definovania parametrov).
Dnes už systémy manažmentu životného cyklu obsahujú nielen popis jednotlivých súčiastok a
dokumentáciu týkajúcu sa produktov, ale berú do úvahy aj výsledky analýz, požiadavky od odberateľov,
konštrukčné požiadavky, výrobné postupy, požiadavky na dodávateľov , požiadavky na kvalitu a kontrolu
produktu, informácie o vplyve produktu na životné prostredie a pod. Uplatňovanie prístupu založenom na
manažmente životného cyklu produktu umožňuje zvyšovať prevádzkovú efektivitu, pretože všetky zložky
podieľajúce sa na vývoji, výrobe, prevádzke a vyraďovaní produktu môžu pracovať rýchlejšie za pomoci
pokročilého vyhľadávania a zdieľania informácií. Táto skutočnosť umožňuje výrobcom rýchlejšie reagovať a
ponúkať včas modifikácie a podporné prostriedky produktu. Z pohľadu zákazníka umožňujú ľahký prístup k
potrebným technickým informáciám o produkte. Podstatu manažmentu životného cyklu systémov tvorí riadenie
systému/produktu aplikované v priebehu jeho celého životného cyklu (technického života), založené na tom, že
všetky rozhodnutia vychádzajú a týkajú sa očakávaných hlavných úloh, politických, sociálnych a ekonomických
aspektov životného cyklu systému. Manažment životného cyklu je tak systematický a kontrolovaný koncept pre
riadenie, rozvoj produktu a informácií týkajúcich sa produktu od prvotného nápadu o vytvorení produktu až po
jeho úplne vyradenie a recykláciu. Cieľom výrobcov je poskytnúť služby pokrývajúce celý životný cyklus
produktu a získať tak rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. [4]
Manažment životného cyklu systému kladie hlavný dôraz na rozhodovacie procesy, ktoré najviac
ovplyvňujú splnenie stanovených požiadaviek, konečné náklady na systém a zaručujú dostatočnú efektívnosť.
Rozhodovacie procesy pritom musia byť založené na plnom zohľadnení systémových a funkčných požiadaviek,
ekonomickej a technickej realizovateľnosti za účelom vyrobiť a dodať kvalitný a efektívny systém. Z hľadiska
definícií pojmu systém existuje viac definícií, z pohľadu LCM ide o integrovaný objekt tvorený vzájomne
súvisiacimi alebo vzájomne pôsobiacimi prvkami a procesmi, hardvérom, softvérom, technikou, zariadeniami
a ľuďmi, ktorí zabezpečia schopnosť splniť stanovenú potrebu/požiadavku alebo cieľ.
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Základným cieľom prístupu založeného na manažmente životného cyklu systému je dodať kvalitné
systémy v požadovanom množstve, kvalite, cene a vytvoriť podmienky pre jasnú identifikovateľnosť,
merateľnosť a opakovateľnosť procesov dodania systému.
K hlavným cieľom manažmentu životného cyklu systému/produktu patrí: [5], [6]
 zabezpečiť jasnú a presnú definíciu požiadaviek na systém a ich následné (s)plnenie,
 dodať kvalitné systémy, ktoré splnia alebo prevýšia požiadavky zákazníka v rámci splnenia
stanovenej ceny a časového termínu dodávky a pracujú efektívne a účinne, majúce v sebe možnosti
budúcej modernizácie a so zabezpečením cenovo efektívnej (rentabilnej) údržby,
 zabezpečiť celkový a zdieľaný názor na cieľ projektu,
 vytvoriť hladký a plynulý proces manažmentu životného cyklu, prelínajúci sa všetkými etapami
životného cyklu systému/ produktu (od analýzy hlavnej úlohy/poslania systému, cez vývoj, výrobu,
prevádzku a jej podporu až po vyradenie systému/produktu),
 zabezpečiť v projekte vytvorenie partnerstva životného cyklu medzi všetkými užívateľmi,
 zaistiť plynulú technologickú obmenu,
 zvýrazniť preferovanie komerčne dostupných a nevývojových riešení vedúcich k splneniu potrieb a
požiadaviek zákazníka,
 v počiatkoch identifikovať riziká projektu a riadiť ich takým spôsobom, aby sa predišlo problémom,
 zaviesť systém manažérstva kvality používajúci identifikovateľné, merateľné a opakovateľné procesy,
 ustanoviť organizačnú štruktúru a štruktúru riadenia projektu s adekvátnou úrovňou autority, ktorá
zabezpečí, že každý projekt bude efektívne riadený v priebehu jeho životného cyklu,
 identifikovať /určiť úlohy a stanoviť zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán, vrátane riadiacich
funkcionárov a technických manažérov v priebehu celého životného cyklu systému a zaistiť
jednoznačnú zodpovednosť za projekt a sledovateľnosť riadenia projektu.
 zabezpečiť viditeľnosť (zrejmosť) a úplnosť informovania riadiacich funkcionárov a technických
manažérov o všetkých požiadavkách na zdroje a finančných nákladoch na systém,
 vytvoriť adekvátnu úroveň právomocí manažmentu (vytvorením adekvátnej organizačnej štruktúry
a štruktúry riadenia projektu) pre zabezpečenie časového usmernenia, koordinácie, riadenia,
posudzovania a schvaľovanie projektu na systém tak, aby sa zabezpečilo, že každý systém alebo
projekt bude efektívne riadený v priebehu celého životného cyklu,
 zabezpečiť informovanosť všetkých riadiacich funkcionárov a technických manažérov o všetkých
požiadavkách na zdroje a finančných nákladoch na systém,
 prideliť právomoci na jeden z riadiacich orgánov v oblasti koordinácie, kontroly, posudzovania a
schvaľovania fungovania systému.
3. ETAPY ŽIVOTNÉHO CYKLU SYSTÉMU
Životné cykly sa môžu meniť v závislosti od charakteru, zámeru, použitia a prevládajúcich okolností systému.
Životný cyklus môže byť rozdelený do súboru etáp. Etapa predstavuje časový interval v rámci životného cyklu
systému (entity), ktorý sa vzťahuje k popísanému stavu systému alebo realizácie [3] a popisuje dosiahnutie
míľnikov systému počas jeho životného cyklu. Jednotlivé etapy sa skladajú z príslušných procesov a činností.
Životný cyklu systémov pozostáva zo šiestich etáp: [7]
 Etapa koncepcie
 Etapa vývoja,
 Etapa výroby (produkcie),
 Etapa používania,
 Etapa zabezpečenia (podpory),
 Etapa vyradenia.
Hlavným účelom etapy koncepcie je posúdiť nové možnosti a spracovať predbežné požiadavky na systém
a uskutočniteľné riešenie návrhu. Začína poznaním potreby alebo koncepcie nového systému. Je to obdobie
úvodného prieskumu, hľadania faktov a plánovania. Posudzované sú ekonomické, technické, strategické
a odbytové základy prostredníctvom prehľadu trhu, analýz realizovateľnosti/uskutočniteľnosti a štúdií
optimalizácie.
Účelom etapy vývoja je realizovať vývoj systému, ktorý splní požiadavky zadávateľa a môže byť
produkovaný, testovaný, hodnotený, prevádzkovaný, podporovaný a vyradený z používania. Etapa začína
podrobným technickým rozpracovaním systémových a funkčných požiadaviek a riešenia návrhu a ich
transformovaním do produktu (ov), ktorý slúži v etape používania. V tejto etape môže byť predmetný systém
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prototypom. Prototyp je špecifikovaný, analyzovaný, navrhovaný, vyrábaný, integrovaný, skúšaný a hodnotený
sú stanovené požiadavky na výrobu, výcvik a podporné vybavenie.
Účelom etapy produkcie (výroby) je vyprodukovať alebo vyrobiť produkt, otestovať ho a ak je potrebné,
vytvoriť súvisiace podporné a pomocné systémy a vybavenie. Etapa produkcie začína schválením produkcie.
Predmetný systém je produkovaný, zostavovaný, integrovaný a testovaný. Produkcia môže pokračovať po celý
zostatok životného cyklu systému. V priebehu tejto etapy môže byť produkt zdokonalený a prejsť procesom
rekonfigurácie. Táto etapa sa môže prekrývať s etapou vývoja, etapou používania a etapou podpory.
Účelom etapy používania je prevádzkovať produkt tak, aby v určených prostrediach plnil požadované
parametre, dodával stanovené služby a bola zaistená jeho nepretržitá prevádzkyschopnosť a v prípade leteckej
techniky bezpečnosť letov. Etapa používania začína po inštalácii a prechode systému do používania (v prípade
bezpečnostných a obranných systémov po vykonaní aktu ich zavedenia do používania v bezpečnostných a
ozbrojených silách). V jej priebehu sa na určených prevádzkových miestach systém prevádzkuje a poskytuje
požadované výkony a parametre a služby so zohľadnením neustálej prevádzkovej a nákladovej efektívnosti.
Dôležité je, aby organizácia mala k dispozícii prevádzkovú infraštruktúru a vycvičený personál.
Účelom etapy podpory je zaistiť logistické, údržbové a podporné služby, ktoré umožnia nepretržité
prevádzkovanie systému a zachovanie služieb. Táto etapa zahŕňa procesy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie
podporného systému a poskytovanie podporných služieb používateľom systému. Zahŕňa tiež monitorovanie
výkonnosti podporného systému a jeho služieb a identifikáciu, klasifikáciu a podávanie správ o anomáliách,
odchýlkach a poruchách podporného systému a služieb.
Účelom etapy vyradenia je zaistiť odstránenie systému, súvisiacich prevádzkových a podporných služieb
a prevádzkovanie a podporu samotného systému vyradenia. Etapa vyradenia zahŕňa tie procesy, ktoré sa
vzťahujú na prevádzkovanie vyraďovaného systému, identifikáciu, klasifikáciu a podávanie správ o anomáliách,
odchýlkach a poruchách vyraďovaného systému. Organizácia musí mať k dispozícii prístup k infraštruktúre pre
podporu vyradenia a vybavenie pre vyradenie/likvidáciu ekologickým spôsobom, vycvičený personál a postupy
pre vyradenie a zabezpečiť prístup k vybaveniu pre recykláciu, disponovanie alebo zachovanie.
4. PROCESY ŽIVOTNÉHO CYKLU SYSTÉMU
Základom v rámci manažmentu životného cyklu je uplatňovanie procesného prístupu, ktorého základným
stavebným prvkom je proces. Proces môžeme definovať ako súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa
ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. [8] Procesný prístup je založený na princípe
riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých procesov v organizácii tak, aby plnili určené ciele. V tejto súvislosti
je potrebné zvýrazniť, že procesný prístup znamená systematickú identifikáciu a riadenie procesov využívaných
v organizácii a najmä interakcií medzi týmito procesmi. Hlavným cieľom procesného prístupu je podporiť
efektívnosť a účinnosť organizácie pri dosahovaní cieľov.
Medzinárodná norma ISO/IEC/IEEE 15288:2015 zoskupuje činnosti, ktoré sa môžu vykonávať počas
životného cyklu systému do nasledujúcich štyroch hlavných skupín procesov: [3]
 Zmluvné procesy (Agreement processes),
 Organizačné procesy umožňujúce projekt (Organizational project-enabling processes),
 Procesy technického manažmentu (Technical management processes)
 Technické procesy (Technical processes).
V tab. 1 je uvedený prehľad procesov životného cyklu systému v rámci ich štyroch hlavných skupín.
Tab.1 Prehľad procesov životného cyklu systému podľa normy ISO/IEC/IEEE 15288:2015
Zmluvné procesy
Organizačné procesy
Procesy technického
Technické procesy
umožňujúce projekt
manažmentu
Proces akvizície
Proces riadenia modelu Proces plánovania
Proces analýzy
životného cyklu
projektu
obchodného prípadu
alebo hlavnej úlohy
(misie)
Proces dodania

Proces riadenia
infraštruktúry

Proces hodnotenia
a kontroly projektu

Proces riadenia portfólia

Proces manažmentu
rozhodovania
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Proces riadenia rizík
Proces manažmentu
konfigurácie
Proces manažmentu
informácií
Proces merania
Proces zabezpečenia
kvality
Proces manažmentu ceny
životného cyklu

Proces definovania
architektúry
Proces definovania
návrhu/konštrukcie
Proces systémovej
analýzy
Proces implementácie
Proces integrácie
Proces verifikácie
(overovania)
Proces prechodu
Proces validácie
Proces prevádzky
Proces údržby
Proces
vyraďovania/likvidácie

Proces manažmentu ceny životného cyklu nie je súčasťou rozdelenia procesov podľa ISO/IEC/IEEE
15288:2015, ale činnosti ktoré vytvárajú tento proces sú neoddeliteľnou súčasťou životného cyklu každého
produktu/systému v civilnej alebo vojenskej sfére.
Každý proces je v norme ISO/IEC/IEEE 15288:2015 popísaný nasledujúcimi atribútmi: [3]

názvom procesu -vyjadruje oblasť procesu ako celok,

účelom procesu - opisuje ciele vykonávania procesu,

výstupmi procesu - vyjadrujú pozorovateľné výsledky, ktoré sú očakávané na zákalde úspešného
vykonávania procesu,

činnosťami v rámci procesu - sú súborom kohéznych (súdržných) úloh procesu,

úlohami - sú požiadavky, odporúčania alebo dovolené činnosti určené na podporu dosiahnutia
výsledkov
Procesy životného cyklu softvéru sú kategorizované a popísané v medzinárodnej norme ISO/IEC
12207:2008 "Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru" (implementovanej do
sústavy slovenských technických noriem ako STN ISO/IEC 12207:2009). Norma určuje všeobecný rámec
procesov životného cyklu softvéru. Obsahuje procesy, činnosti a úlohy, ktoré sa majú využiť v priebehu
obstarávania softvérového výrobku alebo služby a pri dodávke, vývoji, inštalácii, prevádzke, údržbe a nakladaní
so softvérovými výrobkami a softvérovými časťami systému vykonanými v organizácii interne alebo externe.
5. CENA ŽIVOTNÉHO CYKLU SYSTÉMU
Problematika ceny životného cyklu, resp. nákladov na životný cyklus (LCC- Life Cycle Cost) patrí
k veľmi rozsiahlym a samostatným disciplínam a má veľký význam predovšetkým z hľadiska formulácie
technických a prevádzkových požiadaviek kladených na bezpečnostné a obranné systémy a procesov ich
akvizície. V anglickej terminológii sa často používa aj pojem WLC- Whole-Life Cost (ako ekvivalent pojmu
LCC) a takisto sa používa aj pojem celková cena vlastníctva, resp. celková cena vlastníckych práv ku zariadeniu
(TOC - Total Ownership Cost).
Osobitne v súčasných ekonomických podmienkach, pri všeobecnej snahe o efektívne vynakladanie
rozpočtov na programy/projekty v oblasti bezpečnosti a obrany, náraste cien na nové rozvojové programy
v týchto oblastiach pri čoraz náročnejších požiadavkách používateľa/zákazníka na kvalitu a spoľahlivosť
systémov a celkovo na ich spôsobilosti (čo si vyžaduje adekvátne finančné prostriedky na zodpovedajúce
technické riešenia), vystupuje do popredia problematika znalostí v oblasti LCC a ich aplikácie v jednotlivých
etapách životného cyklu systémov a riešení problémov v príslušných procesoch a činnostiach spojených s ich
rozvojom, prevádzkou a vyraďovaním. Uvedené aspekty zvýrazňuje takisto skutočnosť, že v praxi sú
prevádzkované drahé a komplexné systémy, ktoré majú stanovený životný cyklus na desiatky rokov, počas
ktorého sú pred nimi náročné výzvy spojené so zabezpečením ekonomickosti prevádzky a v určitom časovom
horizonte potrebnej úrovne modernizácie.
Berúc do úvahy tieto a ďalšie faktory je potrebné veľmi dôkladne posudzovať všetky programy a projekty
v oblasti bezpečnosti a obrany (vývojové, modernizačné, akvizičné, v oblasti prevádzky a i.) z hľadiska celkovej
ceny životného cyklu a hľadať rovnováhu medzi parametrami/výstupmi/kritériami programu a finančnými
nákladmi na príslušný program/projekt. Riešením je práve prístup založený na aplikácii a implementácii metód
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pre analýzu a odhady nákladov na životný cyklus, plánovanie a riadenie LCC ako kľúčového faktora pre
splnenie požiadaviek používateľa a zákazníka.
5.1 Kategórie ceny životného cyklu (nákladov na životný cyklus) a nákladové položky
Cenu životného cyklu, ktorá je tvorená jednotlivými nákladovými položkami, je možné rozdeliť podľa
viacerých spôsobov. Najpoužívanejšie je rozdelenie vychádzajúce z jednotlivých etáp životného cyklu, podľa
ktorého môžeme rozdeliť cenu životného cyklu/náklady na životný cyklus na štyri hlavné kategórie: [9],[10],
[11], [12]
 Cena/náklady na výskum a vývoj (Research and Development /R&D/ Cost).
K hlavným nákladovým položkám (zložkám ceny) v tejto oblasti patria:
 Náklady na skúmanie v rámci koncepcie a definičnej etapy
 Náklady na etapu demonštrácie a validácie
 Náklady na vývojovú etapu za inžinierske a výrobné práce
 Cena/náklady na výrobu a konštrukciu (zhotovenie)
Zvlášť v americkej odbornej literatúre sa tieto náklady nazývajú investičnými nákladmi
(Investment Cost), do ktorých patria náklady na výrobu a zavedenie/nasadenie systému.
 Cena/náklady na prevádzku a údržbu, resp. cena/náklady na prevádzku a podporu (Operation and
Support /O&S/ Cost - používané hlavne v USA)
 Cena/náklady na vyraďovanie a likvidáciu.
Na obr.1 sú znázornené jednotlivé hlavné kategórie cien/nákladov v rámci životného cyklu systému (v jeho
jednotlivých etapách). Obrázok je určený na ilustratívne účely, pretože v rámci reálnych programov (t.j.
životného cyklu reálneho systému) sa jednotlivé kategórie cien môžu odchyľovať od tejto vzorkovej schémy.

Obr.1 Hlavné kategórie cien/nákladov v rámci životného cyklu systému (ilustratívne zobrazenie) [13]
Aby sa náklady na životný cyklus stali použiteľné pre analýzu, manažment alebo podávanie správ, je
potrebné LCC pre tieto účely rozdeliť štruktúrovaným spôsobom na jednotlivé nákladové položky/zložky
nákladov (CI - Cost Items) v rámci príslušnej kategórie nákladov. Príslušné nákladové položky sú
usporiadané/rozčlenené do cenovej/nákladovej štruktúry v rámci LCC (Life Cycle Cost Breakdown Structure),
pre ktorú sa najčastejšie používa pojem „Štruktúra rozčlenenia nákladov“ (CBS - Cost Breakdown Structure).
Takisto sa v odbornej literatúre používa aj pojem “Strom nákladov životného cyklu”.
Potrebné je zdôrazniť, že väčšinu nákladov na životný cyklus techniky/systémov tvoria práve náklady na
prevádzku a údržbu, resp. náklady na prevádzku a podporu (O&S Cost). Napr. v prípade prevádzky leteckej
techniky sa odborníci zhodujú v tom, že všeobecne akceptovateľný podiel nákladov na prevádzku a údržbu
(O&S Cost ) u leteckej techniky predstavuje približne 60-70 % z celkových nákladov na životný cyklus. [11] Pri
zavádzaní nového bezpečnostného alebo obranného systému je okrem iného dôležitá aj znalosť nákladov na
počiatočné logistické zabezpečenie.

5.2 Metódy a modely pre odhadovanie/výpočet nákladov na životný cyklus, SW nástroje
Pre každú jednotlivú nákladovú položku, ktorá je súčasťou CBS, je potrebné zvoliť vhodnú metódu alebo
model za účelom odhadu nákladov. Odhadovanie nákladov môžeme definovať ako techniku aproximácie
pravdepodobných nákladov alebo hodnoty založenej na aktuálne dostupných informáciách.
Pre uskutočnenie odhadu nákladov na životný cyklus existuje veľa metód a modelov. Z hľadiska ich
správneho použitia je potrebné predovšetkým porozumieť spôsobu ich použitia a obmedzeniam, ktoré majú.
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Na základe zhodnosti je možné metódy, ktoré sa ako najvhodnejšie využívajú pri odhadovaní a analýze nákladov
na životný cyklus systému, roztriediť do nasledujúcich štyroch kategórií : [9], [14], [12]
 optimalizácia,
 simulácia,
 výpočty/odhady,
 zaistenie rozhodnutia.
Metódy v kategórii výpočty/odhady nákladov na životný cyklus systému môžeme rozdeliť do troch skupín:
A. Štandardné metódy odhadu - metóda analógie, parametrická metóda a technický odhad (metóda
odhadu ceny „zdola- nahor“)
B. Pokročilé metódy odhadu - výpočet nákladov založených na charakteristických znakoch/vlastnostiach,
neurálne siete, fuzzy logika
C. Ďalšie metódy - Bayesov odhad, katalóg, odhad „ od oka“, názor odborníka ( expertný systém)
Model ceny (model nákladov) životného cyklu (LCC Model), resp. model pre odhadovanie nákladov na
životný cyklus, je súborom matematických a/alebo štatistických závislostí usporiadaného do systematického
sledu, určený pre formuláciu metodológie, v ktorej sa zo vstupov odvodzujú výstupy a to najmä odhady
nákladov. [9], [14]
Do modelovania LCC sa zahŕňa: štruktúra rozčlenenia nákladov (CBS), štruktúra rozčlenenia
produktu/práce, voľba kategórií nákladov, voľba nákladových položiek, odhad nákladov, prezentácia výsledkov.
[15] Neoddeliteľnou súčasťou modelovania ceny životného cyklu by mali byť tiež environmentálne a
bezpečnostné hľadiská, neistoty a riziká, citlivostné analýzy na identifikáciu kľúčových nákladových položiek.
Modely ceny/nákladov životného cyklu používaných v rámci životného cyklu systémov sú súčasťou
softvérových nástrojov na odhad ceny životného cyklu (resp. jej jednotlivých etáp a nákladov v rámci
príslušných procesov a činností). K softvérovým nástrojom/ produktom pre hodnotenie ceny životného cyklu
bezpečnostných a obranných systémov používanými v rezortoch obrany viacerých vyspelých štátov Aliancie a
EÚ a v spoločnostiach bezpečnostného a obranného priemyslu patria napr. :
 Modely odhadu nákladov životného cyklu systému založených na parametrických metódach od spoločnosti
PRICE Systems (PRICE® Cost Models), s integrovaným prístupom k manažmentu ceny životného
cyklu, ktorého súčasťou sú o.i. nasledujúce SW produkty:[16]
 PRICE Research pre analýzu (zber dát, „čistenie“ a kategorizácia dát, normalizácia a kalibrácia dát),
 PRICE True Finding pre integrovaný manažment znalostí (zber a analýza historických dát,
spracovanie štúdií, vytvorenie financovania, vloženie historických dát do reálneho plánovania),
 PRICE True Planning pre rýchly a presný odhad ceny s využitím parametrickej metódy odhadu,
 PRICE True Mapper pre mapovanie štruktúry rozčlenenia nákladov (CBS) a štruktúry nákladových
položiek (CES- Cost Element Structure)
 Vybrané analytické SW nástroje od spoločnosti PENNANT International Group Plc. pre podporu
logistických analýz v rámci integrovanej logistickej podpory a rozhodovacích procesov, ku ktorým patria:
[17]
 OmegaPS – nástroj na reguláciu a redukciu nákladov na zabezpečenie prevádzky a udržiavanie
štandardizovanej databázy analýzy logistickej podpory systémov po celú dobu ich životného cyklu,
 OmegaPS Analyzer – programová aplikácia určená pre analýzu nákladov na životný cyklus
systému/produktu, optimalizáciu stavu zásob náhradných dielov a analýzu úrovní vykonávania opráv.
6.

HLAVNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÚ APLIKÁCIU PRÍSTUPU
ZALOŽENÉHO NA MŽCS DO PROCESOV PLÁNOVANIA A IMPLEMENTÁCIE
PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OBRANY

Problematika manažmentu životného cyklu systému systémov (MŽCS) a jeho uplatnenie pri plánovaní
a implementácii programov a projektov v oblasti bezpečnosti a obrany je značne odborne rozsiahla. Z dôvodov
obmedzeného rozsahu článku možno hlavné predpoklady a podmienky pre úspešnú aplikáciu prístupu
založeného na MŽCS do procesov plánovania a implementácie programov a projektov v oblasti bezpečnosti
a obrany zhrnúť do nasledujúcich hlavných predpokladov a podmienok:
1.Uplatnenie zásad, princípov, procesov a činností manažmentu životného cyklu bezpečnostných a obranných
systémov je kľúčovým faktorom z hľadiska vytvorenia efektívneho systému akvizície (realizovanej formou
vývoja, výroby a zavedenia alebo formou obstarania) a používania týchto systémov a rozvoja spôsobilostí
v oblasti bezpečnosti a obrany.
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2. Pre úspešnosť uplatnenia manažmentu životného cyklu bezpečnostných a obranných systémov je potrebný
holistický prístup a angažovanie celej organizácie ( t.j. v podmienkach rezortu vnútra a rezortu obrany celého
rezortu) a vrcholového riadiaceho manažmentu týchto rezortov, ako aj top manažmentu zainteresovaných
odborných zložiek.
Uplatnenie prístupov z hľadiska MŽCS znamená celkovú zmenu v prístupe a procesoch/postupoch v rámci
organizácie, nie je ju možné dosiahnuť len delegovaním na jednotlivú zložku.
3. V koncepčných, plánovacích a programovacích dokumentoch (vrátane bezpečnostného a obranného
plánovania) by mali byť jasne definované a harmonizované ciele pre implementáciu procesov, činností
a metód z hľadiska životného cyklu systémov, vrátane hodnotenia ceny životného cyklu systémov a definované
aktivity v kľúčových funkčných elementoch manažmentu životného cyklu: manažmente spôsobilostí
(technologická oblasť a hrozby), manažmente aktív (dostupnosť a konfigurácia), podpornom manažmente
(oblasti inžinierstva a logistika) a komerčnom manažmente (financovanie a kontrakty).
4.Riadenie a implementácia prístupov životného cyklu obranných systémov znamená tiež integráciu procesov
vyzbrojovania (akvizície) a operačnej logistiky a vylúčenie subjektivizmu v rozhodovacích procesoch, vrátane
v obstarávaní bezpečnostných a obranných systémoch.
5.Aplikácia prístupov založených na MŽCS
znamená venovať prioritnú pozornosť udržiavaniu
a zdokonaľovaniu spôsobilostí a kapacít štátu v technologických oblastiach, ktoré sú podstatné pre
zabezpečenie potrieb bezpečnosti a obrany štátu.
Okrem iných úloh a opatrení to znamená disponovať adekvátnou úrovňou orgánov bezpečnostného a
obranného výskumu a vyzbrojovania/akvizície a plnohodnotnou vlastnou rezortnou technickou a skúšobnou
základňou (v štruktúre rezortu vnútra a obrany) schopnou plniť dôležité činnosti pri definovaní hlavne
operačno-taktických, technických, prevádzkových a ekonomických požiadaviek na vývoj a akvizíciu
bezpečnostných a obranných systémov (t.j. vrátane implementácie vybranej problematiky ceny životného cyklu
systémov v príslušných etapách a procesoch životného cyklu), nevyhnutnom procese skúšobného overenia
týchto systémov ( aj v prípade dovozu techniky a systémov zo zahraničia), podpore prevádzky týchto systémov
a v ďalších oblastiach.
6.Pri aplikácii prístupov založených na MŽCS pri plánovaní a implementácii bezpečnostných a obranných
programov a projektov plne využívať transfer informácii z pracovných skupín NATO ( hlavne z tzv. Tasking
Authorities ako sú CNAD (jej súčasťou je napr. skupina AC/327 pre manažment životného cyklu systémov),
NC3B a ďalších a pracovných orgánov a skupín v rámci EÚ/EDA.
7. ZÁVER
Hlavný prínos z implementácie spoločných procesov a činností manažmentu životného cyklu bezpečnostných
a obranných systémov a ich transformácie do procesov bezpečnostného a obranného plánovania (dosiahnutie
prístupu „Through-Life Management Planning“), procesov manažmentu bezpečnostných a obranných
spôsobilostí a procesov programovania a rozpočtovania bude spočívať hlavne v nasledujúcich oblastiach:
 Strategická oblasť. Dosiahnutie viac unifikovaných a kohéznych spôsobilostí v oblasti bezpečnosti a
obrany
 Manažment znalostí. Znalosti sú manažované centrálne a tým umožňujú vyššiu efektívnosť v dodávkach
bezpečnostných a obranných systémov (so zohľadnením troch základných atribútov: kvalita, cena a čas
dodávky), integrácii systémov, manažmente konfigurácie, manažmente podpory a v ďalších oblastiach.
 Manažment ceny. Prínos z hľadiska zohľadnenia nákladov vo všetkých etapách životného cyklu
systémov v rámci plánovania a programovania,
zahrnutie hodnotenia LCC, resp. rozhodujúcich
nákladových položiek aj v kritériách hodnotenia v rámci tendrov na akvizíciu bezpečnostnej a obrannej
techniky a systémov
 Riadenie rizík. Minimalizácia rizika už v počiatočných etapách životného cyklu systému
a zainteresovanosť užívateľov a ich schopnosť posudzovať riziká v jednotlivých etapách životného cyklu
systémov.
Potrebné je zvýrazniť, že implementácia postupov a činností a prístupu založenom na manažmente životného
cyklu systému v programoch a projektoch v oblasti bezpečnosti a obrany a v subjektoch bezpečnostného a
obranného priemyslu a v ďalších organizáciách podieľajúcich sa na dodávkach techniky, systémov
a poskytovaní služieb pre rezort obrany a vnútra je nevyhnutným predpokladom z hľadiska ich pripravenosti
a schopnosti zapojiť sa do programov a projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti
a obrany, rozvoja spôsobilostí pre potreby bezpečnosti a obrany a aktivít v rámci NATO a EÚ/EDA.
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VÝZNAM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
PRE ROZVOJ ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
Lucia KOVÁČOVÁ1

Importance of Dual Education for Developing of the Study Programme
Managment of Security Systems
Abstrakt: Štúdia sa venuje stanoveniu významu duálneho systému vzdelávania, ako jednej z významných
možností rozvoja študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov, teda k skvalitneniu a zatraktívneniu
bezpečnostného vzdelávania. Implementáciu duálneho vzdelávania, prípadne jeho prvkov, možno považovať za
významnú formu podpory odborného bezpečnostného vzdelávania. Duálny systém bezpečnostného vzdelávania
možno nepochybne uviesť ako jeden z najefektívnejších systémov vzdelávania, kedy sú požadované výsledky
dosahované za kratší čas a na vyššej úrovni.
Kľúčové slová: Bezpečnostné vzdelávanie, duálny systém, študijný program.
Abstract: This study determines the importance of the dual education system as a significant way to develop the
study programme Management of Security Systems, thus improving and making security education more
attractive. We consider the implementation of the dual education system or its components to be an important
form of support for security education. We introduce the dual education system of the security education as one
of the most effective education system to achieve required results in less time and at a higher level.
Key words: Security education, dual system, study programme.

ÚVOD
S ohľadom na rastúci nedostatok odborných pracovných síl s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najmä v
podnikovej výrobe a zároveň na vysokú mieru nezamestnanosti absolventov vzniká snaha v Slovenskej republike
v nasledujúcich rokoch opäť zaviesť duálne vzdelávanie v rámci vysokých škôl. V blízkej dobe by mali byť
vytvorené resp. prispôsobené legislatívne podmienky na zmenu ponuky na vysokoškolské vzdelávanie v prvých
konkrétnych pilotných oblastiach a na rozšírenie duálneho systému s intenzívnou účasťou podnikov.
Významným znakom duálneho systému vysokoškolského vzdelávania je spolupráca prevažne súkromných
firiem na jednej strane a vysokých škôl na strane druhej.
Snaha implementovať duálny systém vzdelávania, prípadne jeho prvkov, je intenzívna v mnohých študijných
programoch v rámci slovenských vysokých škôl. Rovnako pre študijný program Radenie bezpečnostných
systémov by bola jeho implementácia nesmierne prínosná, a to práve z dôvodu kladných stránok tohto
vzdelávacieho systému. Kladných stránok poskytuje tento systém značné množstvo, avšak je potrebné zohľadniť
a zvážiť aj riziká, ktoré so sebou prináša.

1.

CIELE VEDECKEJ ŠTÚDIE

Hlavným cieľom vedeckej štúdie je rozobrať podmienky implementácie duálneho systému do procesu
vysokoškolského bezpečnostného vzdelávania a stanoviť význam jeho realizácie pre rozvoj študijného programu
Radenie bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Pre naplnenie hlavného cieľa je potrebné dosiahnuť čiastkové ciele:
 stručne rozobrať teoretické východiská skúmanej problematiky bezpečnostného vzdelávania v prostredí
vysokých škôl,
 rozobrať súčasný stav realizácie duálneho vzdelávania na pôde vysokých škôl,
 charakterizovať realizáciu bezpečnostného vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných
systémov,
Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova
1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: lucia.kovacova@vsbm.sk
1
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rozobrať prínosy a riziká duálneho vzdelávania v oblasti bezpečnosti,
stanoviť význam duálneho vzdelávania pre rozvoj študijného programu Riadenie bezpečnostných
systémov.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY

Podstata bezpečnostného vzdelávania
Vzdelanosť a odborná príprava pracovníkov bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôznych úrovniach
bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky, je významným
aspektom v procese riešenia problémov v bezpečnostných situáciách. V rámci vzdelávania na vysokých školách
možno k zlepšeniu stavu v danej oblasti dospieť zvyšovaním bezpečnostného povedomia ľudí prichádzajúcich zo
škôl do praxe, prehlbovaním ich vedomostí a zručností spätých s bezpečnosťou, zvyšovaním kvalifikácie a
odbornosti absolventov, ich prípravy na riešenie rizikových, núdzových a krízových javov v rôznych oblastiach
bezpečnosti.
Bezpečnostné vzdelávanie možno teda stručne charakterizovať ako vzdelávanie, ktorého obsahom sú teoretické
a praktické vedomosti a zručnosti o ochrane osôb a majetku, zamerané na odvrátenie alebo minimalizáciu
bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny, ako aj na riešenie už vzniknutých krízových situácií a javov v
rôznych oblastiach bezpečnosti (občianskej, environmentálnej, ekonomickej, energetickej, logistickej, technickej
a pod.). (Kováčová, 2013)
V podmienkach vysokých škôl sa výrazne rozšírili a skomplikovali úlohy výchovno-vzdelávacej práce, ktorá má
efektívnejšie a kvalitnejšie formovať osobnosť študenta. Požiadavky na vyučovací proces v podmienkach
vysokých škôl neustále rastú. Popri vedecko-technickom pokroku, lepšie povedané v úzkej spätosti s ním, sú to
aj zmeny životného štýlu, akcelerácia vývinu mladých ľudí, nové poznatky o učení a rad ďalších činiteľov, ktoré
výrazne ovplyvňujú doterajšiu pedagogickú prax. Základným cieľom vysokoškolského vzdelávania je
formovanie všestranne pripraveného odborníka, ktorý je spôsobilý samostatne si doplňovať svoje vedomosti,
zvyšovať si svoju všeobecno-teoretickú a profesionálnu úroveň. (Kováčová, Mesároš, 2016)
Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom bolo
umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať
bezpečnostné prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné
riziká a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a
ohrození, plánovať a organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového manažmentu v súlade s
dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a riadiť komplexné bezpečnostné systémy. (Kováčová, 2010)
Systém bezpečnostného vzdelávania by mal byť zameraný tak, aby vybavil budúcich bezpečnostných manažérov
takými poznatkami a znalosťami takých metód, aby získali schopnosti a zručnosti :
 identifikovať a analyzovať zložité vzťahy, procesy javy v oblasti bezpečnosti života človeka a ľudstva,
 analyzovať stav a úroveň bezpečnosti vo vzťahu k časovému a priestorovému faktoru,
 vypracovávať zodpovedajúce a odôvodnené prognózy stavu bezpečnosti a dynamiky jej vývoja,
 určiť zdroje a tendencie vývoja a pôsobenia reálnych hrozieb a latentných bezpečnostných rizík,
 vypracúvať zodpovedajúce nástroje na identifikáciu, lokalizáciu a elimináciu bezpečnostných rizík a
ohrození.
 identifikovať objekty pôsobenia bezpečnostných rizík a ohrození najrôznejšej povahy,
 projektovať rôzne bezpečnostné systémy, používať disponibilné sily a prostriedky na ich vytvorenie,
definovať ich štruktúru, ciele a úlohy, zaisťovať ich správne fungovanie,
 byť aktívnym činiteľom bezpečnostného systému, jeho prvkov a orgánov na rôznych úrovniach.
Neustále meniace sa spoločenské potreby, ale aj neustály rozvoj vedy a techniky, s čím je veľmi úzko spätý
vznik nových bezpečnostných rizík a ohrození, dynamicky ovplyvňujú celý systém vzdelávania. Potreba
diferenciácie možných vzdelávacích možností a postupov je stále zreteľnejšia a možno očakávať, že podobné
prístupy budú ďalej rozširované. (Kavan a kol., 2015) Vzhľadom na to, má byť reakciou na dosahovanie stále
lepších výsledkov procesu vzdelávania vytváranie reálnych predpokladov na prípravu odborníkov všestranne
vzdelaných, tvorivo mysliacich, schopných rýchlej adaptability v nových podmienkach. (Kováčová, Vacková,
2015) Preto je nevyhnutné, pre realizáciu týchto požiadaviek, riešiť v rámci bezpečnostného vzdelávania
množstvo zásadných úloh. Nedostatky, vznikajúce v bezpečnostnom vzdelávaní, bránia efektívnemu skúmaniu
odborných i spoločenských aspektov bezpečnostných problémov, čím je obmedzený i základný poznávací prvok
pre účinné riadenie bezpečnostných systémov. Nedostatkami, vznikajúcimi v tomto vzdelávaní je potrebné sa
zaoberať, skúmať ich a odstraňovať. (Kováčová, 2013)
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SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA SKÚMANEJ PROBLEMATIKY

SÚČASNÝ STAV REALIZÁCIE DUÁLNEHO VZDELÁVANIA NA PÔDE VYSOKÝCH ŠKÔL
V posledných rokoch vzniká v Slovenskej republike z mnohých dôvodov snaha opäť zaviesť duálne vzdelávanie
na pôdu vysokých škôl. V blízkej dobe by mali byť vytvorené resp. prispôsobené legislatívne podmienky na
zmenu ponuky na vysokoškolské vzdelávanie v prvých konkrétnych pilotných oblastiach a na rozšírenie
duálneho systému s intenzívnou účasťou podnikov.
V prvej fáze je nevyhnutné na základe skúseností z úspešných systémov duálneho vzdelávania (napr. v Rakúsku,
Nemecku a vo Švajčiarsku) definovať faktory úspešnosti pre funkčné duálne vzdelávanie vysokoškolských
študentov. V ďalšej fáze sa majú vyvinúť modely uplatnenia na etablovanie týchto základných elementov v
cieľovej krajine a na konkrétne podmienky implementácie. To by malo v zmysle transferu know-how prispieť k
etablovaniu duálneho systému na Slovensku. Konkrétna realizácia je možná iba na základe zohľadnenia
špecifických národných daností a rámcových podmienok. Popri rozsiahlej analýze relevantnej odbornej literatúry
z krajín „klasických“ duálnych systémov (najmä Rakúska, Nemecka a Švajčiarska) vyplývajú znalosti a
konštatovania z mnohých rozhovorov a diskusií so zástupcami z oblasti vzdelávania v podnikoch a takýchto
potencionálnych podnikov ako aj zástupcami slovenského ministerstva školstva a poradných inštitúcií.
Práve v špecifických školských systémoch vzdelávania existuje výzva vnímať podnikový „setting“, teda
prostredie pracoviska, ako prostredie, ktoré je relevantné pre vzdelávanie, ktoré vzdelávanie podporuje, a tento
fakt náležite oceniť. Toto si preto vyžaduje aj vybudovanie dôvery v podniky, to znamená dôveru v to, že
podniky budú môcť a chcieť poskytovať kvalitné vzdelávanie. Bezprostredne s tým je spojená aj skutočnosť, že
podniky majú právo slobodnej voľby v rámci učebných modelov a metód, ktoré sú vo vzdelávaní využívané.
(Petanovitsch a kol., 2014) Základným rysom v nemecky hovoriacich krajinách je skutočnosť, že študent má
dvojaký status. V škole je študentom a s podnikom má uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu. Podľa nej sa žiak
zaväzuje, že po vyučení do podniku nastúpi, a naopak podnik sa zaväzuje, že mu zaistí pracovné miesto. V
duálnom systéme, ako ho poznáme z Nemecka a Rakúska, je totiž študent zároveň zamestnancom firmy, firmy
jeho odbornú prípravu z veľkej časti sami financujú a na jej kvalitu dohliadajú hospodárske komory, v ktorých je
povinné členstvo. Zavedenie duálneho vzdelávania, presnejšie povedané prvkov duálneho vzdelávania, možno
považovať za významnú formu podpory odborného vzdelávania.
Významným znakom duálneho systému vysokoškolského vzdelávania je spolupráca prevažne súkromných
firiem na jednej strane a vysokých škôl na strane druhej.
Pri príprave implementácie duálneho vzdelávania do vysokoškolského systému je potrebné zvážiť viacero
aspektov jeho realizácie. A to nie len didaktických, ale aj právnych, ekonomických, či bezpečnostných. Pri
bezpečnostných aspektoch duálneho vzdelávania ide o ochranu bezpečnosti a zdravia študenta, ktorú je potrebné
zabezpečiť pri výkone jeho práce v danom podniku.
REALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME RIADENIE
BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
Pre potreby stanovenia významu duálneho vzdelávania pre rozvoj bezpečnostného vzdelávania v rámci
študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov je potrebné v prvom rade charakterizovať tento
študijný program, uplatňovaný na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Cieľom študijného programu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach je príprava absolventa,
ktorý dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach ochrany osôb a majetku,
navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky a aplikovať ich v organizačnej štruktúre
zaoberajúcej sa uvedenými oblasťami. (Mesároš, 2010)
Študijný program Riadenie bezpečnostných systémov patrí do študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a
majetku. Študijný odbor 8.3.1 Ochrana osôb a majetku spadá do sústavy študijných odborov, spravovaných
Ministerstvom školstva SR, patriaci do oblasti výskumu č. 23 Bezpečnostné služby.
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BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - Riadenie bezpečnostných systémov
Stupeň VŠ vzdelávania
Názov študijného programu
Názov študijného odboru
Udeľovaný akademický titul
Forma štúdia

I. (bakalárske štúdium)
Riadenie bezpečnostných systémov
Ochrana osôb a majetku (8.3.1)
Bakalár (Bc.)
Denná
Štandardná
6 semestrov
dĺžka
štúdia
(3 roky)
Externá

Kompetencie absolventa
Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie povolania v sfére
bezpečnostného priemyslu, v orgánoch štátnej správy alebo miestnej samosprávy. Je schopný samostatne
vykonávať manažérske funkcie na nižších stupňoch riadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa
právnych predpisov SR a podľa Euro-pean Vocational Qualifications for Basic Guarding (Európska odborná
kvalifikácia pre základnú ochranu). Absolvent má uplatnenie vo verejnom a v súkromnom sektore. Dokáže
realizovať a aplikovať ochranu osôb a majetku v systéme jednotlivých organizácií, ako aj v mimoriadnych
situáciách. Absolvent má znalosti o teórii práva, interpretácii a aplikácii práva, systéme jednotlivých organizácií
súkromných alebo verejných zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku. Má teoretické poznatky a vedomosti na
pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
Uplatnenie absolventa
 riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnej správe a miestnej samospráve a
v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku v plnom rozsahu,
 samostatný pracovník – špecialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku,
 riadiaci pracovník (špecialista) na strednom a vyššom stupni riadenia v systéme polície
a bezpečnostných podnikov.
INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - Riadenie bezpečnostných systémov
Stupeň vysokoškolského vzdelávania
Názov študijného programu
Názov študijného odboru
Udeľovaný akademický titul
Forma štúdia

II. (Inžinierske štúdium)
Riadenie bezpečnostných systémov
8.3.1. Ochrana osôb a majetku
Inžinier (Ing.)
denná
štandardná
4 semestre (2
dĺžka štúdia
roky)
externá

Kompetencie absolventa
Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium (Bc) v danom študijnom odbore alebo v príbuznom
študijnom odbore so študijným programom so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Absolvent druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku získa teoretické poznatky a praktické
zručnosti potrebné na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania v sfére
bezpečnostného priemyslu, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy. Absolvent dokáže s využitím
výskumu analyzovať bezpečnostnú situáciu v oblasti ochrany osôb a majetku, samostatne spracovávať
koncepčné návrhy na jej riešenie v celom systéme a jeho prvkoch. Absolvent si osvojí teoretické vedomosti
v oblasti ochrany osôb a majetku, rozvinie intelektuálne spôsobilosti, praktické zručnosti a osobnostné vlastnosti,
ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné bezpečnostné projekty, prevziať zodpovednosť
za ich komplexné riešenie. Absolvent je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie, vykonávať rizikové
a bezpečnostné analýzy a navrhovať bezpečnostné systémy, navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu
osôb a majetku aj pri mimoriadnych situáciách. Dokáže viesť a riadiť analytické a výkonné tímy a prijímať
komplexné riešenia na zaistenie bezpečnosti. Absolvent získa znalosti v oblasti teórie a praxe ochrany osôb
a majetku, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie
a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia. Absolvent odboru dokáže efektívne riadiť činnosť
organizácií a odborných pracovných tímov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a
koordinovať činnosť s inými subjektmi. Absolvent má široký rozsah vedomostí z teórie a aplikácie práva
v systéme plnenia úloh na úseku ochrany osôb a majetku, ovláda systém a metodiku tvorby zámerov a koncepcií
činnosti bezpečnostných služieb a má potrebné vedomosti o tvorbe ich organizačných štruktúr o metódach a
formách ich práce v súlade s prognózami vývoja bezpečnostnej situácie. Dokáže aplikovať získané znalosti pri
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realizácii medzinárodnej spolupráce a plnení úloh v súlade s požiadavkami nadštátnych a medzinárodných
orgánov a organizácií.
Uplatnenie absolventa
 riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnej správe a miestnej
 samospráve a v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku,
 samostatný pracovník – špecialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku,
 riadiaci pracovník (špecialista) na strednom a vyššom stupni riadenia v systéme polície
a bezpečnostných služieb.
Vývoj počtu študentov v študijnom programe RBS
Vysokoškolské vzdelávanie v I. a II. stupni v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v rámci
študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku je poskytované na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva
v Košiciach od roku 2006.
Vývoj počtu študentov v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni štúdia dennej
a externej formy zobrazuje graf 1.
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Graf 1. Vývoj počtu študentov v študijnom programe RBS (Zdroj: VŠBM v KE, 2015)
Uchádzači o bezpečnostné vzdelávanie v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov pochádzajú
z celého Slovenska. Na obr. 1 a 2 je zobrazené geografické rozmiestnenie študentov bakalárskeho štúdia podľa
ich bydliska.
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Obr. 1 Mapa prehľadu študentov Bc. štúdia 2009-2014 (Spracovala: M. Blišťanová, 2015)

Obr. 2 Mapa počtu študentov Ing. štúdia 2009-2014, podľa okresu (Spracovala: M. Blišťanová, 2015)
Záujem o študijný program mal do roku 2011 rastúcu tendenciu, od roku 2013 však zaznamenal pokles.
Podrobnou analýzou problematiky zamestnancami školy bola zaznamenaná, ako hlavná príčina poklesu počtu
študentov študujúcich v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, jedna zo základných
charakteristických čŕt demografického vývoja na Slovensku v posledných desiatkach rokoch a to pokles počtu
obyvateľov. Takýto stav je zaznamenaný však aj na iných študijných odboroch slovenských vysokých škôl.
Vychádzajúc z jednotlivých variant prognóz, ktoré dokumentujú vývoj počtu obyvateľov, je zrejmé, že počet
záujemcov o vysokoškolské štúdium na Slovensku bude mať ešte niekoľko nasledujúcich rokov klesajúcu
tendenciu. Aj to je jeden z dôvodov potreby inovácie a trvalého rozvoja bezpečnostného vzdelávania v študijnom
programe Riadenie bezpečnostných systémov. A práve implementáciu duálneho vzdelávania, prípadne jeho
prvkov, možno považovať za významnú formu zatraktívnenia bezpečnostného vzdelávania a teda zvyšovania
záujmu absolventov stredných škôl o tento študijný program.
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METODOLÓGIA RIEŠENIA PROBLÉMU

Vychádzajúc z definície stanoveného problému a stanovenia hlavného cieľa vedeckej štúdie možno stanoviť
vhodné metódy pre riešenie problematiky.
Na základe teoretických východísk skúmanej problematiky v oblasti bezpečnosti, vychádzajúcich z relevantných
informačných zdrojov, možno stanoviť význam realizácie duálneho vzdelávania pre rozvoj študijného programu
Radenie bezpečnostných systémov.
Analýzou súčasného stavu realizácie bezpečnostného vzdelávania v prostredí vysokých škôl v podmienkach SR,
s využitím metódy kritického myslenia, možno stanoviť význam, potrebu a opodstatnenosť riešenia stanoveného
problému.
Na základe poznania podmienok realizácie duálneho vzdelávania na pôde vysokých škôl a charakteristiky
bezpečnostného vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov možno stanoviť význam
duálneho vzdelávania pre rozvoj študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov.
Metódou dedukcie a syntézy možno vyšpecifikovať prínosy a riziká implementácie duálneho vzdelávania
v oblasti bezpečnosti.

5. PARCIÁLNE VÝSLEDKY VEDECKEJ PRÁCE
VÝZNAM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE ROZVOJ ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU RIADENIE
BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
Vychádzajúc z charakteristiky duálneho vzdelávania v prostredí vysokých škôl, možno definovať duálny systém
bezpečnostného vzdelávania, ako systematické prepojenie teoretickej vysokoškolskej výučby s praktickou
profesijnou prípravou budúcich bezpečnostných pracovníkov, kedy dochádza u študentov k rozvoju nie len
odborných vedomostí, teoretických i praktických zručností, ale aj jeho psychologických i sociologických
návykov a zručností.
Duálny systém bezpečnostného vzdelávania možno nepochybne považovať za jeden za najefektívnejších
systémov vzdelávania, kedy sú požadované výsledky dosahované za kratší čas a na vyššej úrovni. V podniku sa
budúci bezpečnostný pracovník rovnako naučí, ako sa vyrovnať s meniacimi sa požiadavkami podnikovej praxe,
na druhej strane sa ale aj dozvie aké rozličné sociálne vzťahy existujú v pracovnom prostredí. Charakteristickým
znakom je získanie potrebných profesijných skúseností spojených so sprostredkovaním znalostí a vedomostí.
Tým je zaručené, že sa študent vzdeláva v podmienkach, v akých bude neskôr pracovať. Okrem toho je učenie sa
prostredníctvom spolupráce a s tým spojených zážitkov výrazne motivujúce. Kombinácia teórie a praxe teda ne
pochybne zaručuje vysokú kvalifikáciu.
Ďalej možno konštatovať, že práve implementáciou duálneho systému do bezpečnostného vzdelávania je
možné vybaviť budúcich bezpečnostných pracovníkov kvalitnými poznatkami a znalosťami, aby získali všetky
potrebné schopnosti a zručnosti identifikovať a analyzovať zložité vzťahy, procesy javy v oblasti bezpečnosti
života človeka a ľudstva. Budú schopní analyzovať stav a úroveň bezpečnosti vo vzťahu k časovému a
priestorovému faktoru, vypracovávať zodpovedajúce a odôvodnené prognózy stavu bezpečnosti a dynamiky jej
vývoja, určiť zdroje a tendencie vývoja a pôsobenia reálnych hrozieb a latentných bezpečnostných rizík,
vypracúvať zodpovedajúce nástroje na identifikáciu, lokalizáciu a elimináciu bezpečnostných rizík a ohrození.
Dokážu identifikovať objekty pôsobenia bezpečnostných rizík a ohrození najrôznejšej povahy, projektovať rôzne
bezpečnostné systémy, používať disponibilné sily a prostriedky na ich vytvorenie, definovať ich štruktúru, ciele
a úlohy, zaisťovať ich správne fungovanie, byť aktívnym činiteľom bezpečnostného systému, jeho prvkov a
orgánov na rôznych úrovniach.
Rozhodujúce aspekty duálneho vzdelávania v rámci vysokých škôl
Pred zavedením duálneho systému do procesu bezpečnostného vzdelávania v študijnom programe Riadenie
bezpečnostných systémov je potrebné zvážiť niekoľko aspektov, na základe ktorých sa upravia podmienky jeho
realizácie a vzťahy medzi jednotlivými subjektmi.
Stanovenie základného modelu duálneho vzdelávania:
 Stanovenie „duálneho princípu“ = dve miesta vzdelávania – škola a podnik.
Bude duálne vzdelávanie zriadené v zmysle „pravého“ učenia primárne orientovaného na pracovisko alebo
orientovaného iba na školu (vysoká škola s povinnosťou praxe)?
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Určenie miesta vzdelávania (podnik a škola) ako aj príslušné podiely na cvičeniach a učebných
osnovách; prípadne určenie doplnkových, ďalších miest vzdelávania (vzdelávacie združenia,
organizácie ponúkajúce kurzy atď.).
Základný konsenzus: Študent je učiacim sa a pracovníkom – pracovisko je prostredie podporujúce
vzdelávanie.

S tým súvisí zmluvný pomer medzi učiacim sa, podnikom a školou: učiaci sa je v priamom vzdelávacom vzťahu s
podnikom, je teda učiacim sa a pracovníkom podniku (pravé učenie v protiklade so vzťahom „študent a
praktikant“).
 Stanovenie doby vzdelávania: Určenie časového rozsahu vzdelávania. Doba vyučenia konkrétnej
profesie môže byť upravená v rámci časového rámca zodpovedajúceho komplexnosti popisu profesie.
Úprava vzťahu študent a podnik
 Postavenie študenta a zamestnávateľa.
 Podnik si študentov na vzdelávanie vyberá sám.
 Zmluva medzi podnikom a študentom – zvýšenie a zabezpečenie záväzkov pre obidve strany (vrátane
rôznych úprav v súvislosti s lehotami na následné ponechanie si študenta a predčasnej výpovede
zmluvy).
 Registrácia vzťahov v rámci vzdelávania – administratíva.
Úprava vzťahu podnik a vysoká škola
 Stanovenie povinného školského vzdelávania.
 Rozhodnutie o časovom pomere medzi odborným vzdelávaním v podniku a vzdelávaním na škole.
Prínosy a riziká zavedenia duálneho systému do procesu bezpečnostného vzdelávania
Duálny systém vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov má
samozrejme tiež svoje klady a svoje riziká, ktoré je potrebné brať do úvahy ešte vo fáze prípravy tohto systému.
Prínosom duálnych systémov je predovšetkým to, že na odbornom vzdelávaní študentov sa podieľajú priamo
firmy, ktoré tak nesú väčšiu zodpovednosť za kvalitu odbornej prípravy študentov. Študenti získavajú praktické
zručnosti priamo na pracoviskách firiem, čím je zaručené prepojenie profesijnej prípravy s požiadavkami trhu
práce. Teda hlavným prínosom duálneho vzdelávania je príprava bezpečnostných pracovníkov, ktorá prebieha
podľa potrieb konkrétnych firiem. Študenti tak získajú kompetencie, ktoré môžu okamžite uplatniť v danej, či
príbuznej firme. Ďalším kladom je zabezpečenie jednoduchšieho prechodu absolventov zo školy do praxe,
pretože firmy garantujú absolventom prácu, a tí sa preto nemusia zaškoľovať. Významným prínosom duálneho
vzdelávania, ako bolo vyššie spomenuté, je aj rozvoj psychologických i sociologických návykov a zručností
študenta, teda jeho komunikačných zručností, zdravého sebavedomia, empatie, schopnosti tímovej spolupráce,
schopnosti prijímať kritiku a účinne kritizovať, analytického myslenia, dôveryhodnosti, disciplíny a
sebaovládania, zvedavosti, schopnosti zvládať konflikty, schopnosti presadiť sa, a pod. Tieto zručnosti sú
základným východiskom pre správne uplatňovanie metód a nástrojov etického riadenia budúceho
bezpečnostného manažéra.
Duálny systém vzdelávania má však aj svoje riziká. Medzi najpodstatnejšie patrí fakt, že záujem firiem o
absolventov vysokých škôl je kolísavý, záleží na hospodárskom cykle. V dôsledku toho mnohí študenti nenájdu
pracovné miesta po absolvovaní vysokej školy. Ďalším, a to nezanedbateľným rizikom je príprava študentov pre
jednu firmu. Absolventi tak získavajú kompetencie špecifické len pre danú firmu a to obmedzuje ich širšiu
prípravu a uplatniteľnosť v iných firmách.
DISKUSIA
V prostredí slovenského systému vysokoškolského vzdelávania sa duálny systém ale nedá aplikovať za
rovnakých podmienok. Ani na jeden z týchto základných kameňov duálneho systému nie sme v SR pripravení.
Slovenská republika je naviac oproti krajinám s duálnym systémom krajinou s tradične vysokým podielom
vzdelávacej zložky vo vzťahu k praktickému vyučovaniu. U nás sa preto uvažuje len o implementácii prvkov
duálneho vzdelávania, ktoré vychádzajú z našich reálnych podmienok.
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ZÁVER
Zavedenie duálneho vzdelávania, presnejšie povedané prvkov duálneho vzdelávania, možno považovať za
významnú formu podpory odborného bezpečnostného vzdelávania. Duálny systém bezpečnostného vzdelávania
možno nepochybne považovať za jeden za najefektívnejších systémov vzdelávania, kedy sú požadované
výsledky dosahované za kratší čas a na vyššej úrovni. Okrem toho je učenie sa prostredníctvom spolupráce a s
tým spojených zážitkov výrazne motivujúce. Kombinácia teórie a praxe teda ne pochybne zaručuje vysokú
kvalifikáciu.Pri príprave implementácie duálneho vzdelávania do vysokoškolského systému pre oblasť
bezpečnosti je potrebné zvážiť viacero aspektov jeho realizácie. A to nie len didaktických, ale aj právnych,
ekonomických, či bezpečnostných. Je potrebné zvážiť všetky jeho prínosy ale najmä riziká.
Vychádzajúc z jednotlivých variant prognóz, ktoré dokumentujú vývoj počtu obyvateľov, je zrejmé, že počet
záujemcov o vysokoškolské štúdium na Slovensku bude mať ešte niekoľko nasledujúcich rokov klesajúcu
tendenciu. Aj to je jeden z dôvodov potreby inovácie a trvalého rozvoja bezpečnostného vzdelávania v študijnom
programe Riadenie bezpečnostných systémov. A práve implementáciu duálneho vzdelávania, prípadne jeho
prvkov, možno považovať za významnú formu zatraktívnenia bezpečnostného vzdelávania a teda zvyšovania
záujmu absolventov stredných škôl o tento študijný program.

Poznámka
Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia projektu ASFEU: Adaptácia VŠBM na potreby modernej
vedomostnej spoločnosti, ITMS projektu: 26110230095, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os:1
- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
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THE POSSIBILITIES OF SATISFYING THE PARTICIPANTS’
CREDITORS OF POLISH COMMERCIAL COMPANIES
WITH THE RIGHTS OF THE PARTICIPANTS IN THESE
COMPANIES AND THE STABILITY OF THE SUBJECTIVE
STRUCTURE AND FUNCTIONING (OPERATION)
OF COMPANIES IN GENERAL
Grzegorz KOZIEŁ1

Możliwości zaspokojenia wierzycieli uczestników polskich spółek handlowych
z praw uczestników w tych spółkach A stabilność struktury podmiotowej
i funkcjonowania spółek w ogólności
Abstract: The issues of protection, including the models of protecting creditors of the participants of
commercial companies and the legal status of these creditors, despite its basic significance in theoretical and
practical sphere, has not been the subject of a comprehensive work so far. Even though a form that frequently
used in legal transactions is a commercial company, which is a corporate type of unit in which a human factor
(substrate) (partners, shareholders, stockholders) play an important role, little attention is paid to the problem of
protecting the personal creditors of these participants. At the same time, it is important that the range of
protection of company participants’ creditors’ was balanced by the instruments of legal protection of the
companies and their participants (partners, shareholders, stockholders). This article is one of the first speeches
inviting to discuss the impact of the implementation instruments for the protection creditors of participants of the
commercial companies on stability the subjective structure and functioning of companies in general, especially
from the perspective of the scope of normalization of Polish company law.
Keywords: satisfaction of the commercial company’s participant’s creditor, the rights of the commercial
company’s participant’s creditor in this company, the stability of the subjective structure and functioning of a
commercial company
Streszczenie: Zagadnienia ochrony, w tym sposobów (modeli) ochrony wierzycieli uczestników spółek
handlowych i ich statusu prawnego, pomimo podstawowego znaczenia w sferze teoretycznej i praktycznej, nie
były do chwili obecnej przedmiotem opracowania o wymiarze kompleksowym. Pomimo dużego wykorzystania
w obrocie prawnym formy spółki handlowej, stanowiącej jednostkę organizacyjną o charakterze korporacyjnym,
w której decydującą rolę odgrywa substrat (czynnik) osobowy (wspólnicy, akcjonariusze), stosunkowo mało
uwagi poświęca się problematyce ochrony wierzycieli (osobistych) tych uczestników. Istotne jest przy tym, aby
zakres ochrony praw wierzycieli uczestników spółek handlowych był zrównoważony przez instrumenty ochrony
praw tych spółek, a także jej uczestników (wspólników, akcjonariuszy). Niniejszy artykuł jest jedną z
pierwszych wypowiedzi zapraszających do dyskusji na temat wpływu realizacji instrumentów ochrony
wierzycieli uczestników spółek handlowych na stabilność struktury podmiotowej i funkcjonowania spółek w
ogólności, zwłaszcza z perspektywy zakresu unormowania polskiego prawa spółek.
Słowa kluczowe: zaspokojenie wierzyciela uczestnika spółki handlowej, prawa wierzyciela uczestnika spółki
handlowej w tej spółce, stabilność struktury podmiotowej i funkcjonowania spółki handlowej

1.

INTRODUCTION
In spite of their fundamental significance for both theory and practice of law, the topics of protecting
company participants’ creditors (partners, shareholders or stockholders) and the models of protection have not
been the subject of a comprehensive discussion in writing, including a monograph. The works and other writings
on the topic refer primarily to the creditor of a partner in a general partnership and are, in principle, only
fragmentary2. The topic of the present article have not been also directly referred to in judicial decisions so far3.
Assistant professor (doctor habilitation) of legal sciences Grzegorz Kozieł, Faculty of Law and Administration of Maria Curie-Sklodowska
University, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland. E-mail: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, tel.: 48 81 5375774, tel.
mob.: 604859980.
2 One of the first comprehensive studies of that problem, if not the first, is monograph by G. KOZIEŁ titled: Status prawny wierzyciela
wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, 248 p., ISBN: 978-83-264-9282-2, ISSN: 1897-4392.
3 The Supreme Court in Poland in the existing case law did not refer essentially to the issue of termination of the agreement of commercial
partnership by the partner’s creditor, but to terminate the contract of the partnership by its partner (see Supreme Court judgment of 29 April
1
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Contemporary legal regulations as well as legal doctrine and the judicial interpretations quite rightly
pay a lot attention to problem of protecting the creditors as the entities that entitled to debtors liabilities or to the
issue of debt4. It is justified that the topics of legal protection of companies’ creditors, including the commercial
partnerships which constitute vast majority in the legal practices5. This concerns both typical (usual) and nontypical (unusual) situations, including the protection of creditors in transformation proceedings, or the
proceedings aimed at commencing the activities of the legal entity, e.g. bankruptcy proceedings. Although a
form that often used in legal transactions is a commercial company, which is a corporate type of unit in which a
human factor (substrate) (partners, shareholders, stockholders) play an important role, little attention is paid to
the problem of protecting the personal creditors of these participants.
Smaller interest in this problem in the legislative, legal doctrine and judicial decisions does not seem
justified in this case. With an increase in the number of commercial companies the number of partners and
shareholders automatically increase. Therefore, the number of people who are creditors to participants in
commercial companies rises and the issues of their legal protection gains significance. It should be noticed that
not in every case is it possible to satisfy liabilities of commercial companies participants’ creditors’ from other
property than partnership rights in these companies.
Simultaneously, it is important that the range of protection of company participants’ creditors’ was
balanced by the instruments of legal protection of the companies and their participants (partners, shareholders,
stockholders). This concerns primarily the protections from a change of a legal form of the company (from its
proper from to a form in liquidation) that is pressed by satisfying partners’ creditors liabilities, primarily in a
manner of company contract denunciation or the protection from the resultant seizure of its legal entity6. In this
context, a good model for protecting creditors of the participants of commercial companies is the model that
considers the interests of both the company and its participants. This model cannot be, however, based on
random and unconsidered receptions of solutions that are elaborated in other legal systems, what was frequently
a case, especially with relation to the “neighboring” German legal system.
2.

„MODELS” FOR PROTECTING CREDITORS OF THE PARTICIPANTS OF
COMMERCIAL COMPANIES UNDER DE REGULATIONS OF SELECTED EUROPEAN
COUNTRIES
The analyses carried out so far within the scope of the title of this article indicate that on the basis of
legal regulations in European countries one may distinguish at least three theoretical models of protecting
creditors to commercial companies’ participants, which can be termed as “limited”, “intermediate” and
“extended”.
In the limited model, which is characteristic especially for law in Great Britain and based on it
structurally the legal regulations of the USA, New Zealand, Canada7, etc., but also Italian8 and French9 law, does
2009, II CSK 614/08, OSNC 2010 No. 2, pos. 32, p. 84, the judgment of the Supreme Court on 5 March 2009, III CSK 290/08, LEX No.
497672, the resolution of the Supreme Court dated 13 March 2008, III CZP 9/08, OSNC 2009, No 4, pos. 54, p. 38). The issues of
termination of the limited partnership by the partner’s creditor of that partnership concerns the judgment of the Court of Appeal in Wrocław
of 22 May 2014 (I ACa 361/14, LEX No. 1527325), which states that in case of successful termination of the limited partnership by the
partner’s creditor, he is entitled to the status of a partner, together with a claim of art. 65 § 1 of the Code of Commercial Companies of 15
September 2000 (consolidated text Dz. U. of 2013, pos. 1030 as amended, further: CCC; in conjunction with art. 103 CCC), regardless of
whether, despite its occurrence, the partnership continues with the participation of the other partners or is terminated, moreover, means its
further continuance until deleted from the register, following and completion of the liquidation (art. 84 § 1 and 2 of the CCC in conjunction
with art. 103 of the CCC, unless the partners for acceptance of the creditor agreed otherwise terminate their activity (art. 67 § 1 and 2 of the
CCC in conjunction with art. 103 of the CCC).
4 See especially KUBAS A., Rozszerzona skuteczność wierzytelności, Studia Cywilistyczne 1969, No. 13–14, p. 211 and. n., ISSN: 00393126; GRZYBOWSKI S. (in:) System prawa cywilnego, vol. III, part 1, ed. RADWAŃSKI Z., Ossolineum 1981, p. 13 and n., ISBN: 83-0401064-x, 83-04-00741-x; KLEIN A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005, p. 37 and n., ISBN: 83-229-2605-7;
BANASZCZYK Z (in:) System Prawa Prywatnego, vol. I, Prawo cywilne – część ogólna, ed. SAFJAN M., Warszawa 2007, p. 857 and n.,
ISBN: 978-83-7483-342-4; MACHNIKOWSKI P. (in:) System Prawa Prywatnego, vol. V, Prawo zobowiązań – część ogólna,
ed. ŁETOWSKA E., Warszawa 2006, p. 113, ISBN: 83-7387-417-8; ZAWADA K. (in:) System Prawa Prywatnego, vol. VI, Prawo
zobowiązań – część ogólna, ed. OLEJNICZAK A., Warszawa 2010, p. 1020 and n., ISBN: 978-83-255-0155-6.
5 See in this respect, for example, works: TERESZKIEWICZ P., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa
2008, p. 78 and n., ISBN: 978-83-7526-887-4; WITOSZ A.J., Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne,
Warszawa 2008, pp. 13–61, ISBN: 978-83-7334-965-0; KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej,
Warszawa 2013, p. 449 and n., ISBN: 978-83-264-4365-7, ISSN: 1897-4392.
6 On the consequences of termination of the registered partnership by the partner’s creditor, including the consequences for the legal
existence of the partnership – see extensively KOZIEŁ G., Status prawny…, op. cit., p. 112 and n.
7 See especially RIBSTEIN L.E., LETSON P.V., Business associations, New York 1996, p. 49 and n.; GRIFFIN S., Company Law.
Fundamental principles, London 2000, p. 1 and n., ISBN: 0-273-64221-9; MORSE G., Partnership Law, Oxford 2010, pp. 225–230, ISBN:
978-0-19-957676-0; DIGNAM A., LOWRY J., PADFIELD N., Company Law, Oxford 2010, p. 3 and n., ISBN: 978-0-19-957701-9;
BERRY E., Partnership and LLP Law, Wildy, Simons and Hill Publisching 2010, pp. 37–53, 103–108, ISBN: 978-0-85-490060-2.
8 See eg. ANGELICI C., FERRI G.B., FERRI G., Manuale di dritto commerciale, ed. FERRI G., Torino 1996, pp. 290–294, ISBN: 88-0205081-3; AULETTA G., SALANITRO N., Elementi di dritto commerciale, Milano 2001, p. 89 and n., ISBN: 88-14-09141-2; CAGNASSO
O. (in:) Commentario Al Codice Civile, ed. CENDON P., Milano 2009, pp. 206–214, ISBN: 88-14-14761-2.
9 See especially VIANDIER A., DEBOISSY F., Droit de sociétés, Paris 2001, p. 125 and n., pp. 144–152, 186–199, ISBN: 2-7111-3329-X;
LE CANU P., Droit de sociétés, Paris 2003, p. 806 and n., ISBN: 2-7076-1359-2, ISSN: 0767-4309; MERCANDAL B., CHARVÉRIAT A.,

189

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

not allow protection instruments for protecting creditors to commercial companies’ participants other than
satisfaction of creditors’ liabilities from participants’ rights in share-holding and personal partnerships.
In the extended model, which is specific for German10 and Polish11 law, assumes the existence of other
instruments than seizure of rights and satisfaction of their liabilities from participants’ rights which allow or
facilitate the satisfaction of company liabilities, e.g. the right to denounce a general partnership contract, the
right to demand carrying out the liquidation or the right to agree for other termination (ending) of company
activity.
In many intermediate models, the existence of other rights than seizure of rights and satisfaction of their
liabilities from participants’ rights, which allow of facilitate the satisfaction of liabilities from “company rights”
differs. Usually, it involves at least one additional legal instrument of protecting the rights of participant’s
creditor, e.g. the right to denounce a contract of a personal partnership. One example of this model is a Swiss12
and Austrian13 law, which are partially imitating German law.
None of these models anticipates or considers the need to maintain the above-mentioned balance
between legal protection of the participants’ creditors, company and its participants.
3.

RANGE (SCOPE) OF SEPARATE REGULATIONS CONCERNING DIRECTLY THE LEGAL
PROTECTION OF PARTICIPANTS’ CREDITORS OF POLISH COMMERCIAL
COMPANIES
Specific, separate and at the same time extensive regulations that are stipulated in Polish Code of
Commercial Companies which concern legal protection of creditors to participants of a commercial company
refer directly to partners in general partnerships, professional partners, general partners and limited partners.
The basic instrument is the seizure of partners’ rights in case of leaving the partnership or dissolution of
the partnership and denunciation of partnership contract. This refers to the regulation in article 62 of the CCC
which allows a creditor in a general partnership to denounce a contract under specific conditions stipulated
therein. The conditions include carrying out ineffective execution on movable assets in the past 6 months and the
seizure of claims, which the partner is entitled to in case of leaving the partnership or dissolution of the
partnership. The denunciation constitutes a premise to dissolve the partnership, unless the contract or the
agreement between the partners exclude such a result (art. 64 CCC). Important to satisfy the general partner’s
creditor are also regulations contained in art. 64 of the CCC (providing the right to demand the partnership’s
liquidation) and art. 65 of the CCC (introducting the rights to: the payment of the equity interest, the return of the
things contributed to the partnership for use, the payment of profit on unfinished business generated before the
partner’s resignation, withdrawal from the partnership).
Other regulations concerning the protection of the partner in a general partnership, also as a person who
has a legal interest in efficient conclusion of the liquidation procedure – particularly due to the seizure of their
rights in case of dissolution of the partnership – were stipulated in a number of provisions of the CCC – art. 67
(the right to conclude an agreement on other form of terminating the registered partnership’s operations), art. 71
and art. 73 (the right to apply to the registry court for the appointment or dismissal of liquidators), art. 77 (the
right to pass resolutions concerning the operations of the partnership under liquidation), art. 82 (the rights to

JANIN P., COURET A., Droit des affaires. Sociétés Commerciales, Paris 2004, p. 265, ISBN: 2-85115-552-0. Similar comments can relate,
among others, the legal system in Hungary (see PAJOR-BYTOMSKI M., Gesellschaftsrecht in Ungarn, München 2001, p. 56 and n., ISBN:
3-8073-1576-4) and Ukraine (Kodeks Gospodarczy Ukrainy, tr. DZWONKOWSKA G., el. SZCZYRBA M., Erida 2004, p. 85, ISBN: 83904238-3-9).
10 See eg. HUECK A., Gesellschaftsrecht, München 1975, p. 92, ISBN: 3-406-02698-2; KÜBLER F., Gesellschaftsrecht. Die
privatrechtlichen Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbänden und Uternehmen, Heidelberg 1994, p. 79, ISBN: 3-81141394-5; VON GERKAN H. (in:) AMONN L., BRANDI-DOHRN M., VON GERKAN H., KÜSTNER W., LENZ T., RÖHRICHT V.,
WAGNER C., GRAF VON WESTPHALEN F., Handels-gesetzbuch. Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften,
Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen, ed. RÖHRICHT V., GRAF VON WESTPHALEN F., Köln 1998, p. 1231 and n.,
ISBN: 3-504-45510-1; SCHMIDT K., Gesselschaftsrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 2002, p. 1455 and n., ISBN: 3-452-24679-5; HOPT
K.J. (in:) HOPT K.J., MERKT H., BAUMBACH A., Handelsgesetzbuch, München 2006, p. 663, ISBN: 3-406-53930-0. It should be noted
that § 135 Handelsgesetzbuch of 10 May 1897. (German Commercial Code) on the protection of creditors of the partners reference to similar
normalize § 725 Bürgerliches Gesetzbuch of 18 August 1896. (German Civil Code) concerning the protection of creditors of the civil
partners (see. SPRAU H. (in:) BASSENGE P., BRUDERMÜLLER G., DIEDERICHSEN U., ELLENBERGER J., GRÜNEBERG Ch.,
SPRAU H., THORN K., WEIDENKAFF W., WEIDLICH D., Bürgerliches Gesetzbuch, vol. VII, München 2012, p. 1185, ISBN: 978-3406-61-604-4.
11 For more information see KOZIEŁ G., Status prawny…, op. cit., p. 43 and n.
12 The basis for regulation in this area is Obligationenrecht of 30 March 1911. (Swiss Code of Obligations) – see eg. SCHÖNENBERGER
W., GAUCH P., Schweizerisches Obigationenrecht, Zürich 1990, p. XXIV–XXXV, p. 225 and n., ISBN: 3-7255-2816-0; MEIER-HAYOZ
A., FORSTMOSER P., Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Bern 1993, p. 231 and n., ISBN: 3-7272-0873-2; DRUEY J. N.
(in:) KOLLER A., SCHNYDER A. K., DRUEY J. N., GUHL T., Das Schweizerische Obligationencht mit Einschluss de Handels – und
Wertpapierrechts, ed. GUHL T., Zürich 2000, p. 689 and n., ISBN: 3-7255-3893-X; PESTALOZZI Ch. M., HETTICH P. (in:)
Obligationenrecht II, ed. HONSELL H., VOGT N.P., WATTER R., Helbing Lichtenhahn Verlag 2012, p. 145 and n., ISBN: 978-3-71902952-4; STAEHELIN D. (in:) Obligationenrecht II..., op. cit., p. 151 and n.
13 See especially HELLER K. (in:) HELLER K., LÖBER H.H., BAHN G., HUBER W., HORVATH G. J., Austrian Business Law. Legal,
Accounting and tax aspects of business in Austria, Wien 1984, pp. 128–132, ISBN: 3-214-04601-2.
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payment of the liquidation interests: to part of the assets of the liquidated partnership specified in the articles of
association, to payment of equity interest, to receiving the surplus of assets after the return of the aforementioned
„liquidation interests”, to return of things contributed by the partner for use) and art. 84 (the right to inspect the
books and documents of the dissolved partnership).
The recalled regulation on the basis of art. 89, 103 and 126 p. 1 CCC are used respectively to a
professional partnership (i.e. to partners’ creditors), limited partnerships (general partners’ and limited partners’
creditors) and limited joint-stock partnerships (to general partners’ creditors). On should bear in mind that the
use of regulations in art. 62, 64, 65, 67, 71, 73, 77, 82 and 84 CCC to general partners’ creditors (in limited jointstock partnerships) is additionally limited by the regulations of art. 150 CCC. For dissolution and liquidation of
the limited joint-stock partnerships, the regulation refers to the rules for joint stock companies. From this point
of view, the regulations concerning general partnerships seem to be a model for most participants’ creditors of
personal companies (with one evident exclusion concerning stockholders in limited joint-stock partnerships).
Due to the exclusion of execution seizure of all rights and membership obligations and rights of most
partners in personal partnerships (with exclusion respecting stockholders in limited joint-stock partnerships),
only the seizure of disposable rights is allowed – including the case of dissolution and liquidation of the
partnership – art. 62 with reference to art. 10 CCC, the means to satisfy creditors on the rights they own in the
partnership is to denounce the partnership contract. Following the denunciation of partnership contract, partner’s
creditor is not allowed to obtain full membership rights and obligations or to establish a membership (what may
be a consequence of seizing the shares in a limited joint-stock partnership, limited liability company or a jointstock company14). However, due to the denunciation, the creditor may obtain an equivalent of membership in a
form of capital share of the partner (art. 65, with reference to art. 62 CCC).
The above regulations do not refer to shareholders’ creditors of a limited liability company and
stockholders’ creditors in a joint-stock company and limited joint-stock partnership. In order to satisfy their
claims, creditors of such partners must seize their partnership rights in a limited company (shares – art. 185 of
the CCC15), limited joint-stock partnership or joint-stock company (stocks – art. 337 § 5 of the CCC, therein in
conjunction with art. 126 § 1 point 2 of the CCC16) on the basis of general regulations concerning the execution
of these rights as property rights, as stipulated in the codes of civil law and execution proceedings (in the Act of
17 November 1964 Code of Civil Procedure17).
Moreover, shareholders’ creditors of limited liability companies and stockholders’ creditors, as persons
who have a legal interest in efficient conclusion of the liquidation procedure, are entitled to apply for
establishing and recalling liquidators and the right to pass a resolution on internal affairs, as stipulated in 276 §
4, 282 § 2 and in art. 463 § 4 CCC (with reference to art. 150 and 126 CCC) and may also have the right to
inspect the books and documents of the dissolved company (art. 288 § 4 CCC and art. 476 § 4 CCC, including in
conjunction with art. 150 and 126 of the CCC).
The range of rights of a participant’s creditor in a limited joint-stock partnership, limited liability
company or a joint-stock company is narrower than for the creditor of general partnerships’ partners,
professional partners, general partners and limited partners18. This is related, among others, to the fact that due to
their nature, in share-holding companies certain legal construct that are characteristic for personal companies
were not anticipated, including the denunciation of partnership contract and entitlement (of a partner’s creditor)
to demand partnership liquidation, or proceed with a different, defined by partners, method of ending the activity
of the partnership. Therefore, a creditor of the partner in share-holding companies is not entitle to demand
partnership liquidation (art. 64 CCC) or the right to agree for the different method of terminate the activity of the
partnership (art. 67 CCC).
On should notice that satisfying the creditors of shareholders in a limited liability company and
creditors of stockholders, unlike in case of satisfying the creditors of partners in personal partnerships, as a rule
takes place without the necessity of liquidation, what does not influence a legal form of the companies with
reference to the activities of partners’ creditors. In case of creditors to partners of general partnerships,
professional partners, general partners and limited partners, denunciation of partnership contract, which is the
basis to satisfy the creditor, unless stipulated differently in company contract (or agreed between the partners),
constitutes a premise to liquidate the partnership (art. 64, with reference to art. 58 CCC).

See especially KRAJEWSKA M., Zajęcie udziału w spółce z o.o. w praktyce sądów rejestrowych, Przegląd Prawa Handlowego 2005, No.
2, p. 33 and n., ISSN: 1230-2996; RZOŃCA M., Wykonywanie uprawnień z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zajętych w
drodze egzekucji komorniczej, Rejent 2011, No. 5, p. 102 and n., ISSN: 1230-669X.
15 See eg. KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK K., Ustanie stosunku członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 2002, p.
151 and n., ISBN: 83-7333-117-4.
16 See wider especially KIDYBA A.,Kodeks spółek handlowych. Komentarz, vol. II, Warszawa 2013, pp. 231-235,ISBN: 978-83-264-4494-4
17 Consolidated text Dz. U. of 2014. pos. 101 as amended.
18 Extensively KOZIEŁ G., Status prawny…, op. cit., p. 47 and n.
14
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4.

PROPOSAL OF EVALUATION OF THE LEGAL INSTRUMENTS FOR PROTECTING
PARTICIPANT’S CREDITORS OF POLISH COMMERCIAL COMPANIES FROM THE
PERSPECTIVE OF STABILITY AND FUNCTIONING (OPERATION) OF COMAPANIES IN
GENERAL
Currently available legal instruments for the protection of participants’ creditors in commercial
companies do not seem optimal for a number of reasons, including the perspective of legal situation of creditors
of participants in aforementioned companies, companies and their participants.
In the current legislation it is difficult to discern the optimal and coherent approach to the protection of
participants’ creditors of commercial companies, under which the need to consider the interests of these creditors
would be balanced by the need to respect the interests of the company and its participants.
Creditors of partners in personal partnerships (except for stockholder’s creditor in a limited joint-stock
partnership) do not have a means to satisfy their liability from other rights than the rights in case of partner’s
resignation (withdrawal) or partnership’s dissolution in the manner stipulated in art. 62 CCC. On the one hand,
this limits the possibility to satisfy liabilities, on the other hand, it may lead to the termination of membership of
a partners’ membership as a result of denunciation. The termination of membership in a situation when the
partnership contract or agreement between partners does not anticipate further functioning of the partnership (art.
64 CCC) and in every case when one partner left in the partnership, the premise to dissolve the partnership is
met. This is done in a course of liquidation or other manner of partnership termination that was agreed upon by
partners. The consequence of satisfying creditors liability from the rights in case of leaving or dissolving the
partnership may concern not only the partner – debtor, but also their membership in the partnership and the
existence of the partnership as such.
Low efficiency of the presented instruments of partner’s creditor is related to the fact that, in
comparison to other possibilities to satisfy liabilities, e.g. from movable goods or debtor – partner’s property
rights, the instruments turn out to be relatively complex, have longer time of implementation and do not
guarantee higher efficiency. It seems that the creditor who can choose between the manner of satisfying their
liabilities will decide to use a simpler procedure of execution from movable property, property rights and
eventually, a more elaborated execution from a real estate property. Little use of the manner of satisfying
creditors stipulated in art. 62 CCC is indirectly indicated by a small number of courts of law and courts of appeal
decisions that directly relate to this matter, not to mention a total lack of rulings in the supreme court.
Creditors of shareholders in share-holding companies and stockholders in a limited joint-stock
partnership can require to satisfy their liabilities from shareholders rights. Consequently, they may be granted a
status of a shareholder or stockholder. This is related, among others, to eligibility and entitlement to obtain
statutory benefits (e.g. to the dividend, right to sell shares or stock). The manner of satisfying this group of
creditors of partners in commercial companies does not include the activities that cause or may cause the
termination of legal entity of the partnership. It is characterized by the change of the subject of rights (shares,
stock) to the entity that was primarily the creditor of the shareholder or stockholder. This change, within the
range of property and organisation competences which are included in the content of shareholder’s rights (e.g.
the right to exclude a partner from a limited partnership, the right to pass and overrule partners’ resolutions)
including the partnership prerogatives (e.g. the right to vote) may indirectly influence the membership relations
between other partners and the legal existence of the partnership. The current model of satisfying the
shareholders’ creditors in limited companies and limited joint stock partnership does not provide legal
instruments for creditors to ensure a specific impact on the partnership’s legal entity that is related to better or
more efficient satisfaction of liabilities, e.g. the right to demand liquidation or the right to consent to the waiver
of liquidation proceedings.
Even though the regulations of CCC concerning limited liability companies, joint-stock companies (and
limited joint-stock partnerships) allow for satisfying shareholder’s (or stockholder’s) creditor from shareholder’s
rights, the regulations fail to consider additional instruments referring to satisfying this creditor. With regards to
the differences in the legal nature of personal companies and share-holding companies as well as the character of
participation and membership in these companies it seems that certain legal instruments of protecting partner’s
creditors in personal companies can be used for share-holding companies by means of adaptation. This concerns,
for example the right to demand liquidation, or the right to agree for the waiver of liquidation proceedings.
5.

CONCLUSIONS
These considerations tend to formulating the following conclusions, which can be regarded as a kind of
summary of this statement:
1) the instruments of the protection of the rights of commercial partnerships’ partners’ creditors (with
exclusion concerning stockholders’ creditor in limited joint-stock partnerships) are greatly enhanced, and at
the same time quite inefficient and in some cases expose the partnership to a dissolution after the
liquidation, or other method of ending the partnership’s operations; these instruments may lead to a change
in the subjective structure of commercial partnerships (particularly as a result of resignation, withdrawal of
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the partner) or to the cessation of the legal existence of these partnerships as a result of the liquidation or the
other way of termination the activities of partnerships,
the regulation concerning the measures to protect the rights of limited (capital) companies’ shareholders’ (or
stockholders’) creditors (and stockholders’ creditors of a limited joint-stock partnership) in the Code of
Commercial Companies is a only partial (fragmentary), and despite the potential seizure to satisfy claims of
the equity interests holders in these companies, which result from the general principle of the protection of
shareholders’ or stockholders’ creditors may be insufficient in some cases; these instruments can lead to
changes in the structure of limited (capital) companies – in connection with obtaining the status of a
shareholder (or stockholder) for their personal creditor but does not cause the cessation of legal existence of
these companies, as in the case of instruments for the protection of partners’ creditors of commercial
partnerships,
the existing measures to protect the rights of commercial partnerships’ partners’ creditors can be useful for
developing a model for protecting the rights of shareholders’ (or stockholders’) creditors in limited
companies and stockholders’ creditors of a limited joint-stock partnership,
the specific measures to protect the rights of limited (capital) companies’ shareholders’ and stockholders’
creditors can be useful for developing a model for protecting the rights of partners’ creditors in commercial
partnerships (except for stockholders’ creditors in limited joint-stock partnerships),
to ensure the stability of the entity structure and functioning of commercial companies in general from the
perspective of implementation of the instruments of legal protection of creditors (of the partners,
shareholders or stockholders) of those companies should consider (be considered) the introduction of legal
solutions, which to a greater extent would protect the companies, and therefore to a certain extent, how it is
possible, somehow “balance the” commercial companies position in relation to the status of the participants’
creditors of these companies and its participants position, that is in particular:
a) excluding or limiting the use in commercial partnerships of legal instruments to satisfy creditors of
the participants, which could lead to the cessation (finish) of their legal existence (in particular as a
result of resignation, withdrawal of the partner) to exceptional circumstances provided for by law or
agreement (statute) of these partnerships,
b) introduction in limited (capital) companies of special categories of shareholders’ rights – the type of
“safe sharing rights”, which are not subject to seizure, and that could be a kind of “minimum” legal
basis of membership, despite the seizure of the other shares,
c) introduction in limited (capital) companies the admissibility of exemptions from seizure of certain
rights of participation of all or some of the shareholders (or stockholders) in agreements (or statutes) of
these companies.
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GIS – GEOGRAFICZNA SATELITARNA CYFROWA
TECHNIKA NARUSZENIEM BEZPIECZEŃSTWA,
PRAWDA CZY FAŁSZ
Antoni KRAUZ1 - Pavel NEČAS2 - Piotr KRAUZ3

GIS - Geographic Satellite Digital Technology Security Breaches, True or False
Streszczenie: Dzisiaj System Informacji Przestrzennej (GIS) jest bazą danych geometrycznych i opisowych,
które mogą być sprawnie zarządzane, aktualizowane i analizowane przez wszystkich użytkowników. W
rezultacie otrzymujemy cyfrowy inteligentny obraz lub, jak kto woli, cyfrową inteligentną mapę z
szczegółowymi danymi niemal z każdej dziedziny. Ten nowoczesny system technologii informacyjnej z jednej
strony służy człowiekowi ale z drugiej stanowi dla niego poważne zagrożenie bezpieczeństwa w skali globalnej.
W artykule zostały przedstawione pozytywne możliwości jak i poważne zagrożenia oraz niebezpieczeństwa
jakie niesie GIS dla współczesnego człowieka.
Słowa kluczowe: Satelitarna cyfrowa technika, GIS, bezpieczeństwo
Abstract: Today, Geographical Information System (GIS) database and descriptive geometry, which can be
efficiently managed, updated and analyzed by all users. The result is a "digital intelligent image" or, if you will,
"digital intelligent map with details of almost every area. This to a modern system of information technology on
the one hand serves man but on the other sta-new for him a serious threat to safety on a global scale. The article
presents the positive opportunities as well as serious threats and dangers posed GIS for the modern man.
Keywords: Satellite digital technology, GIS, safety

1. Podstawowe pojęcia GIS
GIS - Geographical Information Systems, w języku polskim oznacza termin Systemy Informacji
Geograficznej lub Systemy Informacji Przestrzennej wprowadzony w 1988 roku przez Polskie Towarzystwo
Informacji Przestrzennej. System ten pozwala na zintegrowanie wielorakich informacji: o położeniu,
geometrycznych właściwościach, przestrzennych relacjach naturalnych i sztucznych obiektów, które mogą być
identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. GIS polega na kompleksowym połączeniu wiedzy, osób, sprzętu i
oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych
przestrzennych. Baza danych Systemu Informacji Geograficznej przypomina uproszczony model świata
rzeczywistego i jest rodzajem modelowania procesów przyrodniczych zachodzących na powierzchni kilku
kilometrów kwadratowych. Złożoność tego systemu wynika z połączenia wielu dyscyplin, między innymi:
miernictwa, geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji 4 . Podstawową cechą wyróżniającą systemy
informacji przestrzennej, a będącą konsekwencją występowania w nich informacji przestrzennej, jest możliwość
jej kartograficznej prezentacji oraz możliwość dokonywania analizy pozwalającej uzyskiwać odpowiedzi
dotyczące świata rzeczywistego modelowanego przez system5. Dzięki takiej analizie możliwe jest wyszukiwanie
obiektów spełniających określone warunki, wykonywanie pomiarów czy określanie sąsiedztwa obiektów 6 .
Jednym z podstawowych elementów systemu informacji przestrzennej jest baza danych zawierająca informacje
o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie. Aby można było ją utworzyć i efektywnie
realizować wszystkie zadania stawiane przed systemem informacji przestrzennej, niezbędne są jeszcze inne jego
składniki, do których wlicza się: odpowiednie oprogramowanie oraz ludzi; sprzęt specjalistyczny, czyli nie tylko
komputery, ale także urządzenia peryferyjne służące do pozyskiwania danych (instrumenty geodezyjne,
digitizery, skanery, autografy); oraz urządzenia do generowania opracowań tabelarycznych i kartograficznych
(drukarki, plotery)7.

Dr inż. Antoni Krauz, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, ul. Ks. Jałowego 24, 35-100 Rzeszów, tel. 885 792 322,
e-mail: antonikrs@gmail.com
2 Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko.
3 Mgr inż. Piotr Krauz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa.
4 http://www.gis-support.pl/co-to-jest-gis/ dnia 21.10.2016r.
5 J. Gaździcki, Leksykon geomatyczny, Wyd. II, PTIP, Warszawa 2003, s. 34.
6 Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 Poz. 489).
7 http://24gis.pl/mozliwosci-wykorzystania-systemow-informacji-przestrzennej-jako-geograficznej-podstawy-wspierania-procesudecyzyjnego/ z dnia 15.10.2016r.
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2. Jak działa system GIS, struktura danych
Podstawą funkcjonowania systemu informacji przestrzennej są odpowiednie dane o obiektach świata
rzeczywistego będących przedmiotem jego zainteresowania. Dane te opisujące cechy poszczególnych obiektów
nazywane są atrybutami. Ze względu na rodzaj przechowywanej w atrybutach informacji dzielimy je na:
atrybuty przestrzenne, które określają położenie, wielkość i kształt geometryczny obiektów oraz ich
przestrzenne (topologiczne) relacje, atrybuty opisowe określające nieprzestrzenne właściwości i relacje
obiektów (rys.1)8.

Rysunek 1. Istotę działania GIS przedstawia poniższy schemat.9
Przestrzenne modele danych są prezentowane za pomocą modelu wektorowego, który jest
matematycznym sposobem przedstawienia danych geoprzestrzennych. Obiekty, które można przedstawić w
prostym modelu wektorowym to: punkty, linie, powierzchnie (informacje przechowywane są w postaci zbioru
współrzędnych płaskich x, y np. miasta). Drugim sposobem prezentacji danych przestrzennych jest model
rastrowy, przedstawia on dane na rzucie siatki, której elementarnym obiektem jest pojedyncze oczko (to zbiór
oczek siatki rastra w których każdemu oczku przypisana jest pewna wartość liczbowa opisująca odpowiadający
mu obiekt . Model ten jest wykorzystywany do opisu zjawisk o charakterze ciągłym np. rzeźba terenu,
przetwarzania zdjęć satelitarnych i lotniczych, a także danych pozyskanych poprzez skanowanie map i innych
materiałów kartograficznych10.
Dodatkowo wykorzystuje się systemy hybrydowe, będące połączeniem modelu rastrowego i
wektorowego. Uzupełnieniem informacji o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w bazie danych
jest symbolika, tj. graficzny opis postaci, w jakiej obiekty te mają być przedstawiane użytkownikowi. Mapy
hybrydowe składają się z odpowiednio skalibrowanej warstwy mapy rastrowej, która na bieżąco jest poddawana
aktualizacji obiektami wektorowymi, sytuowanymi na odpowiednich warstwach tematycznych. Etapy powstania
mapy hybrydowej są następujące:
− utworzenie mapy rastrowej poprzez zeskanowanie i kalibrację map analogowych,
− bieżące wzbogacanie mapy rastrowej o obiekty wektorowe uzyskane na podstawie:
– systematycznej inwentaryzacji obiektów budowlanych,
– przekształcania do postaci wektorowej obiektów z materiałów archiwalnych,
– wektoryzacji (lub digitalizacji) szczegółów, których współrzędnych nie da się określić z materiałów
archiwalnych (rys.2).

http://nova-it.pl/gis/#/6 z dnia 15.10.2016r.
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=626#baza z dnia 15.10.2016r.
10 http://nova-it.pl/gis/#/12 15.10.2016r.
8
9
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Rysunek 2. Przykład mapy hybrydowej11
Obok części geometrycznej integralnym elementem danych GIS to atrybuty opisowe 12 , są to informacje
dotyczące obiektów przestrzennych oraz informacje pośrednio związane z tymi obiektami. Np. obiekt "szkoła"
może posiadać atrybuty opisowe takie jak np. ulica, numer, wysokość, właściciel, data ostatniego remontu,
liczba uczniów, średnia z egzaminu gimnazjalnego, liczba olimpijczyków (rys. 3). Przykład atrybutów
opisowych obejmują informacje graficzne, które mogą być przedstawione na mapie za pomocą13:
– punktów (np. słupy, studzienki),
– linii (np. drogi, linie energetyczne),
– powierzchni (np. budynki, działki, województwa).
Każdy z tych znaków może być ponadto różnicowany poprzez zmianę np.:
– wielkości, jasności, ziarnistości,
– barwy, orientacji, kształtu.

Rysunek 3. Przykład atrybutów opisowych obejmujących informacje graficzne.
Ponadto obiekty punktowe reprezentowane na mapie za pomocą zwykłych kropek mogą być przedstawione
za pomocą różnych symboli, np. znaków skalowalnych TruType. Ponadto istnieje możliwość umieszczania na
mapie obiektów tekstowych, przedstawionych jako samodzielne elementy mapy lub jako etykiety do obiektów
graficznych. Każdy element mapy oprócz atrybutów opisowych posiada zestaw parametrów określających jego
wygląd na mapie:
– grubość linii, typ linii (ciągła, przerywana, kropkowana itd.), kolor linii,
– rodzaj wypełnienia obiektów obszarowych (wzory, kolor), kolor wypełnienia obiektów obszarowych
– parametry czcionki tekstów, rodzaj symbolu, kolor, wielkość dla obiektów punktowych (rys. 3).

http://www.lokalizacja.info/pl/, z dnia 15.10.2016r
http://www.gis.kielce.eu/portal/?IdStr=1230026431, z dnia 15.10.2016r
13 G. Myrda, GIS, czyli mapa w komputerze, Helikon, Gliwice 1997, s.89.
11
12
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Parametry są przypisane do całej warstwy, na której leży obiekt. Wyjątkiem od tej reguły jest klasyfikacja,
polegająca na zróżnicowaniu wyglądu obiektów w zależności od atrybutów opisowych (np. budynki mieszkalne
i gospodarcze).
3. Możliwości i sposoby gromadzenia informacji w bazie danych
Cyfrowa geograficzna baza danych jest istotnym składnikiem GIS. Zawiera ona opis poszczególnych obiektów
geograficznych. Baza danych przestrzennych jest zazwyczaj ściśle zintegrowana z pozostałymi modułami
funkcjonalnymi GIS, tzn. dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez GIS. Często stosowane są rozwiązania, w
których dane o lokalizacji (rozszerzone o identyfikatory) obiektów geograficznych wraz z ich opisem
graficznym przechowywane są przez wewnętrzną bazę danych, natomiast dane atrybutowe przez bazę
zewnętrzną względem GIS. Rolę tę spełnia zwykle dowolny system zarządzania baz danych ogólnego
zastosowania. Połączenie pomiędzy poszczególnymi typami danych opisujących konkretny obiekt geograficzny
zapewnione jest dzięki istnieniu unikalnego identyfikatora, nadawanego obiektowi w procesie wprowadzania
danych14. Strukturę bazy danych GIS można ogólnie podzielić na dwie części15:
– dane geodezyjne, zawierają współrzędne (najczęściej X, Y, Z) wielu punktów, które pozwalają pozyskać
dokładny obraz powierzchni danego obszaru (ukształtowanie poziome i pionowe terenu, przebieg rzek, dróg,
kolei, rozmieszczenie zabudowy, lasów, jezior itp.),do tego celu stosuje się współrzędne geograficzne
punktów oraz ich wysokości nad poziomem morza;
– metadane, to informacje odnoszące się do poszczególnych elementów przestrzeni; mogą one mieć charakter
zarówno jakościowy (np. budynek mieszkalny, las liściasty, linia kolejowa zelektryfikowana) jak i ilościowy
(np. liczba mieszkańców wsi, powierzchnia jeziora, długość drogi)
– dodatkowo, występują jeszcze modele graficzne, mapy, zestawy i modele danych16.

Rysunek 4. Możliwości budowania warstw tematycznych na podstawie danych geoprzestrzennych GIS
Istnieje wiele źródeł i sposobów pozyskiwania danych przestrzennych i geoprzestrzennych, najczęściej
wykorzystywane są:
– zdjęcia satelitarne, dane satelitarne, zdjęcia lotnicze,
– GPS, naziemne pomiary geodezyjne, pomiary terenowe,
– istniejące mapy topograficzne i inne mapy papierowe,
– roczniki statystyczne i inne podobne publikacje,
– branżowe bazy danych różnych instytucji, lokalne banki informacji,
– internetowe bazy danych, dane cyfrowe17.

E. Bielecka, Systemy Informacji Geograficznej – teoria i zastosowania, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2006, s 34.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333).
16 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=626 z dnia 25.10.2016r.
17 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=626 z dnia 25.10.2016r
14
15
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Bazy danych GIS tworzone są za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Zazwyczaj mają
one postać powiązanych ze sobą tabel, zapisanych w formacie np. DBF lub CSV18. Uzupełnieniem informacji o
obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w bazie danych jest symbolika, tj. graficzny opis postaci, w
jakiej obiekty te mają być przedstawiane użytkownikowi. Baza danych przestrzennych jest zbiorem danych
wzajemnie powiązanych ze sobą, dzięki zastosowaniu odpowiednich struktur danych, system, który zarządza
specjalnym pakietem programów nosi nazwę Database Management System (DBMS). Do głównych zadań
DBMS należy:
– zapamiętywanie danych oraz ich wyszukiwanie na podstawie różnych warunków,
– oddzielenie funkcji zapamiętywania i wyszukiwania od programów aplikacyjnych, co powoduje, że
programy stają się mniej wrażliwe na zmiany bazy danych,
– umożliwienie korzystania z danych na podstawie ich logicznego opisu; system przejmuje całkowicie kontrolę
nad wykorzystaniem urządzeń pamięciowych dla zapisu danych,
– umożliwienie dostępu do danych wielu użytkownikom jednocześnie,
– weryfikowanie danych za pomocą odpowiednio zdefiniowanych procedur kontrolnych,
– ochrona danych (archiwizacja, zarządzanie prawami użytkowników)19.

Rysunek 5. Połączenie mapy z bazą danych
System zarządzania bazą pozwala między innymi na dopisywanie, wyszukiwanie, aktualizację i
porządkowanie danych. Baza może mieć różne struktury:
– hierarchiczna, w hierarchicznej bazie danych stosuje się struktury typu drzewa. Dzięki takiej budowie,
wyszukiwanie określonych elementów w bazie odbywa się stosunkowo szybko,
– sieciowa, baza danych jest rozwinięciem bazy hierarchicznej, dzięki dodatkowym połączeniom,
umożliwiającym uzyskanie dostępu do danego rekordu bez potrzeby każdorazowego przechodzenia przez
strukturę drzewa,
– relacyjna, w tej bazie danych wykorzystywana jest struktura tablicy. W skład bazy wchodzi jedna lub więcej
powiązanych ze sobą tablic. Każda kolumna tablicy zawiera elementy tego samego typu, ma swoją nazwę i
jest przez nią identyfikowana,
– obiektowa, cechą charakterystyczną obiektowych baz danych jest to, że przechowują obiekty o dowolnych
strukturach wraz z przywiązanymi do nich metodami (procedurami). Dzięki takiemu rozwiązaniu bazy takie
mają znaczną przewagę nad innymi rodzajami baz kiedy zachodzi konieczność przechowywania bardzo
złożonych struktur.
Obecnie najczęściej stosowanymi bazami danych w systemach informacji przestrzennej są bazy relacyjne 20.
Obecnie coraz częściej zdarzają się systemy GIS, które operują na własnej, wbudowanej bazie danych. Ponieważ
dane o charakterze przestrzennym wymagają indeksowania przestrzennego, takie wbudowane mechanizmy bazy
danych przyspieszają dostęp do informacji o charakterze lokalizacyjnym. Rozbudowane struktury
standardowych baz danych umożliwiają pracę z rozproszonymi bazami danych. Komputerowe systemy GIS,
posiadające bardziej zaawansowaną formę mogą być wspomagane nowoczesną techniką wykorzystującą
łączność satelitarną, komórkową lub inne, najnowsze rozwiązania techniczne (GPS- Global Positioning System).
Niezależnie jednak od rodzaju konstrukcji bazy danych, najważniejszym celem weryfikującym jednocześnie
jakość danego rozwiązania jest umożliwienie szybkiego dostępu21.
http://nova-it.pl/gis/ z dnia 25.10.2016r
G. Myrda, L. Litwin, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wyd. Helion, Gliwice
2005, s.56.
20 http://gisplay.pl/gis/bazy-danych.html z dnia 17.10.2016r.
21 http://slideplayer.pl/slide/59570/ z dnia 17.10.2016r.
18
19
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4. Zasady wprowadzania, obrazowania i wizualizacja danych
Źródłem danych dla GIS mogą być wszystkie informacje, zebrane w dowolnej formie: mapa, ortofotomapa
(zdjęcie lotnicze), obraz satelitarny, ankiety statystyczne, dokumenty z pomiarów geodezyjnych i obserwacji
terenowych, jak również wszelkiego rodzaju informacje zapisane w postaci cyfrowej. Istnieją różnorakie
sposoby wprowadzania danych, np.:
1. Za pomocą skanerów, co pozwala na natychmiastową wektoryzację danych, jest to jednak dość
czasochłonny i kosztowny proces.
2. Poprzez wektoryzację map i dokumentów po uprzednim ich zeskanowaniu.
Artybuty nieprzestrzenne, np. droga mogą być wprowadzone do geograficznej bazy danych jako ciąg
punktów bądź jako macierz. Ponadto droga ta może charakteryzować się ustalonym sposobem prezentacji
graficznej w systemie, określonym przykładowo przez takie cechy, jak kolor, grubość, rodzaj linii. Sposób
prezentacji graficznej obiektu może w pewnym stopniu wyrażać część przyporządkowanych mu atrybutów
nieprzestrzennych (np. dla drogi – jej grubość lub kolor mogą odpowiadać gęstości ruchu na niej lub rodzajowi
nawierzchni). Źródłem tych danych mogą być raporty i rocznik statystyczny, książka adresowa, słowniki nazw
geograficznych itp. Akwizycja i rejestracja tych danych jest także procesem czasochłonnym; przyczyną tego jest
ich duża ilość. W GIS dane nieprzestrzenne są zwykle przesyłane z innych systemów 22.
Najczęściej wykorzystywaną formą prezentacji danych w geograficznych systemach informacyjnych jest
wprowadzanie i obrazowanie danych w postaci graficznej przypominającej mapę. Użytkownik ma możliwość
wybrania obiektów, które go interesują i mają zostać wyświetlone. Kryterium takiego wyboru może być na
przykład ich lokalizacja lub wartość atrybutów. W trakcie wyświetlania mapy cyfrowej możliwa jest zmiana
sposobu prezentacji graficznej poszczególnych obiektów lub ich grup. Ponadto zazwyczaj dostępne są takie
operacje, jak powiększanie i pomniejszanie fragmentu mapy, zmiana kolorów, zmiana usytuowania napisów
opisujących obiekty na mapie23.
Dane przestrzenne zawarte w bazie GIS mogą być przedstawione również za pomocą wizualizacji, czyli w
postaci graficznej. GIS przyczynił się do powstania map interaktywnych. Umożliwiają one różnorakie operacje,
m. in. wybierać treści widoczne na mapie (poprzez włączanie lub wyłączanie poszczególnych warstw), oglądać
mapy pod dowolnym powiększeniem, modyfikować wygląd elementów mapy (zmieniać kolory, grubości linii,
czcionek itp.), czy też wyszukiwać interesujące go obiekty (miejscowości, budynki, ulice). Innym przykładem
wizualizacji w GIS jest generowanie trójwymiarowych obrazów powierzchni Ziemi. W bazie danych musi być
wówczas zawarta gęsta sieć punktów o trzech współrzędnych (X, Y, Z). Trójwymiarowy model terenu można
oglądać z różnych stron albo stworzyć symulację obserwacji z lecącego samolotu. Przykładem może być
interaktywna mapa Zakopanego (rys.5) 24.

Rysunek 6. Wizualizacja danych przy pomocy trójwymiarowych obrazów powierzchni Ziemi
5. Zastosowania Systemu Informacji Przestrzennej
Szeroką grupę zastosowań GIS stanowi wszelkiego rodzaju ewidencja –np. gruntów, czy budynków.
Szczegółowe informacje tego typu mają wykorzystanie w urbanistyce, planowaniu przestrzennym lub geodezji.
Zastosowanie warstwowej organizacji map umożliwia łatwą modyfikację jedynie wybranych obiektów, bez
konieczności przerysowywania całej mapy. Komputerowa ewidencja własności gruntów może zastąpić
tradycyjną, prowadzoną za pomocą rejestrów i map geodezyjnych (katastralnych). Inną grupę zastosowań
stanowi wykorzystanie GIS do przetwarzania informacji o lokalizacji wszelkiego rodzaju zjawisk, szczególnie
takich, które cechuje zmienność w czasie. System GIS rejestruje poziomy emisji wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń. W celu monitorowania środowiska naturalnego do pomiaru danych wykorzystuje się różnego
rodzaju zdalne czujniki i urządzenia sterowane komputerowo. Ponadto, System Informacji Przestrzennej25 jest
stosowany przez następujące jednostki:

http://www.slideshare.net/zfjarom/systemy-informacji-przestrzennej-gis-w-warsztacie-projektanta-urbanisty-oraz-jako-narzdzie-dlaadministracji-publicznej z dnia 10.10.2016r.
23 P. Zapart, Komputerowe systemy informacji przestrzennej, Intersoftland 1994, s. 78.
24 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=626#baza z dnia 10.10.2016r.
25 RRM z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U.
z 2005 Nr 205 Poz.1692).
22
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– urzędy administracji centralnej oraz lokalnej - do zarządzania gruntami oraz nieruchomościami,
podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych, lokalizacyjnych, zarządzania usługami komunalnymi26,

– administracje budynków mieszkalnych - do inwentaryzacji i ewidencji map budynków,
– urzędy statystyczne - planowanie rozwoju miast, mapy przestępczości, zagrożeń pożarowych, cen gruntów i
inne,

– służby ratownicze - do szybkiej lokalizacji miejsca wypadku czy pożaru, określania stref zagrożeń; po

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

podaniu adresu na ekranie prezentowana jest mapa miejsca, gdzie znajduje się znaleziony adres, do
dostarczania dowódcy szybkiej i dokładnej informacji charakteryzującej to miejsce i obiekt zdarzenia,
znajdowania najkrótszej drogi między dwoma zadanymi punktami, wspomagania zarządzania sytuacjami
kryzysowymi. W tej grupie zastosowań mieści się również wykorzystanie GIS do analizy i obrazowania
danych o charakterze statystycznym, takich jak np. zagrożenie przestępczością,
statystyki medyczne - wykorzystuje się informacje na temat występowania ognisk chorób,
geologia, meteorologia, sejsmologia, archeologia itd.- do poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych,
ochrona środowiska - do prognoz, podejmowania decyzji, analiz zanieczyszczeń, zarządzania parkami
narodowymi, monitoringu stanu środowiska. . Dla potrzeb monitoringu środowiska naturalnego akwizycja
danych dla GIS może być prowadzona z wykorzystaniem zdalnych czujników i urządzeń pomiarowych
sterowanych komputerowo i teledetekcyjnych urządzeń pomiarowych. GIS służy również do pomiaru
zanieczyszczenia gruntów, wód, atmosfery itp. Lub do monitorowania zagrożeń np. powodziowych27,
wojsko – do obserwowania, planowania, dowodzenia, logistyki,
ośrodki geodezyjno-kartograficzne – do tworzenia map tematycznych,
agencje obrotu nieruchomościami - do ewidencji nieruchomości; każdy budynek może być opisany
informacją dowolnego rodzaju, włączając w to prezentacje multimedialne, np. film video prezentujący zalety
domu; możliwość wygodnego przeglądania na mapie ofert spełniających odpowiednie kryteria, którymi
może być również odpowiednie umiejscowienie,
leśnictwo i rolnictwo - do ewidencjonowania map terenów leśnych z podziałem ze względu na typ
drzewostanu, upraw, gleb rolniczych itp. mapy gleb pomagają w doborze odpowiednich upraw. Walka ze
szkodnikami, zarządzanie, planowanie, inwentaryzacja zasobów,
ewidencja gruntów - Jako zbieranie, przetwarzanie danych na temat zagospodarowania gruntów, struktury
użytkowania gruntów, ewentualnych dopłat,
infrastruktura techniczna terenu - GIS mogą również być bardzo wygodnym narzędziem do przetwarzania
danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych,
liniach komunikacyjnych. Dane tego typu wymagają częstych modyfikacji. Ponadto wymagana jest ich duża
dokładność i aktualność,
agencje marketingowe - do analiz rynkowych, planowania kampanii reklamowych, np. mapa rozmieszczenia
sklepów danej branży o określonej wartości sprzedaży, reakcje na kampanie reklamowe na różnych
obszarach,
firmy handlowe - do analiz rynków zbytu, planowania rozmieszczenia oddziałów, optymalizacji tras
przejazdu samochodów dostawczych, badania rynkowe, optymalizacja magazynowania towarów,
architekci - do planowania przestrzennego,
turystyka i rekreacja, m.in. - do wykorzystania podczas planowania wędrówek pieszych, kajakarstwa i
żeglarstwa,
zakłady ubezpieczeniowe - do sporządzania różnego typu analiz zdarzeń na różnych obszarach, obserwacji
zmienności natężenia danego zjawiska w zależności od położenia,
porty lotnicze – planowanie lotów, obserwacja aktualnego ruchu powietrznego,
organizacje międzynarodowe: ONZ, OECD, UNESCO, FAO,
firmy transportowe - do optymalizacji tras przejazdu, znajdowania najkrótszej drogi między dwoma
punktami, śledzenia ruchu pojazdów na mapie na żywo dzięki systemowi GPS (Global Positioning System),
inteligentne systemy autostradowe dla pojazdów,
firmy zarządzające sieciami przesyłowymi - do projektowania nowych instalacji, zarządzania zasobami,
takimi jak rurociągi gazowe, wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna, telekomunikacyjna, drogi, koleje.
System GIS jest bardzo wygodnym narzędziem do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej
terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych. Dane tego
typu wymagają częstych modyfikacji. Ponadto wymagana jest ich duża dokładność i aktualność. GIS
umożliwiają spełnienie tych wymagań,

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 Poz. 565
ze zm.).
27 J. Urbański , GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 s.40.
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– telekomunikacja - do planowania nowych i utrzymywania sieci już istniejących, lokalizacji za pośrednictwem
sieci komórkowych,

– logistyka - planowanie tras dostaw i innych operacji logistycznych,
– transport - lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym, projektowanie dróg oraz kolei, analiza ruchu
pojazdów, inteligentne systemy rozładowywania korków,

– ekonomia i marketing - analiza rozmieszczenia klientów na danym obszarze, wpływ lokalizacji placówek na
ich obroty, analiza zachowań klientów,

– w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi - ocena ryzyka w przypadku katastrof np. powodzi, koordynacja akcji
służb ratowniczych, szacowanie strat, centra epidemii 2829.
GIS umożliwiają spełnienie tych wymagań. Ten obszar zastosowań związany jest z technologią zwaną
(Automated Mapping/Facilities Management), czyli w skrócie AM/FM. Systemy GIS znajdują praktyczne
zastosowanie w wielu dziedzinach. Stąd bierze się różnorodność terminów określających systemy
przetwarzające informacje geograficzne, jak:
– system informacyjny bazy danych geograficznych,
– system danych geograficznych,
– system informacji przestrzennej.
Każde z tych określeń przybliża w pewien sposób funkcje realizowane przez poszczególne systemy. W
praktyce najczęściej spotykane są systemy specjalizowane, ukierunkowane na wąską grupę zastosowań,
jednakże istnieją również wielozadaniowe GIS ogólnego zastosowania.
6. System Informacji Przestrzennej a polityka bezpieczeństwa
System Informacji Przestrzennej realizuje, zawartą w odpowiednich regulaminach politykę prywatności.
Dotyczy ona między innymi postanowień związanych z respektowaniem prawa do prywatności i
nieprzechowywania danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika30, które mogłyby być danymi osobowymi
w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pozwalających na
identyfikację użytkownika. Znane są jednak przypadki łamania przepisów chroniących prywatność obywateli i
tutaj widzimy drugą stronę medalu, że przy tak wielu pozytywnych zastosowaniach systemu istnieje uzasadniona
obawa, ze pewne sprawy wymkną się spod kontroli, że jednak system za bardzo ingeruje w prywatne życie
bezpieczeństwo obywateli i narusza ich prywatność i bezpieczeństwo. Przy tak ogromnym rozroście systemu,
przy konieczności ciągłego wyrażania pozwoleń na przetwarzanie własnych danych osobowych, człowiek traci
kontrolę nad osobistymi danymi wprowadzonymi w chmurę, nie jest w stanie kontrolować kto i kiedy z nich
skorzysta i w jakim celu. To może być bardzo niebezpieczne dla jednostki, ale również dla całych narodów.
Wystarczy aby dane z baz danych wyciekły i dostały się w niepowołane ręce. Skutki mogłyby być dramatyczne.
W 2013 r. Sąd apelacyjny w Stanach Zjednoczonych podtrzymał stanowisko niższej instancji, że w trakcie
zbierania zdjęć panoramicznych w ramach usługi Street View łamano przepisy chroniące prywatność obywateli.
Zarzuty dotyczą przede wszystkim monitorowania mijanych sieci wi-fi. Dane o nich mają w zamierzeniu
korporacji ułatwiać wyznaczenie pozycji za pomocą Google Maps. Prawnicy argumentowali podczas procesu, że
w trakcie wykonywanie zdjęć panoramicznych zbierano po prostu ogólnodostępne informacje. Ale – jak
wykazał proces – korporacja przy okazji gromadziła także prywatne dane z niezabezpieczonych sieci, np. loginy
i hasła czy przesyłane obrazy i dokumenty. Jak tłumaczy brytyjski dziennik „The Telegraph”, podtrzymanie
wcześniejszego wyroku oznacza, że obywatele, którzy czują się poszkodowani przez praktyki Google’a, mogą
teraz z powodzeniem dochodzić sprawiedliwości przed sądami, żądając odszkodowań za naruszenie
prywatności. Nieprawidłowości w usłudze Street View po raz pierwszy dostrzegły niemieckie władze, pod
koniec zeszłego roku tamtejsi prokuratorzy ostatecznie uznali jednak, że Google nie złamał prawa, gdyż
informacje o sieciach wi-fi należą do domeny publicznej. Innego zdania była jednak amerykańska Federalna
Komisja Łączności (FCC), która za naruszenie prywatności obywateli nałożyła na Google’a karę w wysokości 7
mln dolarów31.
Podsumowanie
Problem w tym, że do tej pory w historii ludzkości monopol i globalizm zawsze skłaniał się w stronę dyktatury,
nawet jeśli u podstaw leżały wzniosłe idee służące człowiekowi. Czy nie mamy się czego obawiać? Czy kolejne
systemy technologii informacyjnych, satelitarnych, geograficznych i kolejne dane wprowadzane w chmurę służą
naszemu dobru? Czy kiedyś ktoś nie wykorzysta tych informacji przeciwko nam to znaczy człowiekowi?

D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS – Obszary zastosowań, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s.78.
http://sippt.tarnobrzeski.pl/edukacja/?IdKat=1400003110&IdStr=1253690398 z dnia 19.10.2016r.
30 Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76 Poz. 489).
31 http://geoforum.pl/?page=news&id=15863&link=street-view-jednak-narusza-prywatnosc&menu=46819,46868
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AKTUÁLNÍ TEORETICKO - PRAXEOLOGICKÁ REFLEXE
JURISTICKÝCH A KRIMINALISTICKÝH KONSEKVENCÍ
ODHALOVÁNÍ A OBJASŇOVÁNÍ PŘESTUPKŮ A „JINÝCH
SPRÁVNÍCH DELIKTŮ“ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ A
SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Josef KŔÍHA1

Current Theoretical and Praxeological Insight to Legal and Forensic Aspects
of the Detection and Investigation of „Offenses“ in the Czech and Slovak Republic
Abstrakt: Předkládaný příspěvek má ambici s ohledem k dynamičnosti právního vývoje teoretickopraxeologickým postihem aktuálně demonstrovat „de lege lata“ a „ de lege ferenda“ monitoring procesuální
upotřebitelnosti zájmově vybraných konsekvencí správního (policejního) práva, které mají „sui generis“
potencionál žádoucím způsobem subsumovat principiálně vymezený a celospolečensky odůvodňovaný
požadavek tzv. „Good governance“ v kauzalismu administrativně právní racionality vybraného segmentu
ochrany veřejného práva v rámci zabezpečení výkonu samostatné a přenesené působnosti ve veřejné správě ze
strany dotčených místně a věcně příslušných správních a policejních orgánů
Klíčová slova: dobrá správa, policejní orgán, přestupek, součinnost, správní orgán, správní právo
Abstract: Article's ambition with regard to the dynamics of legal development theory and praxeological
demonstrate procedural tools administrative (police) law rights in a " de lege lata " and " de lege ferenda " optics,
which comprehensively determines the effective application of "good governance
Key words: good governance, police authority, interoperability, administrative body, administrative law

Úvod
Překládaný příspěvek má s ohledem k primárnímu analytickému a syntetizujícímu monitoringu zájmově
reflektované a účinné vybrané výseče tzv. „zvláštní“ právní úpravy správního (policejního) práva v „de lege
lata“ i „de lege ferenda“ postihu dílem úžeji komparativně analyzovat současný stav a možnou procesuální
variabilitu poukazovaného „součinnostního“ postupu dotčených orgánů veřejné správy, tj. zejména místně a
věcně příslušných orgánů obce a policejních orgánů v rámci efektivního a faktického využívání zákonodárcem
legitimně svěřených nástrojů správního (policejního) práva v souvislosti s potíráním vybraných protiprávních
jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty přestupků či tzv. „jiných správních deliktů“ s ohledem k
legislativnímu prostředí České a Slovenské republiky. Přispěvatelé v rámci samostatných a praxeologicky
orientovaných dílčích a zevšeobecňujících výstupů mají dále ambici aktuálně detekovat nežádoucí a
diskrepantně vychýlený procesuální potencionál součinnostních vazeb dotčených orgánů veřejné správy např. při
zjišťování objasňování (oznamování) a následném dokazování protiprávních jednání, naplňujících znaky
skutkových podstat vybraných protiprávních jednání, tzv. „jiných protispolečenských jevů, tj. „přestupků“ či
„jiných správních deliktů“.
Základní východiska fenoménu „dobré správy“ v terminologické optice „Veřejného ochránce práv“
(právní prostředí České republiky)
Vzhledem k tematickému rozhraní příspěvku nelze opomenout rámcové paradigmatické aspekty
uplatňování principů „dobré správy“, které mají zcela bezesporu stálou významnost nejen pro samotnou teorii
veřejné správy, její aplikační praxi, ale je významná i pro celospolečenský a politický život. Veřejná správa je
samozřejmě důležitou součástí veřejných služeb, které jsou orientované na plnění funkcí státu. Mnohé z nich se
bezprostředně týkají občana a to nejen jako objektu výkonu veřejné moci, ale jako subjektu práv, kterých se
může občan dovolat či dovolávat právě prostřednictvím shora zmíněných dotčených orgánů veřejné správy.
Veřejná správa ve své podstatě představuje „správu veřejných záležitostí“, která se realizuje jako projev výkonné

Mgr.et Bc. Kříha Josef. Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. Katedra právních oborů a bezpečnostních studií. Žižkova 4/6,
370 01 České Budějovice. E-mail: kriha@vsers.cz
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moci ve státě. Pozn. přispěvatelů : (srov. teoretická reflexe vnímání uplatňování principů dobré správy ve světle
postulátů ochránce a zásad správního trestání)
Veřejná správa - jako správa veřejných záležitostí – je správou ve veřejném zájmu, který má
nadindividuální charakter. Jeho nositelem (garantem, realizátorem je sociální subjekt (např. veřejná
správa jako instituce)2 (srov. Erneker, Krybusová, Pána (2011)), která vykonává, realizuje právem uloženou
povinnost, a to ze svého právního postavení. Nebo-li z pohledu funkčního - v případě veřejné správy jde o
výkonnou činnost státu jako základního veřejnoprávního subjektu, zabezpečovanou prostřednictvím jeho orgánů,
jako i výkonnou činnost dalších veřejnoprávních subjektů při spravování veřejných záležitostí a realizovanou
jako projev výkonné moci ve státě.
Veřejná správa by měla respektovat určitě pravidla. Měly by být „fungující“, tak jak si občané
představují. Především by měla být flexibilní, musí se umět přizpůsobit měnícím se potřebám hospodářského
rozvoje a hlavně občanů. Musí se vyvíjet a modernizovat. Musí platit, že je konstituována na principu občanství.
To znamená, že v občanské společnosti, která se snaží svůj občanský status upevnit a zdokonalit patří k
nejzákladnějšímu principu veřejné správy princip subsidiarity, podle kterého se veřejné záležitosti primárně
řeší v základní občanské komunitě a až v těch případech, v nichž místní síly nestačí, zasahují vyšší
samosprávné orgány, nebo orgány státní správy v otázkách, které jsou jim zákonnou úpravou svěřeny do jejich
pravomoci a působnosti. Dále musí podporovat spravedlivou společnost, která zajišťuje ochranu základních práv
a svobod bez jakékoli diskriminace. Musí být efektivní, výkonná a dobře fungující. Jednoduše by měla býti
„dobrá“. Podle Listiny základních práv EU, její čl. 41 „ je právo na řádnou správu základním právem“.
V rámci užšího teoreticko - praxeologického diskurzu je dále zapotřebí poukázat k existenci tzv.
„desatera“ principů „ dobré správy“ ochránce a to viz. níže :
1. Dodržování právního řádu „Princip obsahuje povinnost úřadu postupovat v souladu s právním řádem ČR
jako celkem a vykládat právní předpisy podle jejich smyslu, v souladu s principy dobré správy, s respektem ke
stanoviskům nadřízeného úřadu a konstantní judikatuře soudů. Nadřízený úřad zavazuje k poskytovaní
jednoznačných a srozumitelných právních stanovisek podřízeným úřadům. Úředníky zavazuje, aby využívali své
pravomoci pouze k účelu, ke kterému jsou jim zákonem svěřeny a aby při užití správního uvážení zohledňovali
výhradně objektivní kritéria a relevantní skutečnosti“.
2. Nestrannost „Princip požaduje rovné zacházení se všemi osobami, především aby všem byla dána možnost se
vyjádřit. Pokud se úřad rozhodne k některému vyjádření v dalším řízeni nepřihlížet, vždy takový postup
odůvodní. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník, než proti kterému stížnost směřuje,
a to na základě porovnaní tvrzeni obou stran a objektivně zjištěných skutečností“.
3. Včasnost „Princip zavazuje úřad vyřídit každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných
průtahů, případně vyrozumět osobu o důvodech prodlevy a předpokládaném termínu vydání rozhodnuti. Pokud
může mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad rozhodnout ještě před ukončením tohoto
jiného řízení. U řízení zahajovaných z vlastního podnětu zahájí úřad řízení neodkladně poté, jakmile se dozví o
důvodu pro jeho zahájení a dokončí ho v takovém čase, aby bylo plně dosaženo jeho účelu“.
4. Předvídatelnost „ Princip požaduje po úřadu, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy
v minulosti, případně odůvodnil, proč se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlil. Úřad také
používá v obdobných případech obdobné postupy. Při užití správního uvážení se úřad drží předem daných
obecných měřítek a vychází ze spolehlivě zjištěných skutečností. Struktura důležitých dokumentů úřadu je
ustálena tak, aby se osoby mohly v těchto dokumentech snadno orientovat“.
5. Přesvědčivost „ Princip předpokládá, že úřad poskytuje osobě přiměřeně během řízení informace o zjištěných
skutečnostech a o jejich povinnostech vůči úřadu a informuje ji o svém budoucím postupu. Úředník přihlíží ve
svém ústním a písemném vyjadřování ke komunikačním a intelektuálním schopnostem osoby. Každé rozhodnutí
úřadu má přesvědčivé odůvodnění, kde jsou přehledně popsány všechny skutečnosti, ze kterých úřad při
přijímaní rozhodnutí vycházel, dále způsob, jakým tyto skutečnosti zjistil, a u každé z nich je jednoznačně
vysvětleno, jak ji úřad posoudil. Úřad poučí osobu v rozhodnutí o možnosti použiti opravných prostředků, a to
včetně soudního přezkumu. Úřad podnikne účinné kroky k tomu, aby se osoba, již se rozhodnutí týká, o něm
dozvěděla“.
6. Přiměřenost „ Na základě tohoto principu úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomoci mimořádnou
situaci určité osoby a její oprávněné zájmy tak, aby jeho postup nebyl vůči této osobě nepřiměřeně tvrdý. Úřad
se vždy snaží volit takové prostředky, které co nejméně zatěžují osoby zúčastněné na řízení a jsou vůči nim šetrně
a hospodárně. Z možných řešení k dosažení účelu řízení upřednostňuje úřad to, které nejvíce respektuje práva a
právem chráněné zájmy osob. Po osobách požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu
řízení nezbytně nutná“.
7. Součinnost „Podle tohoto principu úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby. Za tímto účelem
naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informaci

Erneker, J.; Krybusová, M.; Pána, L. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií,
2011 s. 18
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mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým
konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení“.
8. Odpovědnost „ Princip požaduje po úřadu, aby se nevyhýbal posouzení předběžné otázky nebo přijetí
rozhodnuti ve věci, která spadá do jeho působnosti. Ke všem námitkám a návrhům osob se úřad ve svém
rozhodnuti jednoznačně vyjádří. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se
za ni osobě omluví a přijme účinná opatření k nápravě“.
9. Otevřenost „ Princip, podle něhož úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si
jejich kopie. Toto oprávnění osob omezí pouze do té míry, jakou vyžaduje ochrana osobních údajů, soukromí,
oprávněných zájmů jiných osob, utajovaných skutečností, obchodních tajemství nebo jiné zákonné limity. Úřad
pečlivě dodržuje spisový pořádek a vede záznamy o příchozí a odchozí poště, takže je schopen jednotlivé
dokumenty vyhledat. Na dokumentech úřadu je vždy uvedeno jméno úředníka, který dokument vypracoval, a
telefonicky či e-mailový kontakt na něj. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který umožňuje
snadnou orientaci osob uvnitř a zaručuje možnost identifikace jednotlivých úředníků na jejich pracovištích.
Úřední deska úřadu je umístěna na snadno dostupném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna“.
10. Vstřícnost „Princip zavazuje úředníky, aby se chovali k osobám s respektem a zdvořilosti. Úřad se vždy
snaží pomoci osobě dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním, a teprve v případě, že to není možné, protože
tomu braní zákon nebo oprávněný zájem jiné osoby, úřad podání odmítne. Úřad věnuje všem sdělením osob
náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, s vyjímkou podaní opakovaných a nepřinášejících
nové skutečnosti a podání anonymních“3.
S ohledem k výše uvedenému taxativnímu výčtu dílčích principů, tzv. desateru „dobré správy“
ochránce bych velice rád opětovně připomenul i teoretickou komparaci „zásad správního trestání“, které je
založeno na vlastních základních zásadách. Zcela logicky obsah ustanovení §§ 2 až 8 správního řádu má zásadní
význam pro aplikaci a interpretaci správně právních procesních norem. Základní zásady umožňují výklad
konkrétních zákonných ustanovení, ale také stanoví pravidla a podmínky, které musí být dodrženy každým
správním orgánem v průběhu správního řízení. Např. dle ustanovení § 177 správního řádu: „Základní zásady
činnosti správních orgánů uvedené v §§ 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní
zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje“4. Působení
základních zásad činnosti správních orgánů je tedy mnohem širší než působnost správního řádu samotného.
Podmínkou aplikace základních zásad je však absence ustanovení odpovídajících těmto zásadám ve zvláštním
zákoně. Podle ustanovení § 177 odst. 2: „V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují
části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje obdobně podle části čtvrté.“ Z toho plyne, že působnost základních
zásad plně dopadá na všechny formy činnosti veřejné správy, které správní řád upravuje, tedy vedle správního
řízení také na postupy podle části čtvrté (vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení), na veřejnoprávní smlouvy
podle části páté, na vydávání opatření obecné povahy podle části šesté a také na řešení stížností, jejichž úprava je
začleněna do části sedmé5 (srov. také Skulová. S, 2008) etc.
Specifičnost opticity uplatňování principů a zásad ze strany dotčených orgánů veřejné správy je možné
demonstrovat na níže uvedených situačních příkladech v rámci aplikačního diskurzu:
Situační příklad : Místně a věcně příslušnému správnímu orgánu (dále jen „správní orgán“) byl ze strany
místně a věcně příslušného policejního orgánu (dále jen „policejní orgán“) po realizaci daných procesních
úkonů i vyhodnocení stupně „společenské škodlivosti“ oznámen dle ustanovení § 58 odst.1zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) předkládaný skutkový děj,
naplňující znaky skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 49 odst.1 a,c) „zákona o přestupcích“ přesně
neustanovené podezřelé osoby (blíže neustanoveného a policejním orgánem neztotožněného muže), kterého se
měl dopustit způsobem, tj. kdy v rámci prvotní charakteristiky a specifikace předkládaného skutkového děje
v určující době, čase a místě za přítomnosti nezletilého dítěte oznamovatelky, tuto dílem bezdůvodně verbálně
urazil slovními výrazy typu „hajzle“, „čůzo“ a fyzickým „strkancem“, směřujícím do oblasti levé horní
končetiny jí lehkým úderem do oblasti levé tváře i následně fyzicky napadl. Oznamovatelce nebylo shora
uvedeným jednáním způsobeno jakékoliv ublížení na zdraví. Na místo činu nebyla rovněž oznamovatelkou a ani
zakročující policejní hlídkou přivolána RZP. Poukazovaný incident se uskutečnil bez přítomnosti dalších
neúčastněných osob etc. Policejní orgán následně před realizovaným administrativním „oznámením“ věci
„správnímu orgánu“ nepřistoupil k provedení dalšího tzv. „nezbytného šetření“, zejména z důvodu, kdy
oznamovatelce nebyla způsobena jakákoliv újma na zdraví s tím, že dle zpracovaného úředního záznamu se již
osoba, která jí dílem slovně urazila i fyzicky napadla na místě již nezdržovala. V rámci realizace jednotlivých
úkonů nedošlo taktéž ze strany zakročující policejní hlídky k ustanovení případných svědků či dalších
neúčastněných osob s tím, že „policejní orgán“ následně věc oznamoval výlučně v intencích ustanovení § 58
3Viz.

Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita Principy dobré
správy 2006 1. Vydání. ISBN 80–210–4001–7
4 Horzinková,E.; Fiala, Z. Správní právo hmotné: obecná část. Praha : Leges, 2010. s. 207
5 Skulová, Soňa a kol. Správní právo procesní. 1.vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 47-48

206

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

ods.1 „zákona o přestupcích“ (viz poukaz - cit. výň. aplikace ustanovení § 58 odst. 1 „zákona o přestupcích“),
kdy „Orgány Policie České republiky, Vojenské policie, státní orgány a orgány obce oznamují příslušným
správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení
uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které
prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou, je-li známa“. Vzhledem ke skutečnosti, kdy nebyly
naplněny zákonem stanovené podmínky vymezené v ustanovení § 58 odst.2„zákona o přestupcích“
předpokládající mimo jiné obligatorní povinnost provedení tzv. „nezbytného šetření“ - (viz poukaz cit. výň.
aplikace ustanovení § 58 odst.2 „zákona o přestupcích“, kdy oznamuje-li přestupky příslušným správním
orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky a) proti veřejnému pořádku, b) proti občanskému soužití,
nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti majetku, d) proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v
působnosti Policie České republiky, f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1
písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění
důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem.O zjištěných skutečnostech
sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti
dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví)). Předkládané oznámení tedy legitimně absentovalo rovněž ustanovení
konkrétního podezřelého přestupce, který se v době příjezdu zakročující policejní hlídky na místě již nenacházel,
včetně neexistence řádně ustanovených svědků události apod. V době spáchání předkládaného skutkového děje
oznamovatelka poskytla policejnímu orgánu pouze laický popis podezřelého přestupce, podpořené subjektivní
argumentací s tím, že jí byl však povědomý…, avšak „nemohla si jej v daném okamžiku incidentu a
bezprostředně poté vybavit“, „neznala jej osobně“. Policejním orgánem byla rovněž následně řádně poučena
dle ustanovení § 68 „zákona o přestupcích“ s tím, že byla výslovně poučena, že může fakultativně dílem uplatnit
i návrh na projednání přestupků před místně a věcně příslušným správním orgánem, kam bude celá věc
oznámena k dalšímu opatření. Oznamovatelka prvotně s postupem policejního orgánu souhlasila a ponechala si
lhůtu na uplatnění návrhu etc. Pozn. zpracovatel příspěvku: V rámci stanovené zákonné „tříměsíční lhůty“ pro
uplatnění návrhu však v prostoru před sídlem firmy jejího otce XX, zcela náhodně potkala muže, kterého
bezpečně identifikovala a který jí v minulé době verbálně urazil a fyzicky napadl. Jednalo se o zaměstnance
jejího otce, který vlastní stavební firmu a s tímto mužem (podezřelým) rozvázal v minulé době pracovněprávní
poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. V době poukazované náhodného a opakovaného vzájemného setkání
se jej oznamovatelka následně emotivně zeptala - z jakého důvodu jí slovně urážel a fyzicky napadl před
nezletilým dítětem. Podezřelý XX odpověděl, že „je stejně kráva“ a že to má jako odplatu za „vyhazov“ z práce
ze strany jejího otce. Ať si tedy oznamuje co chce, stejně mu nic nedokáže etc.“ Následně z místa odešel.
Oznamovatelka se následně osobně dostavila před „správní orgán“, kdy již na základě osobní znalosti přesně
ustanovila osobou podezřelého XX s tím, že se připojí k návrhu na projednání přestupků „urážky na cti“ a chce
„satisfakci“ zejména i z důvodu, kdy se urážek zúčastnilo i její nezletilé dítě etc. V rámci následné procesní
interakce se „správním orgánem“ uplatnila rovněž písemně návrh na projednání přestupku. Dotazem u
„správního orgánu“ zjistila, že dílčí děj z důvodu nedostatečné důkazní situace byl již „správním orgánem“
formou meritorního opatření odložen dle ustanovení § 66 odst.3a) „zákona o přestupcích“. S tímto postupem
však nesouhlasila, cítila se jako poškozená a nechápala, že z důvodu, kdy jí nebyla způsobena škoda na majetku
není účastníkem řízení etc. Dílčí návrhový přestupek však projednat chtěla. V souvislosti s řádným uplatněním
návrhu na projednání přestupku a legitimně zahájenému postupu dle jednotlivých ustanovení zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a „zákona o přestupcích“ ve věci
dílčího skutkového děje tzv. „návrhového deliktu“ - viz porušení ustanovení § 49 odst.1a) „zákona o
přestupcích“ byla předvolána ve stanovený termín a čas „správním orgánem“. V rámci nařízeného ústního
jednání se na základě řádného předvolání ze strany „správního orgánu“ dostavil i primárně navrhovatelkou
následně ustanovený XX, nacházející se již v procesním postavení obviněného na základě uplatnění návrhu na
projednání přestupku ze strany oznamovatelky. Správním orgánem předvolaný obviněný XX, po předložení
kompletního spisového materiálu v rámci nařízeného ústního jednání dále odmítal jakékoliv spáchání
protiprávního jednání, včetně urážky na cti navrhovatelky s tím, že na daném místě sice byl- dle jeho
subjektivního sdělení obviněného XX „navrhovatelku sice zná, ale v žádném případě jí v daný čas a místě
neurazil a ani jakkoliv fyzicky nenapadal s tím, že zcela jednoznačně a kategoricky popřel skutečnosti obsažené v
předkládaném skutkovém ději cit. protiprávního jednání. Jako účastník řízení, tj. obviněný naléhavě žádal o
podrobné nahlédnutí do spisového materiálu s tím, že opětovně poukazoval, že sice na místě v uváděný čas sice
byl, ale nikoho nenapadal ani verbálně neurážel. Nebude se tímto tedy jakkoliv omlouvat a rovněž nepřistoupí
v rámci aplikace ustanovení § 78 „zákona o přestupcích“, tj. smírčího řízení ke smíru s navrhovatelkou. V rámci
nařízeného ústního jednání subjektivně argumentoval, že nemá zájem se s navrhovatelkou smiřovat, když nic
nespáchal etc. Po seznámení se spisovým materiálem dále poukazoval na skutečnost, kdy policejní orgán
oznámil skutkový děj bez ustanovení jakékoliv nezúčastněné osoby či svědka předmětného incidentu s tím, že dle
úředního záznamu obsaženého v kompletním spisovém materiálu a zpracovaného policejním orgánem nebyly
rovněž zajištěny stopy ani důkazy, jednoznačně potvrzující spáchání předkládaného protiprávního jednání“.
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Dílčí skutkové děje byly tedy oznámeny bez ustanovení jakéhokoliv konkrétního podezřelého přestupce místně a
věcně příslušným policejním orgánem. Obviněný XX doslovně uvedl, „že to bude on, kdo oznámí přestupek za
nepravdivé oznámení přestupku na přítomnou navrhovatelku etc.“, kdy je názoru, že „jej chce navrhovatelka a
její otec i nadále psychicky trýznit“. Navrhovatelka následně brojila, že s odstupem času nelze již ustanovit
případné svědky události. Vzpomněla si, že v době incidentu se na místě nacházely další osoby. Domnívala se, že
jejich ustanovení měl právě učinit „policejní orgán“. Byla rovněž rozhořčena, že by měla hradit obligatorně
stanovené paušální náklady řízení s tím, že „policejní orgán“ byl v danou dobu a čase na místě a měl provést
nezbytné šetření, které by jednoznačně potvrzovalo spáchání předkládaného protiprávního jednání ze strany
obviněného XX. Provedené nezbytné šetření „policejního orgánu“ považovala tedy primárně za zcela
nedostačující a které jí fakticky neumožňovalo uplatnit řádně její obhajovací právo před „správním orgánem“.
Doslovně uvedla, že nemá zákonem svěřená oprávnění jako Policie ČR s tím, že před realizací oznamování
„správnímu orgánu“ se mělo provést nezbytné šetření s tím, že by mohlo případně dojít k ustanovení možných
svědků incidentu etc. Navrhovatelka dále v rámci nařízeného ústního jednání doslovně uvedla, že nemá zájem
„suplovat“ práci Policie ČR a cítila se být poškozena na svých právech“ etc. (pozn. přispěvatelů - srov.
diskrepantně kolidující A) PRINCIP „ochránce“ („OTEVŘENOST“) a ZÁSADA správního trestání –
(RYCHLOSTI A PROCESNÍ EKONOMIE) - viz. finální odložení věci dle ustanovení
§ 66 odst.3a)
„zákona o přestupcích“ správním orgánem - dílčí skutkový děj I – porušení ustanovení § 49 odst.1c) „zákona o
přestupcích“. B) Princip „ochránce“(„SOUČINNOST“) a ZÁSADA správního trestání – („IN DUBIO PRO
REO“) - (v pochybnostech ve prospěch) – viz finální zastavení řízení dle ustanovení § 76 ods.1c) „zákona o
přestupcích“ správním orgánem - dílčí skutkový děj II - porušení ustanovení § 49 odst.1a) „zákona o
přestupcích“.
Vyhodnocení procesního postupu správního orgánu (situační příklad č.1) - analyticko - syntetizující juristický
vhled
Dílčí skutkový děj přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst.1c) „zákona o
přestupcích“ byl následně místně a věcně příslušným správním orgánem v rámci jeho diskrečního
potencionálu finálně odložen dle ustanovení § 66 odst.3a) „zákona o přestupcích“ z důvodu, kdy došlé
oznámení (§ 67 odst. 2) neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci podle § 71
(pozn. přispěvatele: opětovně blíže srov. rovněž zásada rychlosti řízení, která vychází z ustanovení § 6
odst. 1 správního řádu: „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán
úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se
ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností“. Při řízení nesmí docházet ke zbytečným
průtahům a účastníkům nesmí vznikat zbytečné náklady…… Dle ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu.:
„Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná
nejméně zatěžuje“ 6 ….). Předkládaný dílčí skutkový děj obsahoval danou a zcela nedostatečnou
konstatovanou důkazní situaci, která byla vymezena v rámci oznamovaného spisového materiálu
v rámci využití aplikace institutu ustanovení § 58 odst.1„zákona o přestupcích“ etc.
V rámci dílčího skutkového děje přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst.1a)
„zákona o přestupcích“ byl místně a věcně příslušným správním orgánem zahájeny procesní úkony
v souladu s jednotlivými ustanoveními „správní řádu“ a „zákona o přestupcích“. Po opakovaně
provedených procesních úkonech byl dílčí skutkový děj tzv. „návrhového“ deliktu po bezvýsledném
smírčím řízení finálně zastaven § 76 odst.1c) „zákona o přestupcích“oznamovatelce (navrhovatelce)
byly uloženy paušální náklady řízení etc.
S ohledem k výše uvedenému je zapotřebí taktéž poukázat k variabilitě možných výkladových
interpretací. V rámci využití tzv. „diskrece“ místně a věcně příslušným správním orgánem je využití dílčího
meritorního opatření „odložení věci v rámci porušení ustanovení § 49 odst.1c) „zákona o přestupcích““ zákonné
? a tudíž v souladu se zásadou „hospodárnosti, procesní ekonomie“ apod.? Je tento procesní postup možné
považovat za legitimní ? Je možné vycházet při odložení věci „správním orgánem“ dle ustanovení § 66 odst.3a)
„zákona o přestupcích“ z důvodu jednoznačně konstatovaných procesních rozporů, např. v rámci využití zásady
„in dubio pro reo“ a to ještě před zahájením správního řízení a předkládanou dílčí věc nezahajovat dle
jednotlivých ustanovení „správního řádu“ ? Za potřebné je opětovně nezbytné poukázat k stanovisku ochránce
(viz. shora již poukazované případné porušení dílčího principu ochránce, otevřenosti - vycházejícího z principu
„dobré správy“ 7 a předurčujícího znemožnění využití postavení účastníka řízení) apod. Tj. možného
Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile
se o tom dozví.
(2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se
dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.
7 Sborník stanovisek veřejného ochránce práv str.25 -27 (rok 2012)
6
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výkladového rozporu mezi vnímáním fakticity uplatňování principů „dobré správy“ ze strany ochránce a
argumentace vycházející z dogmatické aplikace zákonných „zásad“ správního trestání např. ve vztahu k naplnění
hospodárnosti, účelnosti a procesní ekonomie ze strany správního orgánu apod.
Dílčí komparativní „de lege lata“ monitoring uplatňování paradigmatu „good governance“ v optice
vybraných procesuálních institutů správního (přestupkového) práva a práva policejního (účinná právní
úprava České republiky – dílčí novelizace - stav k 1.10.2015)
V zájmu stálé ambice demaskovat další možnou existenci diskrepantních faktorů poukazované
veřejnoprávní oblasti v „de lege lata“ i „de lege ferenda“ optice (viz.zákonodárcem svěřené nástroje ochrany
veřejného práva v oblasti správního (přestupkového) a policejního práva)), kvalitativně determinujících fakticitu
naplňování paradigmatu „good governance“, nebo-li principů „dobré správy“, považuji tímto za potřebné
komparativně poukázat k možným procesním aspektům a aplikačním polohám shora naznačené veřejnoprávní
oblasti, které mohou dle mého názoru taktéž „sui generis“ negativně či pozitivně determinovat holisticky
chápanou realizaci naznačeného paradigmatu „good governance“ či úžeji uplatňování principů „dobré správy“ a
to zejména ve vztahu vzájemné podpory, spolupráce a efektivní součinnosti státních orgánů, orgánů místní
samosprávy, právnických a fyzických osob apod. Vzhledem ke snaze obohatit teoretickou část příspěvku o další
dílčí praxeologicky zaměřený aplikační diskurs, bych tímto rád opětovně poukázal k existenci ustanovení § 8
odst. 1 správního řádu, kde je mimo jiné dále explicitně zakotvena obecná zásada tzv. vzájemné spolupráce
správních orgánů v zájmu „dobré správy“ s tím, že „správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů,
které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby atd.“ Za další tzv. „lex
specialis“ normativně vnímanou formu spolupráce je možné též považovat „de lege lata“ tzv. procesní
součinnost v rámci využívání institutu oznamování s ohledem k aplikaci ustanovení § 58 „zákona o
přestupcích“. Dle názoru přispěvatele je s ohledem k zákonodárné iniciativě účinné od 1. října 2015, která
rovněž dílem extenzivně rozšířila ustanovení § 58 odst. 1 „zákona o přestupcích“, potřebné poukázat na daný
legislativní moment, kdy před nabytím účinnosti naznačené dílčí legislativní změny (před určujícím datem
1.řijna 2015) „státní orgány, orgány Policie České republiky a obce oznamovaly příslušným správním orgánům
přestupky, o nichž se dozvěděly a nebyly samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uváděly zejména,
který přestupek byl ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které mu byly známy a které prokazovaly, že jde o
přestupek a že byl spáchán určitou osobou…“. Dle novelizovaného znění odst.1 shora poukazovaného
ustanovení již aktuálně „orgány Policie České republiky, Vojenské policie, státní orgány a orgány obce
oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich
projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které
jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou, je-li známa… Extenzivním
rozšířením textu cit. ustanovení účinného od 1. října 2015 bylo tímto zákonodárcem zdůrazněno, že určení a
konkretizace osoby konkrétního pachatele v rámci využívání institutu oznamování ze strany policejního orgánu
může již zcela absentovat, zejména pokud jeho identitu nelze zjistit nebo nebyla zjištěna, jakkoliv by to mělo
být zřejmé už ze zásady „nemožné nezavazuje“ i z demonstrativního charakteru výčtu náležitostí oznámení.
Podle ustanovení § 58 odst.1 „zákona o přestupcích“ tedy „správním orgánům“ mohou být již od účinnosti dílčí
legislativní změny legitimně oznamovány i přestupky na „neznámé pachatele“ ? Zákonodárce od účinnosti
dílčí novely „zákona o přestupcích“ dále explicitně stanovuje postup pro zvláštní případy, konkrétně a) pokud
jde o jiný přestupek, jde o správní delikt nebo jde o trestný čin a b) nejde-li o přestupek, nelze-li přestupek
projednat nebo není zjištěna osoba pachatele, kdy se věc (po provedeném šetření) odloží. Tzn. že pouze
oznámení o přestupcích, které orgán policie tzv. „předšetřuje“ (vizte aplikace ustanovení § 58 odst. 2 „zákona o
přestupcích“) bude v případech, kdy nezjistí pachatele odkládat v rámci vlastního meritorního opatření a nebude
jej tedy postupovat správním orgánům. Pozn. přispěvatele: „Otázkou stále zůstává, zda v případě výkladového
dogmatismu ze strany aplikujícího policejního orgánu, plně absorbujícího shora naznačený procesuální
potencionál, lze legitimně vymezit možnost tendenčně směřovaného nežádoucího „tlumení“ realizace tzv.
„nezbytného šetření“ ze strany „policejního orgánu“, určeného pro další dokazování před „orgánem
správním“, např. v případě spáchání protiprávního jednání, naplňujícího znaky skutkové podstaty přestupku
proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst.1a) či c) „zákona o přestupcích“, kdy „nenasvědčovaly“
okolnosti tomu, že v jejich důsledku „došlo k ublížení na zdraví“? (srov. analýza zpracovaného situačního
příkladu). Policejní orgán by mohl tedy v případě zajišťování podkladů a důkazů v rámci šetření přestupků toto v
rozporu s celospolečenským požadavkem, souvisejícím s uplatňováním kvalifikované procesní součinnosti
v rámci využívání institutu oznamování směrem k správnímu orgánu omezovat nežádoucím způsobem na
minimum, ať už se jedná o přestupky projednávané z „moci úřední“ či přestupky „návrhové“. Možná kolize
celospolečenského zájmu může pak spočívat i ve faktické procesní nemožnosti řádného uplatnění obhajovacího
práva účastníků řízení, tj. zejména tam, kde nebyly důkladně provedeny např. „neodkladné“ a „neopakovatelné“
úkony, např. neexistence ohledání místa činu, či nerealizace řádně provedených služebních úkonů (viz.
nedostatečné využití jednotlivých aplikací zákona č.273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen „zákon o Policii ČR“) 8 v rámci realizace svěřených oprávnění v souvislosti s realizací služebních
úkonů či zákroků apod., které rovněž vytváří diskrepantně vychýlený prostor pro následnou ztíženou polohu
řádného skutkového objasnění věci, včetně ztížené fakticity uplatnění práv účastníků řízení etc. Této oznamovací
povinnosti pak odpovídá povinnost místně a věcně příslušných správních orgánů obcí I, II, či III (dále jen „
správní orgán“ ) typu přijímat tímto podněty k zahájení řízení z moci úřední (viz. aplikace ustanovení § 42 odst.
1 správního řádu a § 67 odst. 2 zákona o přestupcích apod.), tedy i řízení o přestupku (nejedná-li se o tzv.
„návrhové přestupky“). Kromě zmiňovaného ustanovení § 58 odst. 1 „zákona o přestupcích“ je však dle
současné účinné právní úpravy v dané oblasti oznamovací povinnost upravena v dalších zvláštních zákonech,
např. v ustanovení § 10 odst. 2 „zákona o obecní policii“, dle něhož „ je strážník povinen oznámit příslušnému
orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti
tohoto orgánu“. Dle odstavce 3 cit. ustanovení zákona o obecní policii musí být oznámení „doloženo důvody
nebo důkazy, o něž se podezření opírá“. V aplikační veřejnopořádkové praxi může však ze strany dotčených
orgánů obce a to např. obecní (městské) policie, potažmo „správních orgánů“ docházet v průběhu poukazované
správněpravní součinnosti k odlišnému vnímání faktičnosti kvalitativně relevantního využívání shora
poukazovaného institutu oznamování konkrétních skutkových dějů různorodých protiprávních jednání,
naplňujících znaky skutkové podstaty „přestupku“ či „jiného správního deliktu“. Např. realizace oznamovací
povinnosti ze strany strážníka obecní (městské) policie dle ustanovení § 10 odst. 2 „zákona o obecní policii“,
která se nachází v optice „lex specialis“ k aplikaci ustanovení § 58 odst. 1 „zákona o přestupcích“, může tímto
i nadále vytvářet diskrepantně vychýlený procesní prostor, směřovaný např. k dogmatickému využívání, či
zneužívání, nebo dokonce nadužívání institutu oznamování podezření orgánem obecní (městské) policie, směrem
k „správním orgánům“ bez předpokládané možnosti další procesní upotřebitelnosti dokládaných „důvodů“ nebo
„důkazů“ o něž se podezření opírá pro účely dokazování před správním orgánem. Aplikační veřejnopořádková
praxe často reflektuje názory, že příslušný institut oznamování dle ustanovení § 10 odst. 2 „zákona o obecní
policii“ nemusí tímto jakkoliv reflektovat potřebnost ustanovení osoby konkrétního „pachatele“, tj. podezřelého
přestupce, nemusí rovněž obsahovat jakékoliv relevantní skutečnosti, potřebné pro další dokazování před
správním orgánem s tím, že právě správní orgány jsou však přesto povinny v souladu s uplatněním zásady
oficiality se takovým oznámením zabývat. Na místě je s ohledem k teoretickým výstupům příspěvku
připomenout aplikační vhled, uvozující problematické naplnění taxativně zmíněného principu ochránce
„součinnost“, tj. kdy podle tohoto principu „ ochránce“ - úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby.
Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a
předávání informaci mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje
kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení“. Zcela logicky z důvodu
možné neúplnosti necelistvosti oznamování „správnímu orgánu“ ze strany „orgánu obecní policie“ v rámci
využití ustanovení § 10 odst. 2 „zákona o obecní policii“ může tento do 60 dnů od oznámení podezření ze strany
„orgánu obecní policie“ v případě, že se nepodaří zjistit skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení vůči určité
osobě legitimně přistoupit k následné realizaci meritorního opatření, tj. odložení věci dle ustanovení § 66 odst. 3
písm. g) „zákona o přestupcích“, či využití aplikace ustanovení § 66 odst.3a) „zákona o přestupcích“, kdy
„správní orgán“ může věc na základě využití meritorní diskrece odložit, jestliže „došlé oznámení neodůvodňuje
zahájení řízení o přestupku“ nebo „postoupení věci“ apod. Na místě je zapotřebí poukázat k neexistenci
možnosti využití zákonného ustanovení § 59 „zákona o přestupcích“ (toto ustanovení umožňuje zákonnou
legitimaci výlučně orgánu Policie ČR, tj. institucionálně vymezenému „policejnímu orgánu“). Interpretační
volnost může být spatřována i k orgánu obecní policie, tj. orgánu obce, které je vnímáno v intencích aplikace
ustanovení § 1 zákona o obecní policii. Ovšem oznamování dle ustanovení § 10 odst. 2 „zákona o obecní
policii“ je vnímáno jako oznamování strážníkem obecní policie ne orgánem obce. Pozn. přispěvatele (srov.
účinnou právní úpravu SR, kdy ustanovení § 3 zákona č. 564/1991 ve znení zmen a doplňkov, organy obecné
polícíe SR, šířeji „objasňují“ priestupky (nejenom „oznamují“…) v případě, kdy takto stanovuje zvláštní právní
předpisů s odkazem k aplikaci ustanovení § 58 „zákona o priestupkov“apod). Stranou nezbývá taktéž
interpretační variabilita případného dogmatického využívání procesního potencionálu institutu oznamování
s poukazem k aplikaci ustanovení § 58 zákona o přestupcích ze strany místně a věcně příslušných policejních
orgánů, která v případě formálně dogmatického uplatňování má předpoklady taktéž dílem determinovat
kvalitativní stránku potřebné procesní součinnosti, směřované k správnímu orgánu, např. v oblasti zajišťování
podkladů a důkazů v rámci tzv. „nezbytného šetření“ a to ať už se jedná např. o protiprávní jednání, naplňující
znaky přestupků projednávané z moci úřední či přestupky tzv. „návrhové“ apod. Vzhledem k výše uvedenému,
bych tímto rád poukázal i k existenci odstavce druhého cit. ustanovení přestupkového zákona, kdy„ oznamuje-li
přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky a) proti veřejnému pořádku, b)
proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti
majetku, d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na
úseku státní správy v působnosti Policie České republiky, f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. d)
Filák,J.,Brázda,J.,Bohman,M.,Hrudka,J.,Vopršal,P.,Zámek,D. Zákon o Policii České republiky s komentářem: podle právního stavu
k 12.1.2009. 1. vyd. Praha: Police history, 2009. s.14 -15
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až j) a § 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání
přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem“
apod. V případě výkladového dogmatismu ze strany aplikujícího policejního orgánu, plně absorbujícího shora
naznačený procesuální potencionál, lze legitimně vymezit možnost tendenčně směřovaného nežádoucího
„tlumení“ realizace tzv. „nezbytného šetření“ ze strany místně a věcně příslušného policejního orgánu, určeného
pro další dokazování před správním orgánem, např. v případě spáchání protiprávního jednání, naplňujícího
znaky skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst.1c) „zákona o
přestupcích“, kdy „nenasvědčovaly“ okolnosti tomu, že v jejich důsledku „došlo k ublížení na zdraví“ etc.
V rámci shora naznačeného bych s ohledem k aktuální účinné právní úpravě rád opětovně nastínil trvající dílčí
monitoring vybraných diskrepancí správního (přestupkového) práva s odkazem k „lex generalis“ a „lex
specialis“ postihu, mimo jiné znemožňujícího „plnoprávnou“ účast veřejnosti na daném druhu správního
(přestupkového) řízení a to s poukazem k aplikaci ustanovení § 72 „zákona o přestupcích“, tj. kdy v řízení o
přestupku jsou stále do účinné dílčí legislativní změny „zákona o přestupcích“ (pozn. přispěvatele – účinnost od
1. října 2016) účastníky řízení: a) obviněný z přestupku, b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady
majetkové škody způsobené přestupkem, c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části
řízení týkající se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle ustanovení
§ 68 odst. 1 „přestupkového zákona“. Vzhledem k naznačenému vnímání „poškozeného“ z pohledu aplikací „lex
generalis“ a „lex specialis“ norem správního (přestupkového) práva je zapotřebí připomenout skutečnost, kdy
daný procesní postup místně a věcně příslušných „úředních osob“ či „kolegiálních orgánů“ konkrétních
správních orgánů akcentujících užší definování postavení „účastníka řízení“ s ohledem k aplikaci ustanovení §
72 „zákona o přestupcích“může tímto odůvodňovat i nadále iniciaci nežádoucích stížností, včetně
nadbytečného uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci daného typu
správního řízení, plně předpokládající argumentaci využití procesního práva, které je upíráno v rámci
neexistence poukazovaného přiznání postavení účastníka řízení bez možnosti např. „ nahlížet do spisů,
vyrozumění ze strany místně a věcně příslušného správního orgánu o výsledku přestupkového řízení“ apod.
Z pohledu zúčastněných stran se může tento aplikační postih jevit jako potencionálně diskriminující.
Vyhodnocení fakultativní možnosti využití procesního postupu správního orgánu (viz. situační příklad č.1) –
před nabytím legislativní změny „zákona o přestupcích“ účinné od 1. října 2016
V zájmu optimalizace naplňování principu „dobré správy“ - viz. dílčí princip „ochránce“ přesvědčivost lze s ohledem k využití aplikace ustanovení § 72 „zákona o přestupcích“ předejít stále
ze strany „správního orgánu“ často oprávněnému administrativnímu ataku osob, které se mnohdy
oprávněně cítí být dotčeni na svých právech s ohledem k neexistenci přiznaní legitimního „statusu“
účastníka řízení předejít v „lex specialis“ pohledu např. ze strany správního orgánu „proaktivním“
využitím aplikace ustanovení § 67 odst. 4 „zákona o přestupcích“, tj. realizaci možného vyrozumění o
využití daného procesního postupu „správního orgánu“, který nevyplývá z procesního postavení
účastníka řízení, ale postavení oznamovatele předkládaného skutkového děje. (Pozn. přispěvatele - srov.
odložení dílčího skutkového děje „správním orgánem“ – viz ustanovení § 49 odst.1c) „zákona o
přestupcích“ - situační příklad)
Dílčí komparativní „de lege ferenda“ monitoring uplatňování paradigmatu „good governance“ v optice
vybraných procesuálních institutů správního (přestupkového) práva a práva policejního (účinná právní
úprava – dílčí novelizace – předpokládaný stav k určujícímu datu 1.října 2016)
V rámci dynamičnosti právního vývoje poukazované veřejnoprávní oblasti s ohledem k právnímu prostředí
České republiky nelze tedy aktuálně nepřipomenout již realizovanou iniciativu zákonodárce, který s účinnosti od
určujícího data 1. října 2016 ve snaze o explicitního rozšíření a přiznání legitimního statusu účastníka řízení
„poškozeným“ osobám, kterým byla přestupkem způsobena i nemajetková újma (pozn. přispěvatel: vizte
aplikace ustanovení § 72 písm. b) „zákona o přestupcích“, účinného od určujícího data, tj. od 1. října 2016, kdy
v řízení o přestupku je již taxativně rozšířen okruh účastníků řízení a to: a) obviněný z přestupku, b) poškozený,
pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, nebo osoba, které byla přestupkem
způsobena nemajetková újma, c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající
se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1. Aplikační
veřejnoprávní praxe správních orgánů reflektuje procesuální postup, tj. kdy shora poukazované ustanovení § 72
písm. b) „zákona o přestupcích“ se použije i na přestupky spáchané před účinností poukazované legislativní
změny od 1. října 2016, pokud řízení bylo zahájeno po 1. říjnu 2016. (Pozn. přispěvatele: S ohledem ke zjevné
snaze zákonodárce o extenzivní rozšíření legitimního uplatnění práv poškozených, kterým byla způsobena škoda
nemajetková - nedošlo však diskrepantně ze strany zákonodárce k očekávané nezbytné související změně
aplikace ustanovení § 70 „zákona o přestupcích“, jenž upravuje institut náhrady škody, neboť stále účinné znění
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ustanovení § 70 odstavce prvého „zákona o přestupcích“ i nadále stanoví, že „jen ten, komu byla přestupkem
způsobena majetková škoda má možnost uplatnit nárok na její náhradu“ etc.). V době zpracování příspěvku
nebyl stále legitimně upraven postup správních orgánů ani osob, kterým byla přestupkem způsobena
nemajetková újma etc. Dle opatřené analýzy stanoviska příslušné součásti Ministerstva vnitra České republiky
jsou reflektovány k problematice „poškozeného s nemajetkovou újmou“ dva výklady a to např. a) postupovat
analogicky dle ustanovení §§ 70, 77, 81 „zákona o přestupcích“ s využitím restriktivního výkladu jeho práv jako
účastníka řízení nebo b) o nároku osoby, které byla způsobena nemajetková újma vůbec nerozhodovat z důvodu,
kdy hmotněprávní úprava opravňující správní orgány rozhodovat o majetkové újmě v rámci aplikace ustanovení
§ 70 „zákona o přestupcích“ rozhodování místně a věcně příslušných správních orgánů o nemajetkové újmě
legitimně neumožňuje etc. Vzhledem k obtížnosti řešení předmětné problematiky, ani po oficiálním jednání
zástupců Ministerstva vnitra ČR se zástupci místně a věcně příslušných krajských úřadů, nebyla do doby
zpracování předkládaného příspěvku sdělena metodická doporučení.
Institut oznamování a objasňování v komparativní optice účinné právní úpravy správního (policejního)
práva v rámci právního prostředí Slovenské republiky v „de lege ferenda“ inspiraci
V souvislosti s teoreticky orientovanou reflexí zájmově demonstrovaných institutů administrativního práva je
pro účely možných „de lege ferenda“ úvah, zohledňujících inspirativní posun k případné negaci naznačených
diskrepantních faktorů administrativního práva v rámci účinného právního prostředí České republiky taktéž
přiléhavé dílem komparativně poukázat k existenci účinné právní úpravy Slovenské republiky, která v rámci
aplikace ustanovení § 58 zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkov, ve znení zmen a doplňkov (dále jen „zákon o
priestupkov“) pregnantně vymezuje institut „objasňování“ priestupkov (viz. cit. výň. aplikace ustanovení § 58
„zákona o priestupkov“), tj. kdy „objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie
podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či a) sa stal skutok, ktorý je priestupkom
podľa tohto alebo iného zákona, b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania přestupku, c) sa uloží
sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné
prejednanie priestupku, d) uloží ochranné opatrenie, e)uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť
spôsobenú škodu etc. V rámci dikce této samostatné kapitoly je taktéž na místě opětovně připomenout, že účinná
právní úprava České republiky v rámci oznamování přestupků rozlišuje stále výlučnou procesní linii
v rozlišovací optice institutů A) oznamování a B) dokazování, které finálně přísluší výlučně „správním
orgánům“. Dle „de lege lata“ stavu účinné právní úpravy Slovenské republiky se jeví jako účinný procesně
orientovaný veřejnoprávní nástroj existence shora uvedeného ustanovení § 58 „zákona o priestupkov“,
které je vymezeno jako „obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu“. Dále v rámci
aplikace ustanovení § 69 „zákona o priestupkov“ zákonodárce Slovenské republiky rovněž precizovaněji
vymezuje legitimní možnost „správním orgánům“ požádat orgán, který přestupky objasňoval je kvalitativně
došetřovat (viz. např. institut „Došetrovania priestupkov“ – srov. aplikaci ustanovení § 69 „zákona o
priestupkov“, kdy „Správne orgány sú oprávnené v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý
priestupok objasňoval, vykonanie úkonov v záujme došetrenia skutočností nevyhnutných na prejednanie
priestupku, ak tieto úkony nemôžu vzhľadom na ich povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami. Do
vykonania úkonov v záujme došetrenia správny orgán konanie o priestupku preruší“apod.). Dle názoru
přispěvatele účinná právní úprava Slovenské republiky tímto legitimizuje využitelnost širšího procesuálního
součinnostního potencionálu (viz. pozn. přispěvatele – srov. např. dílčí komparace ustanovení § 59 „zákona o
přestupcích“- účinná právní úprava ČR v komparaci s dílčím ustanovením § 69 „zákona o priestupkov“- účinná
právní úprava SR).
Závěr
S poukazem k tématickému rozhraní příspěvku, primárně sledujícího ambici širšího teoretického vhledu,
reflektujícího obecně vymezený paradigmatický schématismus „dobré správy“ byl v rámci užších dílčích i
zevšeobecňujících výstupů osvětlen teoretický orientovaný vhled, který rovněž dílem tématicky odráží
rozmanitost a výkladovou variabilitu uplatňování správně právních zásad a principů „dobré veřejné správy“.
V rámci demonstrovaného situačního příkladu (oblast „lex generalis“ a „lex specialis“) přispěvatel rovněž dílčím
a zevšeobecňujícím způsobem eklekticky poukázal k aplikační variabilitě daného procesuálního potencionálu
„správních“ i „policejních orgánů“, který by měl korespondovat s obecně deklarovanými východisky „good
governance“, ale zároveň by měl subsumovat i neformální principiální hlediska výkonu veřejné správy,
označované souhrnně tež jako „principy dobré správy“. Uplatňováním těchto principů má předpoklady vytvářet
zábrany pro diskrepantně vychýlený aplikační potencionál ze strany dotčených orgánů veřejné správy. V rámci
dílčích výstupů příspěvku byla s ohledem k dynamičnosti právní úpravy poukazované oblasti s ohledem k účinné
právní úpravě České a Slovenské republiky formou komparativního „de lege lata“ a „de lege ferenda“
monitoringu taktéž reflektována procesuální upotřebitelnost nástrojů dané vyseče veřejného práva, která
disponuje potencionálem žádoucím či nežádoucím způsobem determinovat kvalitativní stránku uplatňování
principů „good governance“ ze strany dotčených orgánů veřejné správy.
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POLSKIE SIŁY ZBROJNE W MISJACH POKOJOWYCH
I ROZJEMCZYCH
Józef KUBICA1

Polish Armed Forces in Peacekeeping Missions
Abstract: Służba żołnierzy polskich poza granicami kraju koncentrowała sie w trzech płaszczyznach. Pierwsza
to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – głównie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, którzy nie
wrócili do kraju po zakończeniu II wojny światowej. Część z nich odbywała w dalszym ciągu służbę w
formacjach wartowniczych na terenie Niemiec i Italii. Ta zbiorowość sukcesywnie ulęgała redukcji, a roku 1947
przekształciła się w kolejną cywilną grupę emigrantów. Druga grupa to żołnierze polscy, którzy w okresie
funkcjonowania PRL służyli w misjach pokojowych ONZ. Ogółem służyło ok. 9 tys. żołnierzy. Wreszcie
trzecia, najbardziej współczesna, związana z okresem 25-lecia RP, to żołnierze misji ONZ i NATO w różnego
rodzaju siłach ekspedycyjnych i pokojowych. Tu najliczniejsze kontyngenty odbywały służbę w Iraku i
Afganistanie.
Kluczowe słowa: Misje pokojowe,Konflikty,Polscy żołnierze
Abstract: Service of Polish soldiersabroad is focused in three areas.The First one is soldiers Polish Armed
Forces in the West.-maily inthe UK and Italy who did not return to the country after the Second World
War.Some of them took place still serving in the guard formations in Germany and Italy.The community
gradually is reced and 1947 was transformed into another civilian group of immigrants.The second group in the
Polish soldiers who are in the period of the Polish Peopl s Republic having served in UN peacekeeping
missions.Total served approx 9 thousand soldiers.Finally the third is the most modern connected with the period
of the 25the aniversary of the Republic of Poland the soldiers of the UN mission and NATO in various kinds of
expeditionary forces and peace .Thesse most numerous contingents held service in Iraq and Afganistan
Key words: Peacekeeping,conflict,Polish soldiers
Polska opinia publiczna jest co najmniej od kilkunastu lat przyzwyczajona już do sytuacji, w której Polskie Siły
Zbrojne (PSZ) biorą udział w międzynarodowych misjach i ekspedycjach wojskowych na całym świecie. Uznaje
się tę sytuację prawie za normalność.
Po zakończeniu II wojny światowej znaczna część dotychczasowych żołnierzy PSZ, podległych politycznie
rządowi emigracyjnemu w Londynie, nie chciała wracać do kraju. Decydowały o takim podejściu następujące
aspekty – dochodzące z Polski informacje o traktowaniu powracających jako delikatnie mówiąc „podejrzanych
politycznie”, jak też wewnętrzna propaganda w środowisku tych żołnierzy. W efekcie na powrót decydowało się
niewielu. Inną sprawą były starania ze strony władz brytyjskich o powrót tej zbiorowości do kraju [1]. Chodziło
po prostu o czysto egzystencjalny aspekt, ponieważ sytuacja ekonomiczna, a co za tym idzie – również socjalna
na wyspach była wówczas bardzo trudna.
Wobec tych, którzy nie deklarowali chęci powrotu do macierzystego kraju Wielka Brytania stosowała różnego
rodzaju środki substytutywne. Do polowy 1947 roku ok. 5,5 tys. polskich żołnierzy służyło w różnego rodzaju
oddziałach wartowniczych na terenie Niemiec. Dalsze ok. 1200 pełniło analogiczne funkcje we Włoszech, ale
cała zbiorowość to było aż 60 tys. oficerów i żołnierzy. W stosunku do tych, którzy pozostawali na wyspach,
przeprowadzono demobilizację. Następnie otwarto zapisy na wyjazd osadniczy do takich państw, jak Kanada,
Australia, Nowa Zelandia i ówczesna Unia Południowej Afryki. Z tej możliwości skorzystało sukcesywnie ok.
15–17 tys. polskich żołnierzy. Kolejne ok. 12 tys. skorzystało z możliwości uczestnictwa w rożnego rodzaju
kursach zawodowych na terenie Wielkiej Brytanii i podjęło tam pracę. Dalszych ok. 3–4 tys. założyło na terenie
Wielkiej Brytanii rodziny. Tu można wskazać, że np. że były wódz naczelny Wojska Polskiego gen. Kazimierz
Sosnkowski wyjechał do Kanady, gdzie przez kilka lat zajmował się profesjonalnie pracami rolniczymi na
fermie, którą, jak wszyscy inni, otrzymał od rządu kanadyjskiego. Niestety nie najlepiej udawała mu się praca
rolnika, podobnie jak też wielu innym. Z kolei gen. Władysław Anders zajmował się w dalszym ciągu
działalnością już nie wojskową, bo na to nie zezwalały władze Zjednoczonego Królestwa, ale polityczną w
ramach rządu emigracyjnego, który tracił poparcie polityczne. W efekcie, po utworzeniu w Polsce rządu jedności
Józef Kubica;Dr nauk społecznych ,wykładowca akademicki. Wyższa Szkoła Bezpieczenstwa Poznań-fakultet Gliwice. 41-200 SOSNOWIEC
ul Naftowa 35 a/83 POLSKA. E-mail: dalbo-gen@wp.pl
1

215

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

narodowej, również gabinet przy Downing Street wycofał swoją akredytację dla polskiego rządu emigracyjnego
[2].
Losy wojennych kombatantów były bardzo zróżnicowane i pokrętne. Ci, którzy zdecydowali się pozostać,
wykorzystując bardzo skromne zasiłki socjalne ze strony rządu brytyjskiego, a jest ich już bardzo niewielu,
egzystują w przysłowiowych barakach na przedmieściach Londynu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że ich
życie przebiega w wielkiej nędzy, jednak nie ulega wątpliwości, że funkcjonują na bardzo niskim poziomie
życiowym. Niestety w tym środowisku zachodziły i w dalszym ciągu jeszcze trwają patologie społeczne z
alkoholizmem na czele.
U schyłku II wojny pojawiło się kolejne zagrożenie, znacznie większe od stosowanego w czasie I wojny
światowej gazu bojowego. Była to oczywiście broń nuklearna. Dlatego też świat zachodni podjął szereg działań
w kierunku uzyskania realnych gwarancji dla świata, aby w miarę możliwości wyeliminować lub ograniczyć
konflikty wojenne. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dziś, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ma już kilkadziesiąt lat działalności za sobą, można pokusić
się o pewne oceny. Nie zmienia to faktu, że ONZ nie w pełni sprawdziła się w stosunku do bardzo daleko
idących oczekiwań. Zawsze jednak należy postawić pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby ONZ nie było [3]? Nie
można bowiem zapominać, że działalność tej organizacji przypadła na okres wyzwalania się krajów
kolonialnych oraz zimnej wojny. Te dwie dynamiczne procesy funkcjonowały równolegle do siebie, jak również
między nimi istniał cały szereg powiązań.
W ramach wewnętrznych podmiotów ONZ szczególne miejsce odgrywa i odgrywała w przeszłości Rada
Bezpieczeństwa. Z jej nadania, ale mandatu całej ONZ, powoływano szereg misji wojskowych i cywilnowojskowych, przeznaczonych do kontroli przestrzegania traktatów pokojowych czy rozejmowych w różnych
częściach świata [4]. Tu trzeba jeszcze dodać, że w okresie od 1945 do 1990, kiedy Polska pozostawała w tzw.
obozie krajów socjalistycznych, będąc członkiem zarówno Układu Warszawskiego, jak też RWPG, zajmowała w
tej grupie państw de facto satelickich wobec Związku Radzieckiego, funkcję stosunkowo wysoką. Decydowała o
tym wielkość terytorium, jak też liczba ludności. W tym okresie funkcjonowali także politycy, którzy byli
cenieni w świecie zarówno po stronie wschodniej, jak też zachodniej. Do takich należeli na pewno Adam
Rapacki, jak też Edward Gierek [5]. To budowało i to w bardzo wysokim stopniu polską pozycję w świecie.
Trudno się dziwić, że w ówczesnym kluczu politycznym, gdzie dbano o reprezentację zarówno państw strony
wschodniej, zachodniej, jak też państw neutralnych, w reprezentacjach czysto politycznych, jak też politycznomilitarnych ze strony wschodniej wybierano w przeważającej większości właśnie Polskę. Rzecz oczywista, że
działo się to z wolą i na życzenie ówczesnego ZSRR. Jednak znane są powszechnie sytuacje, w których
kilkukrotnie o udział w misjach wojskowych zabiegały, i to bardzo intensywnie, Czechosłowacja czy też
Rumunia. Ich wysiłki okazywały się bezskuteczne, bo zwykle wskazywano właśnie nasz kraj.
Chronologicznie pierwszą misją, w której raczej oficerowie zawodowi ówczesnego Ludowego Wojska
Polskiego wzięli udział, była Międzynarodowa Komisja Rozjemcza w Korei. Ta wielostronna misja miała za
zadanie monitorowanie przestrzegania rozejmu między obu państwami koreańskimi na 38. równoleżniku. Brało
w niej udział, poprzez swoich przedstawicieli, kilkanaście państw. Polscy oficerowie odbywali służbę, podobnie
jak inni, na zasadzie rotacyjnej. Ogółem było ich łącznie ok. 400. Większość misji przebywała na stałe w
miejscowości Panmundżom, które to miejsce było też siedzibą Międzynarodowej Komisji Rozjemczej. Wobec
permanentnych incydentów, prowokowanych najczęściej przez stronę północną, na linii demarkacyjnej, którą
stanowił właśnie 38. równoleżnik członkowie komisji bardzo często pracowali w przysłowiowym terenie,
wzdłuż jego przebiegu. Wszyscy tj. wszystkie kraje, których przedstawiciele byli reprezentowani w misji, bardzo
wysoko oceniali Polaków. Była to ocena profesjonalna, a nie polityczna bynajmniej, ponieważ tu wszystkie
strony utrzymywały swoje stanowiska polityczne. Misja w Korei była dla polskich wojskowych swego rodzaju
szkołą służby a także zachowań poza granicami kraju.
W kilka lat później ekipa polskich wojskowych wzięła też udział w Międzynarodowej Komisji Kontroli i
Nadzoru w Indochinach (ISCS). Ten podmiot prawa międzynarodowego działał pod formalną egidą ONZ w
latach 1954–1975. Praktycznie zespoły tej Komisji pracowały niezależnie w trzech państwach PołudniowoWschodniej Azji tj. Wietnamie, Laosie i Kambodży. W jej pracach brali udział wojskowi przedstawiciele trzech
państw: Kanady (reprezentującej państwa zachodnie), Indii (reprezentujących państwa neutralne) i Polski
(reprezentującej stronę wschodnią, a ściślej Układ Warszawski). W ciągu wielu lat działalności poszczególnych
zespołów Komisji, rotacyjnie przewinęło się przez nią ok. 2500 polskich żołnierzy, przede wszystkim oficerów.
Jedna rotacyjna zmiana liczyła ok. 100 osób w Wietnamie, który w tamtym rejonie świata był zdecydowanie
państwem najważniejszym, mimo że w tym okresie był podzielony na dwa przeciwstawne sobie politycznie i
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militarnie państwa, oraz po ok. 70 oficerów w Kambodży i Laosie. Podobną liczebność, na zasadzie parytetu,
miały kontyngenty indyjski i kanadyjski [6].
Były to epizody wcale nie tak krótkie i małe, jak by nazwa mogła wskazywać. Pobyty zarówno w Korei, jak i w
Indochinach były bardzo dobrymi okresami o charakterze przejściowym i szkoleniowym dla tych polskich
wojskowych, którzy w nich uczestniczyli, jak też praktycznie dla całego Wojska Polskiego (wówczas Ludowego
Wojska Polskiego). Doświadczenia tam zdobyte zostały spożytkowane i dobrze rozwinięte w kolejnych misjach,
w których polscy wojskowi uczestniczyli. Była to Komisja Rozjemcza na Cyprze, podobna struktura w Nigerii
oraz Komisja Rozejmowa na Wzgórzach Golan, zajętych przez Izrael podczas wojny sześciodniowej.
Warto też nadmienić, że polscy żołnierze uczestniczyli też w rozjemczej misji ONZ nad Kanałem Sueskim. Tam
też wytworzyła się sytuacja tego typu, że wojska izraelskie doszły do Kanału z zamiarem przekroczenia go.
Interwencja Rady Bezpieczeństwa ONZ powstrzymała dalszą eskalację działań wojennych. Wprowadzono także
dość liczny, jak na misje pokojowe, wielostronny (wielonarodowy) kontyngent wojsk ONZ, który rozdzielił
strony walczące oraz miał nie dopuścić do wznowienia walk. Co prawda doszło w tym rejonie do kolejnej
wojny, w której agresorem jednoznacznie był Egipt, który chciał zrewanżować się za straszliwą klęskę, jaką
poniósł w wojnie sześciodniowej. Ta kolejna wojna, której nazwa pochodzi od żydowskiego święta Jom Kippur,
w aspekcie militarnym była bardzo zacięta. Egipt, wyposażony przez stronę radziecką w nowoczesne, jak na
ówczesne czasy, rakiety przeciwlotnicze SA-7, przez kilka pierwszych dni walki, dość skutecznie blokował
działania izraelskiego lotnictwa. To ostatnie mimo poniesionych, poważnych strat, przełamało jednak egipski
system obrony przeciwlotniczej. Dzięki temu Izrael, pod osłoną własnego, panującego w przestrzeni powietrznej
lotnictwa, zatrzymał egipską ofensywę pancerno-zmechanizowaną na Półwyspie Synaj, otaczając większość
wojsk agresora i zadając kolejną ogromną klęskę przeciwnikowi.
Co do sił pokojowych, w których uczestniczyli także Polacy – w pierwszej fazie starcia miedzy siłami egipskimi
a izraelskimi kontyngent sił pokojowych poniósł także straty w ludziach, mimo że w sposób oczywisty „błękitne
hełmy” w walce udziału nie brały. Jednak tak to jest w działaniach zbrojnych – bomba czy pocisk nie rozróżnia
czy jest to cel neutralny czy też pozycja przeciwnika. Polscy żołnierze akurat byli w tej szczęśliwszej sytuacji, że
skończyło się na rannych i kontuzjowanych. Zginęło natomiast łącznie kilkunastu żołnierzy innych narodowości.
Wśród nich Hindusi, Szwedzi, Kanadyjczycy, czy Indonezyjczycy.
Misja na Wzgórzach Golan, które stanowią naturalną granicę między Izraelem a Syrią, była jedną z najdłuższych
misji ekspedycyjnych wojska polskiego w ramach sil pokojowych ONZ. Podobnie, jak już w innych tego typu
przedsięwzięciach, partnerami Polaków byli głownie Kanadyjczycy i Hindusi. Pragmatyka służby sił
pokojowych na tym obszarze była taka, że siły pokojowe ustawiły liczną sieć posterunków wzdłuż linii
rozgraniczenia wojsk izraelskich i syryjskich. Siły stron przeciwnych jednak zachowały swoją aktywność, która
jednak w zależności od strony była dość zróżnicowana. Strona izraelska budowała i doskonaliła inżynieryjnie
umocnienia dla swoich wojsk, gdyż nie zamierzała dokonywać dalszych uderzeń, mimo że Damaszek leży
stosunkowo blisko przedmiotowych wzgórz, zatem zbrojne zajęcie go dla bardzo sprawnej armii izraelskiej nie
byłoby problemem. Strona syryjska natomiast nie mogła się politycznie pogodzić ze stratą tego niewielkiego,
lecz niezmiernie ważnego strategicznie. Stąd też, nie mogąc dokonać jakiś większych operacji wojennych,
próbowała wysyłać do strefy zajętej przez Izrael dywersantów, terrorystów itd.
Polski kontyngent wojskowy był odpowiedzialny za bardzo skomplikowaną logistykę całej misji, czyli sił
pokojowych ONZ na wzgórzach Golan. Tu trzeba pamiętać, że poruszając się po trudnych drogach w
niewysokich i bezleśnych, ale stromych i zdradliwych górach, należało dostarczać do sieci posterunków,
rozrzuconych w linii o długości ok. 90 km, dosłownie wszystko. Jest to bowiem obszar zupełnie jałowy.
Transportowano więc wodę, żywność, ale nawet paliwo do palenisk w poszczególnych punktach sieci
posterunków. Polski kontyngent na wszystkich kolejnych rotacjach, wywiązywał się z nałożonych zadań
znakomicie, mimo że w tym okresie logistyka bynajmniej nie była silną strona zarówno polskiej, jak też innych
armii Układu Warszawskiego.

Nowa rzeczywistość, czyli przejście Polski do obozu zachodniego, wytworzyło zupełnie nową sytuację. Dobre
tradycje, jak i pamięć wśród decydentów polityki światowej powodowała, że nasz kraj w dalszym ciągu był
cennym partnerem w aspekcie udziału w misjach międzynarodowych. Tu należy wymienić skromny liczbowo
udział polskich żołnierzy w misji pokojowej w Afryce północno-zachodniej, gdzie trwały walki o obraz
polityczny i tożsamość Sahary Zachodniej. Tylko pozornie był to skrawek jałowej pustyni. Znajdują się tam
nadal duże złoża fosforytów, jak i podobnie do sąsiedniej Mauretanii, duże złoża rud żelaza. Misja ONZ, w
której brali udział także Polacy, nie zdołała wprawdzie powstrzymać do końca walk, ponieważ bazujące w
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sąsiedniej Algierii oddziały Frontu Polisario nie przestrzegały żadnych zawartych porozumień. Jednakże polska
obecność przyczyniła się do pewnego humanitaryzmu, jeżeli można tak mówić o charakterze walk
partyzanckich.
Wkrótce przed naszym krajem stanęły nowe wyzwania. Pierwszym i to wielkim, jeżeli chodzi o skalę i
charakter, był udział w wojnie z talibanatem, wspieranym przez Al-Kaidę a drugim – udział nie tyle w wojnie,
ile pacyfikacji a zarazem odbudowie Iraku. Trzeba zaznaczyć, że obydwie misje nie zostały jeszcze zakończone.
Jednak na obecnym etapie można pokusić się o rzetelne oceny.
W Afganistanie polski kontyngent był jednym z kluczowych elementów natowskich sił ekspedycyjnych. Po
pewnym okresie przejściowym Polacy otrzymali jako zadanie strategiczne, utrzymanie spokoju w całej
stosunkowo dużej prowincji Ghazni. Tu co prawda okazało się, że liczący ok. 2400 ludzi kontyngent jest nieco
zbyt mały liczebnie, ale przy pewnej pomocy sojuszników w tej prowincji spokój utrzymano. Tu należy dodać,
że przez ten obszar prowadzi najważniejszy w tym kraju szlak komunikacyjny między Kabulem i Kandaharem
[7].
Aktualnie w Afganistanie przebywa ok. 80-osobowa polska misja szkoleniowa. Podobnie jak sojusznicy, polscy
żołnierze szkolą afgańskich żołnierzy armii rządowej oraz afgańskich policjantów. Ta misja potrwa jeszcze co
najmniej do końca 2017 roku.
Polski udział w misji pokojowej w Iraku był również dowodem na daleko idące zaangażowanie Polski w misje
pokojowe. Wprawdzie polscy żołnierze nie wzięli udziału w słynnej operacji „Pustynna Burza”, w której
uwolniono Irak od dyktatora Saddama Husajna i jego opresyjnego reżimu. Później jednak strona polska, a
konkretnie polscy dowódcy, dowodzili wielonarodową dywizją „Centrum-Południe”, która utrzymywała ład i
porządek w ok. 1/5 części tego kraju. Właśnie misja w Iraku spowodowała ze polskie wojska zaczęły być bardzo
cenione zarówno przez struktury w NATO, jak również poza sojuszem.
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VPLYV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA MEDZINÁRODNÚ
BEZPEČNOSŤ
Milota KUSTROVÁ1

The Impact of Climate Change on International Security
Abstrakt: Stav a kvalita životného prostredia patria medzi dôležité determinanty národnej i medzinárodnej
bezpečnosti. Článok sa zaoberá súvislosťami medzi zmenou klímy a výskytom bezpečnostných hrozieb a rizík
a ich dôsledkov na medzinárodnú bezpečnosť. V prvej časti článku je pojednané o pozorovaných zmenách
klimatického systému, ich prejavoch a dopadoch na spoločenské a prírodné systémy, o prognózach budúcich
globálnych a regionálnych klimatických zmien, ako aj o reakciách spoločnosti na klimatické zmeny a
o stabilizácii, zotrvačnosti a ireverzibilite klimatických zmien. V ďalšej časti článku je pozornosť upriamená na
kľúčové bezpečnostné hrozby a riziká plynúce z klimatických zmien. V poslednej časti článku sa autorka
zaoberá výskytom klimaticky podmienených bezpečnostných hrozieb v jednotlivých svetových regiónoch
a vedúcou úlohou EÚ na podporu globálnej klimatickej bezpečnosti.
Kľúčové slová: klimatické zmeny, hrozby, riziká, medzinárodná bezpečnosť
Abstract: Condition and quality of the environment are important determinants of national and international
security. The article deals with the relationship between climate change and the incidence of security threats and
risks and their implications for international security. In the first part of the article the author deals with the
observed change in the climate system, their manifestations and impacts on social and natural systems, she also
deals with prediction of future global and regional climate change and the social response to climate change and
stabilization, inertial and irreversible climate change. In the next part of the article, attention is directed to the
key security threats and risks resulting from climate change. The last part of the article the author deals with the
existence of climate conditioned security threats in different regions of the world and the EU's leadership in
support of the global climate security.
Key words: climate change, threats, risks, international security

1.

ÚVOD
„Klimatické zmeny predstavujú najväčšie a najrozsiahlejšie zlyhanie trhu v dejinách.“
Sir Nicholas Stern, 2006

Zmena klímy sa týka zmeny stavu klímy, ktorú možno identifikovať zmenami priemeru alebo premenlivosťou
vlastností klímy, ktorá pretrváva po dlhšiu dobu, obvykle po desaťročia alebo dlhšie. Zmena klímy môže byť
spôsobená vnútornými prírodnými procesmi alebo externými silami, ako sú zmeny slnečných cyklov, sopečnej
erupcie a trvalé antropogénne zmeny zloženia atmosféry alebo využitia pôdy. Rámcová dohoda OSN o zmene
klímy (UNFCCC) v Článku 1 definuje zmenu klímy ako zmenu klímy, ktorá sa prisudzuje priamo alebo
nepriamo činnosti ľudí, ktorá mení zloženie globálnej atmosféry a pripája sa k prirodzenej premenlivosti klímy
sledovanej počas porovnateľného časového obdobia. UNFCCC teda rozlišuje medzi zmenou klímy pripadajúcou
na vrub ľudskej činnosti, ktorá mení zloženie atmosféry, a premenlivosťou klímy z prirodzených príčin.[1]
Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb.
Hrozba klimatických zmien sa rieši globálne na základe Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách.
V roku 2007 uskutočnila Bezpečnostná rada OSN prvú diskusiu o zmene klímy a jej dôsledkoch na
medzinárodnú bezpečnosť. Európska rada upriamila pozornosť na vplyv zmeny klímy na medzinárodnú
bezpečnosť a v júni 2007 vyzvala vysokého splnomocnenca a Európsku komisiu, aby na jar 2008 predložili
spoločnú správu Európskej rade. Táto správa (vypracovaná pod názvom Zmena klímy a medzinárodná
bezpečnosť) sa sústredila na vplyv zmeny klímy na medzinárodnú bezpečnosť a zvažovala vplyv týchto
medzinárodných bezpečnostných dôsledkov na bezpečnosť samotnej Európy a spôsoby, akými by mala Európa
reagovať, ako aj spôsoby riešenia týchto bezpečnostných rizík použitím celej škály nástrojov EÚ spolu s
politikami na zmiernenie a prispôsobenie. Správa dospela k záveru, že je v záujme Európy, aby riešila
bezpečnostné dôsledky zmeny klímy prostredníctvom série opatrení na úrovni EÚ, v dvojstranných vzťahoch a
na multilaterálnej úrovni vzájomne sa podporujúcim spôsobom. [2]
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2. PREJAVY A DÔSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMIEN
Klíma (podnebie) je dlhodobý režim atmosférických dejov (počasia) určitého miesta alebo územia podmienený
slnečným žiarením, povrchom, atmosférickou cirkuláciou, energetickou bilanciou systému Zem-atmosféra a
ľudskými zásahmi. Tento systém je daný predovšetkým súborom meteorologických prvkov ako teplota vzduchu,
vlhkosť vzduchu, zrážky, slnečné žiarenie, vietor, oblačnosť a pod. Teda klíma má príznačné fyzikálne
a chemické vlastnosti. Prírodnými procesmi, ale aj ľudskou činnosťou dochádza k uvoľňovaniu niektorých
chemických zlúčenín a prachových častíc do atmosféry (emisie, imisie, freóny, atď.), následkom čoho sa mení
chemické zloženie atmosféry (kumulácia skleníkových plynov, ubúdanie ozónovej vrstvy a i.). Tieto zmeny
následne vyvolávajú aj zmeny fyzikálnych veličín, predovšetkým zmenu teploty.
Pozorovanie klimatického systému vychádza z priamych meraní a diaľkovej detekcie z družíc a ďalších
zariadení. Prístrojové merania sa datujú v globálnom meradle od polovice 19. storočia pre teplotu a ďalšie
veličiny, teda od roku 1950 sú k dispozícii komplexnejšie a rôznorodejšie súbory pozorovaní. Paleoklimatické
rekonštrukcie rozširujú niektoré záznamy o stovky až milióny rokov späť do minulosti. Všetky tieto údaje
spoločne poskytujú komplexný obraz o variabilite a dlhodobých zmenách atmosféry, oceánu, kryosféry a
zemského povrchu. Otepľovanie klimatického systému je nepochybné a od päťdesiatych rokov minulého
storočia nemá celý rad pozorovaných zmien obdoby po celé desaťročia až tisícročia. Monitorovaním
klimatického systému sa zaoberá množstvo špecializovaných inštitúcií, predovšetkým Medzivládny panel pre
zmenu klímy (IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change), ktorý hodnotí najnovšie vedecké,
technické a sociálno-ekonomické informácie dôležité pre pochopenie klimatických zmien. Medzivládny panel
pre klimatické zmeny tvrdí, že otepľovanie klimatického systému je očividné. Predpokladá sa, že tieto zmeny
budú pokračovať a že extrémne výkyvy počasia budú mať za následok nebezpečenstvá ako sú napr. záplavy,
extrémne suchá, požiare, ktoré sa budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. Vplyvy a zraniteľnosť prírody,
hospodárstva a nášho zdravia sú v jednotlivých svetových regiónoch, územiach a hospodárskych odvetviach
rozdielne. IPCC spracováva hodnotiace správy (AR – Assessment Report). V súčasnej dobe prebieha šiesty
cyklus hodnotenia, súhrnná správa AR6 by mala byť dokončená v roku 2022.
2.1 Súčasný stav klimatických zmien
V piatej hodnotiacej správe (AR5) IPCC súčasný stav klímy vyhodnocuje nasledovne [3]:
- Každé z posledných troch desaťročí bolo v blízkosti zemského povrchu teplejšie než ktorékoľvek
predchádzajúce desaťročie od roku 1850. Na severnej pologuli bolo obdobie 1983 až 2012
pravdepodobne najteplejším tridsaťročím za posledných 1400 rokov.
- Oteplenie oceánu dominuje v náraste energie, uloženej v klimatickom systéme, čo predstavuje viac než
90 % energie akumulovanej medzi rokmi 1971 a 2010. Je prakticky isté, že sa povrchová vrstva oceánu
(0 až 700 m) od roku 1971 do roku 2010 oteplila a pravdepodobne sa oteplila v období od 70. rokov
19. storočia do roku 1971.
- V posledných dvoch desaťročiach sa zmenšuje hmotnosť grónskeho a antarktického ľadového príkrovu,
ľadovce ďalej ustupujú takmer na celom svete a arktický morský ľad a rozsah jarnej snehovej pokrývky
na severnej pologuli sa naďalej zmenšuje.
- Rýchlosť vzostupu výšky hladiny oceánu od polovice 19. storočia bola vyššia než priemerná rýchlosť v
priebehu predošlých dvoch tisícročí. V období rokov 1901 až 2010 vzrástla globálna stredná výška
hladiny oceánu o 0,19 (0,17 až 0,21) m.
- Atmosférické koncentrácie oxidu uhličitého (CO2), metánu (CH4) a oxidov dusíka (NxO) sa zvýšili na
úroveň nebývalú za posledných minimálne 800 000 rokov. Koncentrácie CO2 sa od pred industriálnych
dôb zvýšili o 40 %, primárne v dôsledku emisií z fosílnych palív a sekundárne v dôsledku čistých emisií
zo zmien využívania pôdy. Oceán absorboval zhruba 30 % emitovaného antropogénneho oxidu
uhličitého, čo spôsobuje jeho acidifikáciu (okysľovanie).
Atmosféra a oceán sa oteplili, množstvo snehu a ľadu kleslo, hladina oceánu stúpla a koncentrácie skleníkových
plynov sa zvýšili.
2.2 Prognóza budúcich klimatických zmien a ich dopadov
Projekcie zmien klimatického systému sa uskutočňujú pomocou hierarchickej rady klimatických modelov, od
jednoduchých klimatických modelov cez modely stredne zložité až po komplexné klimatické modely a modely
ESM (Earth System Model). Nové simulácie pomocou klimatických modelov, uskutočnené v rámci projektu
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) Svetového programu výskumu klímy (WCRP)
prognózujú nasledovné trendy [3, 4, 5]:
- Koncentrácie CO2 v roku 2100 vyššie než v súčasnosti, a to v dôsledku ďalšieho nárastu kumulatívnych
emisií CO2 do atmosféry v 21. storočí. Pokračujúce emisie skleníkových plynov spôsobia ďalšie
oteplenie a zmeny vo všetkých zložkách klimatického systému. Zmenšenie klimatickej zmeny bude
vyžadovať podstatné a trvalé znižovanie emisií skleníkových plynov.
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Zmena priemernej globálnej teploty pri povrchu na konci 21. storočia pravdepodobne prekročí 1,5°C v
porovnaní s obdobím rokov 1850 až 1900. Otepľovanie bude aj naďalej pokračovať aj po roku 2100.
Zmeny v globálnom kolobehu vody v reakcii na otepľovanie v 21. storočí nebudú rovnaké. Rozdiel v
zrážkových úhrnoch medzi vlhkými a suchými oblasťami a medzi vlhkými a suchými obdobiami sa
bude zvyšovať, ale môžu sa objavovať regionálne výnimky. Pravdepodobne dôjde do konca tohoto
storočia vo vysokých zemepisných šírkach a v rovníkových oblastiach Tichého oceánu ku zvýšeniu
priemerných ročných úhrnov zrážok. Podľa tohto scenára v mnohých suchých oblastiach v stredných
zemepisných šírkach a v subtropických oblastiach priemerný úhrn zrážok pravdepodobne poklesne,
zatiaľ čo v mnohých vlhkých oblastiach v stredných zemepisných šírkach sa priemerný úhrn zrážok do
konca tohoto storočia pravdepodobne zvýši. S rastom priemernej globálnej teploty vzduchu sa
početnosť výskytu a intenzita extrémnych zrážok do konca tohoto storočia veľmi pravdepodobne zvýši
nad väčšinou pevninských oblastí v stredných zemepisných šírkach a nad vlhkými tropickými
oblasťami. V globálnom meradle je pravdepodobné, že sa monzúnové oblasti v 21. storočí rozšíria.
Zatiaľ čo monzúnové vetry pravdepodobne zoslabnú, monzúnové zrážky pravdepodobne zosilnejú v
dôsledku zvýšenia atmosférickej vlhkosti. Monzúny budú pravdepodobne nastupovať skôr alebo sa
dátum ich nástupu príliš nezmení. Koniec monzúnu bude pravdepodobne oneskorený, takže sa
monzúnové obdobia v mnohých oblastiach predĺžia.
Globálny oceán sa bude v 21. storočí i naďalej otepľovať. Teplo bude prenikať z povrchu do hlbokých
vrstiev oceánu a ovplyvní cirkuláciu vody v oceáne. Najsilnejšie otepľovanie oceánu sa predpokladá v
povrchovej vrstve v tropických a v subtropických oblastiach severnej pologule. Vo väčšej hĺbke bude
oteplenie výraznejšie v Južnom ľadovom oceáne. Najlepšie odhady oteplenia oceánu v horných 100
metroch sú približne 0,6 °C až 2,0 °C a približne 0,3 °C až 0,6 °C v hĺbke zhruba 1000 m do konca
21. storočia.
Je veľmi pravdepodobné, že sa v 21. storočí bude naďalej zmenšovať rozsah i hrúbka arktického
morského ľadu a že sa jarná snehová pokrývka na severnej pologuli bude zmenšovať s tým, ako porastú
priemerné globálne teploty pri povrchu. Globálny objem ľadovcov bude naďalej klesať. Možno
očakávať, že do polovice storočia bude Severný ľadový oceán v septembri pravdepodobne takmer bez
ľadu.
Je prakticky isté, že s nárastom priemernej globálnej teploty pri povrchu sa bude rozsah trvale
zamrznutej pôdy (permafrostu) v blízkosti povrchu vo vyšších zemepisných šírkach severnej pologule
zmenšovať. Do konca 21. storočia sa podľa priemerov multimodelových projekcií oblasť permafrostu v
blízkosti povrchu (horných 3,5 m) zmenší v priemeru o 37 % až 81 %.
Globálna priemerná hladina oceánu bude v 21. storočí naďalej stúpať. Rýchlosť rastu hladiny oceánu
bude s veľkou pravdepodobnosťou vyššia než pozorovaná za obdobie 1971 až 2010. Dôvodom je
zvýšené otepľovanie oceánu a vyššie straty hmoty ľadovcov a ľadovcových príkrovov.
Zmena klímy ovplyvní procesy kolobehu uhlíka takým spôsobom, ktorý zosilní nárast CO2 v atmosfére.
Ďalšie ukladanie uhlíka v oceáne zvýši jeho okysľovanie.

2.3 Stabilizácia klímy, zotrvačnosť a ireverzibilita zmeny klímy
Väčšina aspektov klimatickej zmeny bude pretrvávať po storočia i v prípade, že sa emisie CO2 zastavia. To
predstavuje značnú, niekoľko storočí trvajúcu klimatickú zmenu vytvorenú minulými, súčasnými i budúcimi
emisiami CO2. Veľká časť antropogénnej zmeny klímy v dôsledku emisií CO2 je nezvratná po storočia až
tisícročia s výnimkou prípadu, kedy počas dlhej doby bude dochádzať k výraznému odstraňovaniu CO2 z
atmosféry. I po úplnom zastavení čistých antropogénnych emisií CO2 zostanú povrchové teploty po storočia
zhruba konštantne na zvýšenej úrovni. Vzhľadom k pomalému prestupu tepla z povrchu oceánu do jeho hĺbok
bude otepľovanie oceánu pokračovať po storočia. V závislosti na scenári zostane zhruba 15 až 40 %
emitovaného CO2 v atmosfére dlhšie ako 1000 rokov. Je prakticky isté, že zvyšovanie globálnej priemernej
hladiny oceánu bude pokračovať i po roku 2100, pričom sa bude hladina oceánu zvyšovať v dôsledku tepelnej
expanzie po mnoho storočí. Trvalý úbytok hmoty ľadovcových príkrovov by spôsobil vyšší vzostup hladiny
oceánu, pričom v niektorých miestach by mohol byť úbytok ľadovej hmoty nezvratný. Existuje vysoká
spoľahlivosť, že trvalé oteplenie nad určitý limit by viedlo k takmer úplnému roztopeniu grónskeho ľadovca v
horizonte tisícročia či dlhšom, čo by vyvolalo vzostup globálnej strednej hladiny oceánu až o 7 m. Boli
navrhnuté metódy, smerujúce k úmyselnému ovplyvňovaniu klimatického systému, za účelom odvrátenia zmeny
klímy. Pretože je k dispozícii len málo výstupov, nemožno urobiť komplexné kvantitatívne zhodnotenie metód
riadenia slnečného žiarenia (Solar Radiation Management, SRM) ani metód odstraňovania oxidu uhličitého
(Carbon Dioxide Removal, CDR) a ich dopadu na klimatický systém. Metódy CDR majú svoje bio-geochemické
a technologické obmedzenia z hľadiska ich potenciálu v globálnom meradle. Chýba dostatok poznatkov, aby da
dalo kvantifikovať, koľko emisií CO2 by sa dalo čiastočne kompenzovať metódami CDR v horizonte storočia.
Modelovanie ukazuje, že pokiaľ by boli uskutočniteľné metódy SRM, mohli by podstatne zabrániť vzrastu
globálnej teploty, ale ovplyvnili by tiež globálny kolobeh vody a neznížili by acidifikáciu oceánu. Pokiaľ by bolo
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SRM z akéhokoľvek dôvodu ukončené, existuje vysoká spoľahlivosť, že by globálne teploty pri povrchu veľmi
rýchlo vzrástli na hodnoty odpovedajúce pôsobeniu skleníkových plynov. [3, 4]
2.4 Dopady klimatických zmien na prírodné a spoločenské systémy
Počet dostupných vedeckých publikácií pre hodnotenie dopadov zmeny klímy, adaptácie a zraniteľnosti sa v
rokoch 2005 až 2010 takmer zdvojnásobil, pričom obzvlášť výrazný nárast zaznamenali publikácie týkajúce sa
adaptácie. Zvýšil sa počet autorov publikácií venujúcich sa zmene klímy z rozvojových krajín, hoci stále
predstavujú iba zlomok z celkového množstva.
Termín dopady (účinky) na prírodné a ľudské systémy sa primárne používa v zmysle dopadov extrémneho
počasia a zmeny klímy na prírodné a ľudské systémy. Dopady všeobecne sa týkajú účinkov na životy, spôsoby
obživy, zdravie, ekosystémy, ekonomiky, spoločenstvá, kultúry, služby a infraštruktúru vzhľadom k interakcii
zmien klímy alebo nebezpečných klimatických udalostí, ku ktorým dochádza v určitom časovom období a
zraniteľnosti exponovanej spoločnosti alebo systému. Dopady sú alternatívne označované tiež ako dôsledky
alebo následky.
V posledných desaťročiach mali zmeny klímy dopad na prírodné a ľudské systémy na všetkých kontinentoch a
naprieč oceánmi. Dôkazy dopadov zmeny klímy sú silnejšie a najkomplexnejšie pre prírodné systémy. Niektoré
dopady na ľudské systémy sú rovnako prisudzované zmene klímy s hlavným alebo vedľajším podielom zmeny
klímy odlíšiteľným od ostatných vplyvov. V mnohých oblastiach meniace sa zrážky alebo topiaci sa sneh a ľad
ovplyvňujú hydrologické systémy a majú dopad na kvalitu i kvantitu vodných zdrojov. Ústup ľadovcov takmer
po celom svete ovplyvňuje prietoky a vodné zdroje po prúde riek. Zmena klímy spôsobuje otepľovanie a topenie
permafrostu v oblastiach s vysokou zemepisnou šírkou a nadmorskou výškou. Mnoho suchozemských, vodných
a morských druhov posunulo svoje zemepisné rozšírenie, zmenilo sezónne aktivity, migračné správanie,
množstvo a počet medzidruhových interakcií v dôsledku pokračujúcej zmeny klímy. I keď je dnes zatiaľ so
zmenou klímy spájané vyhynutie iba niekoľko málo druhov, prirodzené dlhodobé zmeny globálnej klímy, ktoré
sú oveľa pomalšie než súčasná antropogénna zmena klímy, spôsobili závažné zmeny v ekosystémoch a
vyhynutie druhov v priebehu posledných miliónov rokov.
Na základe mnohých štúdií monitorujúcich mnoho oblastí a plodín sú obvyklejšie negatívne dopady zmeny
klímy na výnosy plodín než pozitívne dopady. Pozorované dopady sa týkajú prevažne produkčných aspektov
dostupnosti potravín než prístupu k nim alebo iných zložiek potravinovej bezpečnosti. Bolo zaznamenaných
niekoľko období rýchleho nárastu cien potravín a obilia v dôsledku klimatických extrémov v kľúčových
pestovateľských oblastiach, čo, okrem ďalších faktorov, indikuje citlivosť súčasných trhov na klimatické
extrémy. V súčasnej dobe je celosvetová zdravotná záťaž v dôsledku zmeny klímy relatívne malá v porovnaní s
dopadmi iných stresových faktorov a nie je dobre vyčíslená.
Dopady nedávnych extrémnych situácií súvisiacich s klímou, ako boli vlny veder, suchá, záplavy, cyklóny a
požiare, odhaľujú významnú zraniteľnosť a expozíciu niektorých ekosystémov a mnohých ľudských systémov
súčasnou premenlivosťou klímy. Dopady takýchto klimatických extrémov zahŕňajú premeny ekosystémov,
prerušenie produkcie potravín a dodávok vody, poškodenie infraštruktúry a sídiel, morbiditu a mortalitu a
dôsledky pre duševné zdravie a zdravotnú pohodu. Pre krajiny na všetkých úrovniach rozvoja súvisia tieto
dopady s výrazným nedostatkom pripravenosti pre súčasnú premenlivosť klímy v niektorých odvetviach. [6, 7]
Nebezpečenstvá súvisiace s klímou zhoršujú iné stresové faktory, často s negatívnymi dopadmi na spôsoby
obživy, predovšetkým pre ľudí žijúcich v chudobe, ovplyvňujú životy chudobných priamo dopadom na ich
spôsob obživy, znížením výnosov úrody alebo zničením domovov a nepriamo napr. zvýšením cien potravín a
nedostatkom potravy. Pozorované pozitívne dopady na chudobných a znevýhodnených ľudí, ktoré sú obmedzené
a často nepriame, zahrňujú napr. spestrenie sociálnych vzťahov a poľnohospodárskych postupov. [3,4]
2.5 Reakcia spoločnosti na klimatické zmeny
V celej histórii sa ľudia a spoločnosť s rôznou mierou úspešnosti prispôsobovali a snažili vysporiadať s klímou,
jej premenlivosťou a extrémami. Táto podkapitola sa zameriava na adaptačné možnosti v súvislosti s
pozorovanými a očakávanými dopadmi zmeny klímy, ktoré rovnako môžu riešiť zníženie rizík a zmeny
rozvojových cieľov. Skúsenosti s adaptáciou sa zvyšujú naprieč regiónmi vo verejnom i súkromnom sektore aj v
rámci komunít. Vlády na rôznych úrovniach začínajú vytvárať adaptačné plány a politiky a integrovať úvahy o
zmene klímy do širších plánov rozvoja. Príklady adaptácie v rôznych regiónoch obsahujú [4, 5, 6]:
- V Afrike väčšina národných vlád začína vytvárať adaptačné systémy riadenia. Riadenie rizík
súvisiacich s katastrofami, úprava technológií a infraštruktúry, prístupy založené na ekosystémových
opatreniach, podpora verejného zdravotníctva a diverzifikácia spôsobov obživy znižujú zraniteľnosť,
súčasné aktivity sú však väčšinou izolované.
- V Európe sa adaptačná politika rozvíja naprieč všetkými úrovňami riadenia štátov, vrátanie niektorých
adaptačných plánov integrovaných do plánovania rozvoja pobrežných oblastí a vodného hospodárstva,
do environmentálnej ochrany a riadenia rizík v súvislosti s katastrofami.

222

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE
-

-

2 /2016

V Ázii je adaptácia v niektorých oblastiach uľahčená existujúcimi adaptačnými opatreniami na národnej
úrovni, systémami včasného varovania, integrovaným riadením vodných zdrojov, poľnohospodárstvom,
lesníctvom a pobrežným zalesňovaním mangrovníkmi.
V Austrálázii je rozšírená príprava na vzostup hladiny oceánu a v južnej Austrálii príprava na
obmedzenú dostupnosť vody. Príprava na vzostup hladiny oceánu sa výrazne rozvíjala v posledných
dvoch desaťročiach a ukazuje rozdielnosť prístupov, hoci samotná implementácia zostáva
nekoordinovaná.
V Severnej Amerike sa vlády zapájajú do prípravy adaptácií a plánovania, predovšetkým na všeobecnej
úrovni. Objavujú sa niektoré adaptačné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť dlhodobé investície do
energie a verejnej infraštruktúry.
V Strednej a Južnej Amerike prebieha ekosystémová adaptácia zahrňujúca chránené oblasti, dohody o
ochrane prírody a riadenie prírodných oblastí. V niektorých oblastiach sa v poľnohospodárskom odvetví
využívajú odolné druhy plodín, klimatické predpovede a integrované riadenia vodných zdrojov.
V Arktíde sa začali rozširovať adaptačné stratégie spoločného riadenia a komunikačné infraštruktúry
kombinujúce tradičné a vedecké poznatky.
Na malých ostrovoch, ktoré majú rôzne geografické vlastnosti a kde žijú rôzni ľudia, sa ukázalo, že
adaptácia prináša väčší úžitok v spojení s ďalšími rozvojovými činnosťami.
V oceáne začína medzinárodná spolupráca a územné plánovanie morského priestoru uľahčovať
adaptáciu na zmenu klímy s obmedzenými spôsobenými územnými a správnymi otázkami.

3. KĽÚČOVÉ HROZBY A RIZIKÁ V SEKTOROCH A REGIÓNOCH
3.1 Kľúčové riziká a dôvody k obavám
Podľa Rámcovej dohody OSN o zmene klímy, kľúčovými rizikami sú potenciálne závažné dopady, ktoré sa
týkajú nebezpečného antropogénneho ovplyvňovania klimatického systému. [1] Riziká sú považované za
kľúčové vzhľadom k vysokej nebezpečnosti a zraniteľnosti exponovaných spoločenstiev a systémov alebo
oboch. Identifikácia kľúčových rizík bola založená na expertnom posúdení za použitia nasledujúcich
špecifických kritérií: závažnosť, vysoká pravdepodobnosť alebo neodvrátiteľnosť dopadov, načasovanie
dopadov, trvajúca zraniteľnosť alebo expozícia prispievajúca k rizikám alebo obmedzený potenciál na zníženie
rizík pomocou adaptácie a mitigácie. Kľúčové riziká sú integrované do piatich prepojených dôvodov k obavám
(Reasons For Concern RFC).
Päť súhrnných dôvodov k obavám (RFC) poskytuje príležitosť pre zhrnutie kľúčových rizík naprieč sektormi
a regiónmi [4]:
- Jedinečné a ohrozené systémy. Niektoré jedinečné a ohrozené systémy vrátane ekosystémov a kultúr sú
už zmenou klímy ohrozené. Počet takýchto systémov ohrozených závažnými dôsledkami sa zvyšuje s
ďalším otepľovaním o cca 1 °C. Mnoho druhov a systémov s obmedzenou adaptačnou kapacitou je
vystavené veľmi vysokému riziku s ďalším otepľovaním o 2 °C, a to predovšetkým systémy v
Severnom ľadovom oceáne a systémy korálových útesov.
- Extrémne poveternostné udalosti. Existujúce riziká spojené so zmenou klímy v dôsledku extrémnych
udalostí, ako sú vlny veder, extrémne zrážky a pobrežné záplavy, sú mierne a s oteplením o ďalší 1 °C
sú vysoké.
- Rozšírenie dopadov. Riziká sú nerovnomerne rozložené a sú všeobecne väčšie pre znevýhodnených
ľudí a komunity v krajinách na všetkých úrovniach rozvoja. Existujúce riziká sú mierne kvôli
regionálne diferencovaným dopadom zmeny klímy predovšetkým na produkciu plodín. Na základe
očakávaného poklesu regionálnych výnosov a dostupnosti vody sú riziká nerovnomerne rozšírených
dopadov vysoké pre ďalšie otepľovanie nad 2 °C.
- Globálne celkové dopady. Riziká globálnych dopadov sú mierne pre ďalšie otepľovanie medzi 1 až 2
°C a odrážajú dopady ako na biodiverzitu Zeme, tak i celkovú globálnu ekonomiku. Rozsiahla strata
biodiverzity so súvisiacou stratou tovarov a služieb viažucich sa na ekosystémy má za následok vysoké
riziká pri ďalšom otepľovaní o cca 3 °C. Celkové ekonomické straty sa zrýchľujú s rastúcou teplotou,
ale bolo uskutočnených málo kvantitatívnych odhadov pre ďalšie otepľovanie okolo 3 °C a viac.
- Rozsiahle jednotlivé udalosti. S rastúcim otepľovaním môžu byť niektoré fyzikálne systémy alebo
ekosystémy ohrozené náhlymi a nezvratnými zmenami. Korálové útesy i arktické ekosystémy už
zažívajú nezvratné posuny režimu. Riziká rastú nerovnomerne pri ďalšom náraste teploty medzi 1 až 2
°C a stávajú sa vysokými nad 3 °C vzhľadom k potenciálu pre rozsiahly a nezvratný vzostup hladiny
oceánu v dôsledku straty ľadovej pokrývky.
Sektory a regióny zahrňujú nasledujúce kľúčové riziká, z ktorých všetky sú identifikované s vysokou
spoľahlivosťou. Každé z týchto kľúčových rizík prispieva k jednému nebo viacerým dôvodom k obavám (RFC).
- Riziko smrti, zranenia, zdravotné riziko alebo riziko narušenia spôsobov obživy v nízko ležiacich
pobrežných oblastiach a v malých ostrovných rozvojových štátoch a na iných malých ostrovoch v
dôsledku búrok, zvýšeného príboja, pobrežných záplav a vzostupu hladiny oceánu.
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Závažné zdravotné riziko a riziko narušenia spôsobov obživy pre veľké mestské populácie v dôsledku
vnútrozemských záplav v niektorých oblastiach.
- Systémové riziká v dôsledku extrémnych poveternostných udalostí vedúcich k zrúteniu infraštruktúry a
kritických služieb, ako je dodávka elektrického prúdu, vody a zdravotnej a záchrannej služby.
- Riziko chorobnosti a úmrtnosti v období extrémnych horúčav, hlavne pre zraniteľnú mestskú populáciu
a ľudí, ktorí pracujú vonku v mestských alebo poľnohospodárskych oblastiach.
- Riziko nedostatku potravín a zrútenie potravinového systému v spojení s otepľovaním, suchom,
záplavami a premenlivými alebo extrémnymi zrážkami, najmä pre chudobnejšie populácie v mestských
a vidieckych oblastiach.
- Riziko straty obživy a príjmu na vidieku v dôsledku nedostatočného prístupu k pitnej vode a
zavlažovaniu a zníženej poľnohospodárskej produktivity najmä pre farmárov a chovateľov dobytka s
minimálnym kapitálom v polosuchých oblastiach.
- Riziko straty morských a pobrežných ekosystémov, biodiverzity a na tieto ekosystémy naviazaného
tovaru, funkcií a služieb, ktoré zaisťujú obživu na pobreží, hlavne pre rybárske komunity v tropických a
arktických oblastiach.
- Riziko straty suchozemských a vnútrozemských vodných ekosystémov, biodiverzity a na tieto
ekosystémy naviazaného tovaru, funkcií a služieb, ktoré zaisťujú obživu. [4]
Mnohé kľúčové riziká predstavujú zvláštne výzvy pre najmenej rozvinuté krajiny a zraniteľné spoločenstvá
vzhľadom k ich obmedzenej možnosti sa s nimi vyrovnať.
3.2 Bezpečnostné hrozby
Účinky klimatických zmien cítiť už teraz: teploty sa zvyšujú, ľadová pokrývka a ľadovce sa topia a extrémne
prejavy počasia sa stávajú častejšími a intenzívnejšími. Táto kapitola načrtáva niektoré formy konfliktov, ktoré
zmena klímy podnecuje a ktoré sa môžu vyskytnúť v rozličných častiach sveta.
3.2.1 Boj o zdroje
Strata ornej pôdy, rozšírený nedostatok vody, klesajúce zásoby potravín a populácie rýb, nárast povodní a dlhšie
suchá sa už vyskytujú v mnohých častiach sveta. Zmena klímy zmení distribúciu zrážok a v určitých regiónoch
ďalej zníži dostupnosť sladkej vody až o 20 až 30 %. Pokles poľnohospodárskej produktivity povedie k
potravinovej neistote v najmenej rozvinutých krajinách alebo k jej zhoršeniu a k neudržateľnému rastu cien
všetkých potravín. Najmä nedostatok vody môže spôsobiť občianske nepokoje a viesť k významným
hospodárskym stratám, dokonca i v silných hospodárstvach. Následky budú ešte ďalekosiahlejšie v oblastiach,
ktoré sú vystavené veľkému demografickému tlaku. Celkovo bude zmena klímy podnecovať existujúci boj o
vyčerpávané zdroje, najmä na miestach, kde je prístup k týmto zdrojom spolitizovaný. [2]
3.2.2 Hospodárske škody a riziko pre pobrežné mestá a kritickú infraštruktúru
Odhaduje sa, že scenár nezmeneného prístupu k otázkam zmeny klímy by mohol stáť svetové hospodárstvo až
20 % svetového HDP ročne, kým náklady na efektívnu a zosúladenú činnosť by sa mohli obmedziť na 1%.
Pobrežné zóny sú domovom približne jednej pätiny celosvetovej populácie, tento podiel sa v nadchádzajúcich
rokoch ešte zvýši. Veľkomestá s podpornou infraštruktúrou, ako napr. prístavnými zariadeniami a ropnými
rafinériami, sú často situované pri mori alebo v riečnych deltách. Stúpanie hladín morí a zvyšovanie frekvencie a
intenzity prírodných katastrof predstavujú vážnu hrozbu pre tieto regióny a ich ekonomický výhľad. Obzvlášť by
bolo postihnuté východné pobrežie Číny a Indie, ako aj Karibská oblasť a Stredná Amerika. Nárast katastrof
a humanitárnych kríz povedie k nesmiernemu tlaku na zdroje darcovských krajín vrátane kapacít na operácie
núdzovej pomoci. [2]
3.2.3 Strata územia a pohraničné spory
Vedci v tomto storočí predpovedajú veľké kontinentálne zmeny. Ustupujúce pobrežia a zaplavenie rozľahlých
oblastí môžu mať za následok stratu územia vrátane celých krajín, ako sú napr. malé ostrovné štáty.
Pravdepodobne dôjde k ďalším sporom o pozemné a námorné hranice a iné územné práva. Možno nastane
potreba revidovať existujúce pravidlá medzinárodného práva, najmä morského práva, pokiaľ ide o riešenie
územných a pohraničných sporov. Ďalší rozmer boja o energetické zdroje spočíva v potenciálnom konflikte o
zdroje v polárnych oblastiach, ktoré sa stanú v dôsledku globálneho otepľovania využiteľné. Dezertifikácia môže
spôsobiť vznik začarovaného kruhu degradácie, migrácie a bojov o územie a hranice, ktoré ohrozia politickú
stabilitu krajín a regiónov. [2]
3.2.4 Environmentálne motivovaná migrácia
Tie časti obyvateľstva, ktoré už dnes trpia zlými zdravotnými podmienkami, nezamestnanosťou alebo sociálnym
vylúčením, sú ešte zraniteľnejšie voči účinkom zmeny klímy, čo by mohlo spôsobiť alebo zvýšiť migráciu v
rámci krajín alebo medzi nimi. OSN predpovedá, že do roku 2020 budú milióny ľudí „environmentálnymi“
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migrantmi, pričom jedným z hlavných hnacích síl tohto javu bude zmena klímy. Niektoré krajiny, ktoré sú
zmenou klímy extrémne zraniteľné, už teraz vyzývajú na medzinárodné uznanie takejto environmentálne
motivovanej migrácie. Takáto migrácia môže spôsobiť nárast konfliktov v tranzitných a cieľových oblastiach.
Európa musí očakávať podstatné zvýšenie migračného tlaku. [2]
3.2.5 Nestabilné situácie a radikalizácia
Zmena klímy môže výrazne zvýšiť nestabilitu slabých alebo zlyhávajúcich štátov tým, že rozptýli už obmedzenú
kapacitu vlád účinne reagovať na výzvy, ktorým čelia. Neschopnosť vlád plniť potreby obyvateľstva ako celku
alebo poskytovať ochranu pred ťažkosťami spôsobenými zmenou klímy môže spôsobiť frustráciu, ktorá povedie
k napätiu medzi rozličnými etnickými a náboženskými skupinami a k politickej radikalizácii. To by mohlo
destabilizovať krajiny a dokonca celé regióny. [2]
3.2.6 Napätie z dôvodov energetického zásobovania
Jeden z najvýznamnejších potenciálnych konfliktov spočíva v zintenzívnení konkurenčného boja o prístup k
energetickým zdrojom a kontroly nad nimi. Ten je a bude aj v budúcnosti príčinou nestability. Keďže však
množstvo svetových zásob uhľovodíkov sa nachádza v oblastiach zraniteľných vplyvom zmeny klímy a mnoho
štátov produkujúcich ropu a zemný plyn už čelí významným sociálno-ekonomickým a demografickým výzvam,
nestabilita sa pravdepodobne zvýši. To sa môže spätne premietnuť do väčšej energetickej neistoty a väčšieho
konkurenčného boja o zdroje. Možné širšie využívanie jadrovej energie na výrobu elektrickej energie môže
v kontexte režimu nešírenia, ktorý je už teraz vystavený tlaku, vzbudiť nové obavy z jadrového šírenia jadrových
zbraní. Keď sa v minulosti neprístupné oblasti otvoria v dôsledku zmeny klímy, zápas o zdroje sa zintenzívni.
[2]
3.2.7 Tlak na medzinárodnú správu vecí verejných
Ak sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí vyriešiť uvedené hrozby, multilaterálny systém bude vystavený
riziku. Vplyvy zmeny klímy budú podnecovať politiku nenávisti medzi krajinami, ktoré sú najviac zodpovedné
za zmenu klímy, a krajinami, ktoré sú ňou najviac postihnuté. Vplyvy politík zmierňovania zmeny klímy (alebo
politické zlyhania) tak budú zdrojom vnútroštátneho i medzinárodného politického napätia. Potenciálna trhlina
nerozdeľuje iba sever a juh, ale premietne sa aj do rozmeru juh – juh, najmä keď podiel globálnych emisií Číny a
Indie stúpa. Medzinárodná bezpečnostná architektúra, ktorá je už teraz zaťažená, tak bude vystavená
zvyšujúcemu sa tlaku. [2]
4. GEOGRAFICKÉ PRÍKLADY
V mnohých regiónoch posilňuje zmena klímy jednu alebo viac hrozieb uvedených v predchádzajúcom texte. V
dokumente vysokého splnomocnenca a Európskej komisie pre Európsku radu [2] sú uvedené geografické
príklady, ako zmena klímy znásobuje existujúce tlaky v rozličných regiónoch sveta. Keďže medzi susedov EÚ
patrí niekoľko regiónov najzraniteľnejších z hľadiska zmeny klímy, napr. severná Afrika a Blízky východ, v
budúcnosti by sa mohli zvýšiť migračné tlaky na hraniciach Európskej únie a politická nestabilita a konflikty. To
by mohlo mať závažný vplyv aj trasy energetického zásobovania Európy.
4.1 Afrika
Afrika je jeden z kontinentov najviac zraniteľných zmenou klímy z dôvodu mnohých tlakov a nízkej kapacity
prispôsobenia. V severnej Afrike a v Saheli spôsobí vzrastajúce sucho, nedostatok vody a nadmerné využívanie
pôdy jej degradáciu a môže viesť k strate až 75 % poľnohospodárskej pôdy zásobovanej zrážkami. Delta Nílu
môže byť vystavená riziku zo zvyšovania hladiny mora a aj zo salinizácie (nahromadenia solí rozpustných vo
vode) poľnohospodárskych oblastí, pričom z dôvodov zvýšenia hladiny mora môže dôjsť v tomto storočí k strate
12 až 15 % ornej pôdy, čo by do roku 2050 postihlo 5 miliónov ľudí. Zmena klímy má už dnes veľký vplyv na
konflikt v Dárfúre a okolí. V africkom rohu bude mať pokles zrážok a nárast teplôt výrazný negatívny vplyv na
región, ktorý je z hľadiska konfliktov veľmi citlivý. V južnej Afrike prispievajú suchá k slabým žatvám, čo vedie
k potravinovej neistote vo viacerých oblastiach, v ktorých sa očakáva, že milióny ľudí budú čeliť nedostatku
potravy. Migrácia v tejto oblasti, ale tiež migrácia z iných regiónov cez severnú Afriku, ktorej cieľom je
dosiahnuť Európu (tranzitná migrácia), sa pravdepodobne zintenzívni. V Afrike a inde sa očakáva, že zmena
klímy bude mať negatívne účinky na zdravie, predovšetkým z dôvodu šírenia prenosných chorôb, čo bude ďalej
zhoršovať napätie. [2, 8]
4.2 Blízky východ
Vodohospodárske systémy na Blízkom východe sú už vystavené intenzívnemu tlaku. Zhruba dve tretiny
arabského sveta závisia od zdrojov vody mimo svojich hraníc. Očakáva sa, že rieky Jordán a Jarmuk budú mať
značne znížený prietok, čo postihne Izrael, palestínske územia a Jordánsko. Existujúce napätie súvisiace s
prístupom k vode v tomto regióne sa takmer určite zintenzívni, čo povedie k ďalšej politickej nestabilite s
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negatívnymi dôsledkami pre európsku energetickú bezpečnosť a iné záujmy. Zásoby vody v Izraeli môžu v
priebehu tohto storočia klesnúť o 60%. Následkom toho sa predpokladá výrazný pokles poľnohospodárskych
výnosov v oblasti, ktorá je už teraz z veľkej časti suchá alebo polosuchá. Výrazné poklesy sa očakávajú aj v
Turecku, Iraku, Sýrii a Saudskej Arábii, čím bude ovplyvnená stabilita v regióne s podstatným strategickým
významom pre Európu. [2]
4.3 Južná Ázia
Zvýšenie hladiny morí môže ohroziť bydliská miliónov ľudí, keďže 40% obyvateľstva Ázie (takmer dve
miliardy) žije do 60 km od pobrežia. Tlak spôsobený nedostatkom vody a strata poľnohospodárskej produktivity
sťaží Ázii možnosť uživiť rastúcu populáciu, ktorá bude navyše vystavená nárastu infekčných chorôb. Zmeny
monzúnových dažďov a pokles vody z roztopeného himalájskeho snehu postihne viac ako miliardu ľudí. Spory o
zvyšné zdroje a neriadená migrácia povedú k nestabilite v regióne, ktorý je dôležitým hospodárskym partnerom
Európy s produkčnými a distribučnými strediskami koncentrovanými na zraniteľných pobrežiach. [2]
4.4 Stredná Ázia
Stredná Ázia je ďalším z regiónov vážne postihnutým zmenou klímy. Rastúci nedostatok vody, ktorá je
kľúčovým zdrojom pre poľnohospodárstvo a strategickým zdrojom pre výrobu elektrickej energie, je už
pozorovateľný. Ľadovce v Tadžikistane stratili tretinu svojej plochy len v druhej polovici dvadsiateho storočia,
pričom Kirgizsko stratilo za posledné štyri desaťročia viac ako 1 000 ľadovcov. Preto v regióne, ktorého
strategický, politický aj hospodársky rozvoj, ako aj nárast nadregionálnych výziev priamo alebo nepriamo
ovplyvňujú záujmy EÚ, vzniká značný dodatočný potenciál konfliktu. [2]
4.5 Latinská Amerika a Karibik
V suchších oblastiach Latinskej Ameriky povedie zmena klímy k salinizácii a dezertifikácii poľnohospodárskej
pôdy a k znižovaniu produktivity dôležitých plodín a hospodárskych zvierat. To bude mať nepriaznivé následky
na potravinovú bezpečnosť. Predpokladá sa, že zvyšovanie hladín morí zvýši riziko zaplavenia nízko ležiacich
oblastí. Predpokladá sa, že zvýšenie povrchovej teploty mora spôsobené zmenou klímy bude mať nepriaznivé
účinky na koralové útesy a spôsobí posuny v rozmiestnení rybích populácií. Krajiny Latinskej Ameriky a
Karibiku už pociťujú negatívne účinky vrátane mnohých extrémnych udalostí spojených s cyklom El Niño.
Predpokladá sa, že zmeny v distribúcii zrážok a miznutie ľadovcov významne ovplyvnia dostupnosť vody na
ľudskú spotrebu, poľnohospodárstvo a výrobu energie, napríklad v andskom regióne. Krajiny Karibiku
a Mexického zálivu stále častejšie postihujú veľké hurikány. To sa zmenou klímy ďalej zhorší a spôsobí sociálne
a politické napätie v regióne, ktorý sa často vyznačuje slabými vládnymi štruktúrami. [2]
4.6 Arktída
Rýchle topenie polárnej ľadovej pokrývky, najmä v arktickej oblasti, otvára nové vodné cesty a medzinárodné
obchodné trasy. Okrem toho zvýšená dostupnosť enormných zdrojov uhľovodíkov v arktickej oblasti mení geostrategickú dynamiku v regióne, čo môže mať následky na medzinárodnú stabilitu a európske bezpečnostné
záujmy. Výsledné nové strategické záujmy ilustruje nedávne vztýčenie ruskej vlajky na severnom póle. Zvyšuje
sa potreba riešiť rastúcu diskusiu o územných nárokoch a prístupe k novým obchodným trasám rozličných
krajín, čo predstavuje výzvu pre schopnosti Európy efektívne zabezpečiť svoje obchodné a surovinové záujmy v
regióne a môže vytvárať tlak na vzťahy s kľúčovými partnermi. [2]
5. ZÁVER
Zmena klímy je kľúčovým prvkom medzinárodných vzťahov a v nadchádzajúcich rokoch bude jej význam ešte
narastať, vrátane jej bezpečnostného rozmeru. Na túto skutočnosť začínajú reagovať jednotlivé štáty, ale aj
medzinárodné organizácie ako OSN a EÚ. Klimatické zmeny ovplyvňujúce bezpečnostné prostredie
ako významná nevojenská hrozba sa postupne začleňujú do bezpečnostných stratégií. Európska únia zohráva
aktívnu vedúcu úlohu v medzinárodných rokovaniach o zmene klímy a jej dopadoch, preukázala úsilie
o zlepšenie situácie svojimi ďalekosiahlymi rozhodnutiami o domácich politikách v oblasti klímy a energetiky.
Napriek tomu EÚ nemôže konať sama. V meniacom sa medzinárodnom politickom prostredí sa musia zapojiť aj
hlavní znečisťovatelia a rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky. Zmena klímy si vyžaduje prehodnotenie a posilnenie
nástrojov EÚ v oblasti spolupráce a politického dialógu, aby kládli väčší dôraz na vplyv zmeny klímy na
bezpečnosť. To by mohlo viesť k zlepšeniu nástrojov pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a
prispôsobovaniu sa jej, správy veci verejných, hospodárenia s prírodnými zdrojmi, transferu technológií,
cezhraničnej spolupráce v oblasti životného prostredia, inštitucionálneho posilnenia a budovania kapacít
krízového riadenia. Prijatím adekvátnych nástrojov a opatrení možno predísť väčším škodám, ktoré hrozia
v prípade nedostatočného resp. oneskoreného konania.
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OBČAN JAKO SOUČÁST MĚKKÉHO CÍLE
Zdeněk MALÁNÍK1

Citizen as Part of a Soft Target
Abstrakt: V článku je pojednáno o problematice občanů, kteří jsou samozřejmou součásti měkkých cílů
z hlediska terorizmu a násilné kriminality. Pozornost je věnována možnostem občanské veřejnosti získat
informace, znalosti a dovednosti k aktivní obraně jak sebe, tak i dalších lidí, včetně svých zákonem chráněných
zájmů. Článek prezentuje také novou metodu hodnocení přesnosti střelby, která vyjadřuje kvalitativní
způsobilost ve střelbě a to v podobě jednoho čísla. Hodnocení je založeno na stanovení indexu způsobilosti série
střelby, indexu způsobilosti procesu střelby a indexu způsobilosti pro dobu střelby. Nová metoda hodnocení
způsobilosti ve střelbě je uvedena pro krátkou palnou kulovou zbraň, ale v zásadě je ji možné využít i pro další
střelné zbraně. Zásadní stanoviska v článku uvedených závěrů jsou opřena o značný potenciál vyškolených
občanů v ochraně měkkých cílů.
Kľúčové slová:lidská bezpečnost, osobní bezpečnost, výcvik ve střelbě, index způsobilosti střelby, sebeobrana
Abstract: The article is dealing with people who are obviously part of soft targets in terms of terrorism and
violent crime. Attention is devoted to the general public to obtain information, knowledge and skills to actively
defend both themselves and other people, including their interests protected by law. Article also presents a new
method to assess the accuracy of shooting, which expresses the qualitative character in shooting and in the form
of a single number. The rating is based on the determination index series eligibility shooting, process capability
index shootings and index eligibility period for the shooting. New method of assessing the capability of shooting
is indicated for short firearm rifles, but in principle it could be used for other firearms. Crucial opinions in the
article above conclusions are based on the significant potential of trained citizens in the protection of soft targets.
Key words: human security, personal security, training in shooting, capability shooting index, self defense

1. ÚVOD
Primárně je nutno přijmout skutečnost, že součástí měkkého cíle budou vždy lidé. Podle účelu jejich pobytu
v daném místě, půjde navíc o velký počet lidí. Obecně jsou měkkým cílem místa s velkou koncentrací
obyvatelstva. Zajištění tohoto prostoru je však z hlediska možností státu kriticky problematické, hlavně
organizačně, finančně, personálně a technicky. Navíc se takové zabezpečení neobejde bez výrazného omezení
základních lidských práv a svobod obyvatelstva, včetně celkového snížení kvality jejich života. Lze však
úspěšně predikovat, že ani zmíněná, velmi drahá, náročná a lidsky kontroverzní zabezpečení měkkých cílů,
nepomohou státu zajistit respektovatelnou úroveň bezpečnosti. Je vhodné zvážit dvoustranný přístup k ochraně
měkkých cílů. Na straně jedné může jít v tomto smyslu o aktivitu státu s jeho možnostmi a na straně druhé, půjde
o zapojení kvalifikovaných a aktivních občanů. To však vyžaduje vzájemnou důvěru mezi státem a jeho občany.
Analýza sebeobranných situací a situací profesní obrany podpořila závěr, že občan je vždy u teroristického útoku
nebo u probíhajícího kriminálního činu první. Občan je ten, kdo může zásadně ovlivnit začínající nebo
probíhající teroristický útok či kriminální čin. Proto je relevantní chtít, aby občané měli možnost se ve svém
prostředí odpovídajícím způsobem v obraně vzdělávat a bránit se, včetně použití zbraní. Právě sebeobrana s
využitím palné zbraně je v okamžiku zahájení nebo průběhu teroristického útoku, či závažného kriminálního
činu velmi efektivní. Z obsahu závěrů různých směrnic boje proti terorizmu, můžeme dobře detekovat značnou
ochotu „státu“ o silnou regulaci aktivity občanů v tomto směru. Zkušenosti z různých částí světa však výrazně
svědčí pro aktivní zapojení kvalifikovaných a aktivních občanů.
2. MĚKKÉ CÍLE Z OBČANSKÉHO POHLEDU
Měkké cíle je možné charakterizovat z různých pohledů a dělit dle různých kritérií. Primárně se jedná o lidmi
přeplněná místa (crowded places). Většinou jsou tato místa chápána z hlediska infrastruktury a je významné, že
jsou lidmi vnímána jako samozřejmost. Často jde o deset druhů takových míst:
 nákupní centra, obchodní komplexy a velká tržiště;
 politická a zájmová shromáždění, průvody a demonstrace;
 sportovní akce v krytých halách, na stadionech a na veřejném prostranství;
 školy a školská zařízení, veřejné knihovny;
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 zábavní a kulturní centra, diskotéky, koncertní sály, kina, divadla;
 nemocnice a další zdravotnická zařízení;
 letištní terminály, nádraží, prostředky hromadné dopravy, dopravní uzly;
 církevní objekty, památky a uctívaná místa;
 hotely, restaurace, noční kluby, bary;
 parky a náměstí, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie.
Dalším zásadním znakem výše uvedených deseti měkkých cílů je skutečnost, že jsou ze strany státu obvykle bez
účinné obrany proti teroristickému útoku nebo brutálnímu kriminálnímu zločinu. Příčiny nízké úrovně dobře
vystihl generální tajemník Interpolu, Ronald Noble. Ukazuje se, že nejdůležitější příčiny malé možnosti obrany a
ochrany měkkých cílů jsou následující:
 ochranná a obranná opatření jsou neakceptovatelná z organizačního, společenského, právního,
materiálního, finančního a ekonomického důvodu;
 jsou z různých důvodů vyhlašovány bez zbraňové zóny, obvykle se snadným přístupem do nich;
 protiteroristická opatření jsou také přímo nebo druhotně namířena proti možnosti řádných lidí se proti
teroristickému útoku nebo kriminálnímu činu, bránit (vše zařídí státní moc).
Naprostá většina měkkých cílů (viz. 10 výše zmíněných) rozhodně prolíná jak infrastrukturou veřejnou, tak
kritickou. O tom svědčí mimo jiné počet pokusů o teroristický útok, stejně jako počet dokonaných útoků.
Vymezení pozice měkkých cílů v infrastruktuře je patrné z obrázku číslo 1.

Obr. 1: Vymezení infrastruktury a měkkých cílů [1]
Měkké cíle s velkou koncentrací lidí, které není možno dostatečně účinně chránit, jsou stále v zájmu terorizmu a
kriminálního podsvětí. Významné závěry z rozboru teroristických a kriminálních činů ve zvýšené míře
prezentují fakt, že je nutno zapojit do boje proti terorizmu a násilné kriminalitě kvalifikovanou a aktivní
veřejnost. Protože právě tito lidé jsou „u toho“ a mohou účinně zasáhnout.
2.1 Útok na měkký cíl a aktivní veřejnost
Pozitivní příklady vždy motivují určitou část veřejnosti k aktivnímu jednání a to i v případě násilné kriminality
nebo terorizmu. Příklady odvahy a úspěšného vyřešení sebeobranné situace, včetně teroristického útoku, jsou ve
světě dostatečně známé. Zvláště v demokratických státech, kde vláda sdílí s občany státu společnou důvěru, je
spolupráce státu a občanů velmi dobrá. V České republice také není o odvážné činy běžných lidí nouze.
Negativně lze však vnímat, že základní rady kompetentních orgánů nebo rady z jiných zdrojů (příručky, oficiální
webové stránky) nabádají, aby se občané drželi vždy zpět, nijak nezasahovali a vyčkali na příjezd policie.
Příklady z Izraele, USA, Německa, Rakouska, Francie i Belgie ukazují, že aktivní a v obraně vzdělaní civilisté
zabránili svým jednáním ztrátám na životech, poškození zdraví a dalším škodám. Jednali rychle a kvalifikovaně.
Vycvičení a vzdělaní lidé v profesní obraně nebo sebeobraně již mnohokrát překazili počínající velmi brutální
kriminální čin nebo i teroristický útok. Mnohem dříve a účinněji, než kdyby jenom čekali na příjezd policie.
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Obr. 2: Potenciál lidí kvalifikovaných k obraně [vlastní zdroj]
Potenciál kvalifikovaných lidí k obraně je v České republice značný. Na obrázku číslo 2 je vyjádřeno, že 22,8 %
z lidí mezi 18-65 lety jsou aktivní a kvalifikovaní a mohou se dobře bránit. Necelých 300000 z nich jsou držiteli
zbrojního průkazu, většina sportuje, zabývá se bojovým uměním, bojovým sportem nebo bojovým systémem a
technicky zabezpečuje svůj majetek. Případně se věnují dalším aktivitám, vhodným k obraně sebe, svých
blízkých a svých, zákonem chráněných zájmů. Uvedený potenciál je pro ochranu měkkých cílů významný.
2.2 Přístup ke vzdělání v oblasti sebeobrany a pozitivní garance státu
Přístup ke vzdělání v oblasti bezpečnosti je v České republice velmi dobrý. Existuje mnoho vzdělávacích
zařízení, která se věnují určité části bezpečnosti. Nejvíce se vzdělání zaměřuje na problematiku bezpečnosti státu
a do oblasti bezpečnosti technického charakteru. Toto vzdělání je státem dobře podporováno. Také oblast
komerční bezpečnosti odpovídá potřebám státu a toto vzdělání je přístupné široké veřejnosti. Oblast sebeobrany
a komerční profesní obrany se však potýká s mnoha problémy a lze uvést, že v tomto směru je kvalitní studium
je dosažitelné jen těžko.
Získat kvalitní vzdělání v sebeobraně a v komerční obraně profesní je záležitostí hledání kvality. Jak bylo
uvedeno, tato oblast je charakteristická následujícími pozitivy:
 je dostatek informací k technické ochraně majetku a částečně osob;
 širší možnosti studia oblasti ochrany, zvláště technického charakteru;
 téměř neomezený přístup k bojovým sportům a bojovým uměním, méně k bojovým systémům.
Naopak je oblast sebeobrany a profesní obrany poznamenána nedostatky, které je možné detekovat jako
politicky nekorektní. Mezi hlavní problémy patří:
 výrazný vliv mýtů v souvislosti se sebeobranou a s možností lidí se bránit;
 existuje obrovské množství škol bojových umění a bojových sportů s diametrálně odlišnou úrovní;
 je známo jen značně omezené množství institucí, zajišťujících vzdělání v této oblasti;
 lze tvrdit, že existuje jen málo možností se dobrat seriozních informací o sebeobraně;
 je jen velmi málo kvalitních cvičitelů sebeobrany a profesní obrany.
Pokud bychom chtěli vybrat nejpodstatnější z výše uvedeného, rozhodně by šlo o vytrvale rozšiřované mýty o
sebeobraně a o profesní obraně. Bohužel lze i ve státní správě detekovat ovlivnění mýty, například v prostředí
orgánů činných v trestním řízení. Mezi nejrozšířenější mýty o sebeobraně a o profesní obraně patří:
 bojové umění a bojový sport je považováno za sebeobranu;
 obrana a ochrana má být ponechána jen na policii;
 proti neozbrojenému útočníkovi nesmí být použita zbraň.
V této souvislosti vyvstává pět základních otázek, které se k zájemci o sebeobranu a o profesní obrany dříve
nebo později, dostanou:
 Proč policie a další státní úřady lidem doporučují, aby se nebránili, aby dali násilníkovi vše, co chce a
že obrana znamená vždy prohru s následky na celý život? Praxe v naprosté většině případů potvrzuje
opak – kdo se brání, téměř vždy zvítězí.
 Proti násilníkovi prý nemá člověk šanci. Obrana se má nechat na policii. Opravdu může všechny lidi, co
obranu a ochranu potřebují, ochránit policie? Má být všude?
 Jedině stát a jeho orgány nebo složky vědí, jak lidi ochránit a co je v tomto směru pro lidi nejlepší.
Právě občan je vždy „u toho“. Jedině on to může ovlivnit.
Protiklad mezi praxí a teorií sebeobrany, včetně jakési regulační snahy státu, je nutno řešit. Cestou je důvěra a
spolupráce, taková cesta funguje. 35 % obranných situací může úspěšně vyřešit jenom sám občan. Jsou to
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sebeobranné situace na jeho pozemku, v místě bydliště atd. 65 % obranných situací může stát ovlivnit pouze
strategicky a preventivně. Právě prevence je pro občana to nejlepší, co stát může v bezpečnosti udělat. Platí i
tvrzení, že vzdělání boří mýty a tvoří podmínky pro spolupráci.
3. ZPŮSOBILOST VE STŘELBĚ
Používání krátké palné kulové zbraně je součástí pracovních povinností mnohých příslušníků státních
ozbrojených sborů, pracovníků v průmyslu komerční bezpečnosti, ale i sportovců a lidí, vlastnících zbraň k
sebeobraně. Střelba je speciálním typem senzomotorického výkonu střelce, ve kterém je požadováno spolehlivé
zasažení stanoveného cíle. Právě přesnost zásahu cíle je rozhodujícím ukazatelem kvality střelby. K hodnocení
úspěšnosti zasažení cíle střelbou jsou nyní využívány jen tři klasické způsoby. Jde o metody na principu
prostého součtu dosažených bodů, zasažení cíle kamkoliv do jeho plochy a stanovení středního bodu zásahu.
Vzhledem k soudobým i perspektivním podmínkám použití zbraně v obraně je vhodné jejich doplnění o nový
způsob hodnocení, zaměřený primárně na spolehlivost zásahu.
3.1 Variabilita procesu střelby
Při střelbě ze zbraní působí na dráhu střely velké množství vlivů, které se projeví tím, že body zásahů
vykazují variabilitu a neodpovídají přesně cílovému bodu. Každý proces střelby proto vždy vykazuje variabilitu.
Zdrojem variability procesu střelby ze zbraně určené ke zkoušce je kromě střelce také zbraň a použité střelivo,
stejně jako další příslušenství pro střelbu. Velmi významným zdrojem variability je způsob střelby nebo
závažnost situace. Důležitým zdrojem variability je také vlastní prostředí, kde je střelba realizována.
Navrhovaným kritériem pro hodnocení kvality procesu střelby je jeho způsobilost, kterou budeme posuzovat na
základě analýzy celkové variability výsledku střelby. Pod pojmem způsobilost procesu střelby chápeme
schopnost střelce trvale zasahovat stanovený cíl. Pro hodnocení způsobilosti střelby navrhujeme využívat tři
indexy způsobilosti:
d

C



s , který bude hodnotit způsobilost procesu střelby jediné série, v průběhu
index způsobilosti série
které se podmínky střelby prakticky nemění;



p
index způsobilosti procesu střelby
, který bude hodnotit schopnost střelce dlouhodobě zasahovat
stanovený cíl. Index způsobilosti procesu střelby musí být stanoven z několika sérií (min. 25).
V průběhu střelby uvedeného minimálního počtu sérií se podmínky střelby budou měnit
předpokládaným způsobem;
d



t , stanovený z několika sérií, který hodnotí schopnost střelce
index způsobilosti pro dobu střelby
trvale (dlouhodobě) plnit daný střelecký výkon do stanovené doby (maximálně přípustné doby střelby).

d

C

C

3.1.1 Index způsobilosti série
Pro hodnocení způsobilosti procesu střelby jedné série, tj. krátkodobé způsobilosti procesu střelby je navrženo
při výcviku používat index způsobilosti Cs, který můžeme nejobecněji vyjádřit jako poměr požadavku na cíl a
variability procesu střelby[18]
požadavek na cíl

Cs 

variabili ta procesu

.

(1)

Požadavek na cíl představuje zpravidla druh cíle a jeho rozměry, což souvisí s výsledkem střelby. Variabilitu
procesu střelby určujeme intervalem, ve kterém se zadanou pravděpodobností leží všechny hodnoty zásahů.
V případě, že variabilita procesu střelby podléhá normálnímu rozdělení, můžeme interval určit pomocí násobků
směrodatné odchylky s. Pokud bychom variabilitu procesu střelby hodnotili pomocí intervalu ve velikosti ± 1. s
(směrodatná odchylka), leželo by v tomto intervalu 68,27 % hodnot zásahů (obr. 5.4). Při velikosti intervalu ±
2.s, bychom posuzovali variabilitu procesu střelby ve vztahu k 95,45 % hodnot zásahů. Při velikosti intervalu ±
3. s posuzujeme variabilitu procesu střelby ve vztahu k 99,73 % hodnot zásahů.
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Obr. 3: Interval velikosti ± 1

Obr. 4: Interval velikosti ± 2
Velikost intervalu (± 3. s) je navrženo přijmout jako standard pro posuzování variability procesu střelby, protože
představuje míru, kterou můžeme považovat za dostatečně přesnou pro ohodnocení kvality procesu střelby
(prakticky jisté zasažení cíle). Pod pojmem způsobilost procesu střelby jednotlivé série rozumíme schopnost
střelce zasahovat požadovaný cíl všemi výstřely série. Po uspořádání všech získaných hodnot zásahů
z provedených střeleb provedeme statistické ověření normality dat (provedení testu shody naměřených dat
s normálním rozdělením).
V případě nezamítnutí hypotézy, že variabilita hodnot zásahů podléhá normálnímu rozdělení, můžeme odhad
indexu způsobilosti procesu střelby Cs pro hodnocenou sérii definovat vztahem

požadavek
Cˆ s 
6s

(2)

kde sje označení směrodatné odchylky procesu střelby v dané sérii.Požadavek na střelbu předpokládejme ve
tvaru kruhu o průměru T (viz. Obr.6).

Obr. 5: Interval velikosti ± 3
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Obr. 6: Poloměr zásahu
d
Označíme-li souřadnice zásahů střelby na vzdálenost d symboly x a

d

y , můžeme podle vztahu (5.3) stanovit

d

hodnotu poloměru zásahu r , která představuje vzdálenost daného zásahu od cílového bodu (těžiště předepsané
oblasti cíle, v našem případě střed terče):
d

d

r

x 2 d y 2

.
Při výpočtu indexu způsobilosti série budeme směrodatnou odchylku poloměru zásahu dané série
vzdálenost střelby d počítat podle vztahu n

(

d

d

(3)
d

s na

rj  d r)2

j 1

s

n 1

(4)
d

C

s v dané sérii na hodnocené
kde n je počet výstřelů (a zásahů) v dané sérii. Ukazatel způsobilosti střelby
d
vzdálenosti „d“, jako jediné číslodpro hodnocení
0,5 .T  jeho
r způsobilosti procesu střelby, definujeme vztahem

Cs 

3. d s r

(5)

d

n na danou vzdálenost d vypočtená dle vztahu (5.6)
kde r je střední hodnota poloměru zásahu
d
d



r

rj

j 1

n

(6)

d

a sr je směrodatná odchylka poloměru zásahu dané série pro vzdálenost střelby d. Ve jmenovateli vztahu (5)
d

d
Cs
pro výpočet ukazatele způsobilosti
je hodnota třech směrodatných odchylek 3 sr , která představuje
intervalový odhad variability procesu střelby z dané zbraně s pravděpodobností 99,73 % (za předpokladu
normálního rozdělení).

Tab. 1 Kritéria pro posuzování hodnoty indexu způsobilosti série
Index
Hodnocení střelce
Slovní hodnocení
způsobilosti série
v sérii
d
Střelec má v dané sérii buď vysokou variabilitu střelby, nebo
Cs
Nezpůsobilý /á
 1,00
střední hodnota poloměru zásahu je příliš velká
d
d

Cs

= 1,00

Podmíněně způsobilý /á

Hraniční hodnota krátkodobé způsobilosti

Cs

> 1,00

Způsobilý

Střelec má velmi dobrou (nízkou) variabilitu procesu střelby
v dané sérii i střední hodnotu poloměru zásahu
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3.1.2 Index způsobilosti procesu střelby
Při Index způsobilosti procesu střelby (stanovený z dostatečného množství sérií) hodnotí schopnost střelce trvale
(dlouhodobě) zasahovat stanovený cíl a dodržovat předepsané
znaky procesu střelby. Index způsobilosti procesu
d
střelby definujeme vztahem:
0,5.T  r
d

Cp 

3. d s p

(7)

d

kde r je střední hodnota poloměru zásahu na danou vzdálenost d vypočtená z „m“ sérií o shodném počtu
m
výstřelů v sérii dle vztahu:
d



d

r
(8)

d

a

sp

ri

i 1

m

je směrodatná odchylka poloměru zásahu procesu střelby na vzdálenost d. Pro výpočet směrodatné

d
odchylky procesu při vzdálenosti střelby d použijeme
vztah
d

sp 

R
k

(9)

Statistická konstanta k je závislá na počtu provedených výstřelů n v dané sérii (počet výstřelů v sérii). Hodnoty
d
konstanty k jsou uvedeny v tabulce 2 pro 2-15 výstřelů v jedné sérii, kde R ve vztahu (9) je průměrné rozpětí
hodnot poloměru zásahu vypočtené ze všech hodnocených sérií. V tabulce 3 jsou uvedena základní kritéria pro
hodnocení procesu střelby na základě hodnot indexu způsobilosti procesu střelby (dlouhodobá způsobilost). Dále
je rozlišen index způsobilosti procesu střelby pro všechny tři uvažované úrovně takto:
d
I p
ukazatel způsobilosti procesu střelby pro I. úroveň na vzdálenost d,

C

d
II

Cp

d
III

ukazatel způsobilosti procesu střelby pro II. úroveň na vzdálenost d,

Cp

ukazatel způsobilosti procesu střelby pro III. Úroveň na vzdálenost d.

Tab. 2 Hodnoty statistické konstanty k
Počet výstřelů
Počet výstřelů
k
v sérii
v sérii
2
1,128
7
3
1,693
8
4
2,059
9
5
2,326
10
6
2,534
11

k
2,704
2,847
2,970
3,078
3,173

Počet výstřelů
v sérii
11
12
13
14
15

K
3,173
3,258
3,336
3,407
3,472

Tab. 3 Kritéria pro posuzování hodnoty indexu způsobilosti procesu střelby
Index
Hodnocení
způsobilosti
Slovní hodnocení
procesu střelby
procesu střelby
d
Cp
Střelec má dlouhodobě buď vysokou variabilitu střelby, nebo střední
Nezpůsobilý
 1,00
hodnota poloměru zásahu je příliš velká
d
Cp
Podmíněně
Hraniční hodnota způsobilosti střelby
= 1,00
způsobilý
d
Cp
Střelec má dlouhodobě nízkou variabilitu procesu střelby
Způsobilý
> 1,00
i střední hodnotu poloměru zásahu
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3.1.3 Index způsobilosti pro dobu střleby
Maximálně přípustná doba střelby z dané zbraně je stanovena dle tabulky 4.
d
Označme dobu střelby v sekundách na vzdálenost d symbolem t . Předpokládejme, že doba provedení střelby
d

u daného střelce bude mít na danou vzdálenost d normální rozdělení se střední hodnotou
d

odchylkou

st

t

a směrodatnou

dstanovíme dle vztahu
. Index způsobilosti pro dobu střelby
t
 t
d

Ct 

max
d

3. st

(10)

kde tmax je maximálně přípustná doba střelby dle tabulky 4.
Tab. 4 Maximální doba střelby z dané zbraně
Zbrojní průkaz skupiny
A
5 minut
(malorážka, KKZ)

B

C
5 minut (malorážka)
5 minut (malorážka,
3 minuty
KKZ)
(brokovnice)
d

Pro výpočet směrodatné odchylky
d

Rki

st

D

E

2 minuty
(KKZ)

3 minuty
(KKZ)

využijeme tzv. klouzavé rozpětí pro hodnoty jednotlivých dob střelby

definované vztahem
d

ti

Rki  ti  ti1

(11)

t i 1

kde je doba i-té střelby,
je doba i +1 střelby. To znamená, že nejdříve po druhé střelbě (v rámci tréninku)
odečteme dobu druhé střelby od doby první střelby, pak třetí od druhé, atd. Pomocí průměrného klouzavého
rozpětí odhadneme směrodatnou odchylku doby střelby všech hodnocených sérií daného střelce
d
d
z vyhodnocených m sérií podle vztahu d
Rk
Rk

st 



d2

1,128

(12)

kded
2je konstanta, která má pro klouzavé rozpětí dvou hodnot velikost 1,128 (tabulka 2),
d

Rk

je průměrné klouzavé rozpětí, které vypočteme
m1 dle vztahu
d


Rk 

d

Rki

i 1

m 1

(13)

kdem je počet sérií. Například pro skupinu zbrojního průkazu D vypočteme index způsobilosti pro dobu střelby
15
podle vztahu
120  t
15

Ct 

3 .15 s t

(14)

V tabulce 5 jsou uvedena základní kritéria pro hodnocení procesu střelby z dané zbraně na základě hodnot
indexu způsobilosti pro dobu střelby.
Tab. 5 Kritéria posuzování hodnoty indexu způsobilosti pro dobu střelby
Hodnocení
Index
procesu střelby
způsobilosti doby
Slovní hodnocení
z hlediska doby
střelby
střelby
d
Střelec má dlouhodobě buď vysokou variabilitu doby střelby, nebo
Ct
Nezpůsobilý
 1,00
střední hodnota doby střelby je příliš velká
d
Ct
Podmíněně
Hraniční hodnota způsobilosti střelby z hlediska doby střelby
= 1,00
způsobilý
d
Ct
Střelec má dlouhodobě nízkou variabilitu doby střelby
Způsobilý
> 1,00
i střední hodnotu doby střelby
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3.1.4 Interpretace indexů způsobilosti
Statistický význam indexu způsobilosti je ten, že každá hodnota indexu odpovídá pravděpodobnosti zasažení
stanovené oblasti (v případě hodnocení doby střelby, pravděpodobnosti nepřekročení stanovené
doby).
d
d

Nejdříve si objasníme význam indexu způsobilosti o velikosti 1 (

Cs

= 1,00, resp.

Cp

= 1,00). V uvedeném

d

0,5.T  r

případě to znamená, že do
(T je například průměr největšího kruhu u pistolového terče 50/20),
umístíme přesně 3 směrodatné odchylky procesu. V tomto případě bude pravděpodobnost minutí cíle rovna1F(3) = 0,00135, kde F(3) je hodnota distribuční funkce normovaného normálního rozdělení ve třech
směrodatných odchylkách. Jinými slovy, pravděpodobnost, že poloměr zásahu bude větší, než 0,5 T je 0,135 %.
Prakticky to znamená, že pouze jeden zásah z tisíce (13 z desetitisíc atd.) bude mimo oblast soustředných kruhů
terče 50/20.
V tomto případě bude pravděpodobnost minutí cíle rovna 1-F(3) = 0,00135, kde F(3) je hodnota, distribuční
funkce normovaného normálního rozdělení ve třech směrodatných odchylkách. Jinými slovy, pravděpodobnost,
že poloměr zásahu bude větší, než 0,5 T je 0,135 %. Prakticky to znamená, že pouze jeden zásah z tisíce (13
z desetitisíc atd.) bude mimo oblast soustředných kruhů terče 50/20. Obecně postupujeme tak, že se v
interpretaci ptáme, jaký násobek směrodatných odchylek poloměru zásahu je možné umístit do prostoru

0,5.T  d r . Tento násobek označme u a vypočteme ho podle jednoho ze vztahů:
u  3.d Cs
u  3.d Cp

(15)
(16)

Pravděpodobnost zásahu stanovené oblasti na danou vzdálenost d se rovná distribuční funkci
normovaného
u2
u
u
normálního rozdělení definované vztahemd

1
2

p ( r  0,5T )  F (u ) 

 f (u )du 



2

e



du

(17)

Pravděpodobnost minutí cíle bude proto rovna:
p ( d r  0 , 5T )  1  F ( u ) .

(18)
V případě indexu způsobilosti pro dobu střelby se v interpretaci
ptáme,
jaký
násobek
směrodatných
odchylek
d
doby střelby je možné umístit do časového intervalu
vztahů:
d

t max  t

. Tento násobek označme u a vypočítejme podle ze

u  3. Ct

Pravděpodobnost ukončení střelby na danou vzdálenost do určené doby tmax
normovaného normálního rozdělení:
d

(19)
se rovná distribuční funkci

p( t  tmax)  F(u)

(20)
Pravděpodobnost překročení stanovené doby t max (viz tab. 5.4) se rovná:

p( d t  t max)  1  F (u)

(21)

Prezentovaná metoda hodnocení způsobilosti střelby pomocí uvedených tří ukazatelů způsobilosti rozšiřuje škálu
metod hodnocení úspěšnosti střelby o nový postup. Situace profesní obrany a situace sebeobranné nelze z života
lidí odstranit. Česká republika disponuje kvalitním zákonem o zbraních a občané mohou, po splnění kritérií, si
zbraň pořídit. Legální držitelé zbraní (profesionálové i běžní občané) budou mít možnost využít novou metodu
hodnocení způsobilosti střelby a v potřebné úrovni se trvale zdokonalovat. Zvláště přínosné je v navrhované
nové metodě hodnocení způsobilosti střelby a penalizování neplatného zásahu (nezasažení cíle). Hodnocení je
vyjadřováno jediným číslem, které dobře vystihuje kvalitu výcviku střelce. Je nezbytné, aby měl člověk
v demokratické společnosti možnost se v oblasti sebeobrany a profesní obrany vzdělat. Kvalifikovaný občan
může často bezprostředně hrozící nebo již probíhající teroristický čin omezit, snížit jeho účinky, případně jej
úplně překazit. Hlavně proto, že je vždy bezprostředně u toho.
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INOVÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO
ZABEZPEČENIA DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH
ZBOROV V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Milan MARCINEK1

Material and Technical Facilities Innovation of Volunteer Fire Brigades
in the Integrated Rescue System of the Slovak Republic
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje štatistiku zásahovej činnosti dobrovoľných hasičských jednotiek,
popisuje nové materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov v rámci integrovaného
záchranného systému Slovenskej republiky. Ďalej autor hodnotí efektivitu rozmiestnenia dobrovoľných
hasičských jednotiek v nadväznosti na sily a prostriedky, ktoré sú potrebné pri likvidácii mimoriadnej udalosti
v rámci integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: dobrovoľný hasičský zbor, hasičské jednotky, požiar, zásah, technické prostriedky, mimoriadna
udalosť, Hasičský a záchranný zbor, zásahové prostriedky.
Abstract: In the article, the author analyzes the statistics intervention activities of voluntary fire brigades; he
describes new material and technical facilities of voluntary fire brigades within the Integrated Rescue System of
the Slovak Republic. Further, the author evaluates the effectiveness of volunteer fire brigades deployment in
response to the forces and means, which are necessary for liquidation of emergency in the Integrated Rescue
System of the Slovak Republic.
Keywords: voluntary fire brigade, fire units, fire, intervention, facilities, emergency situation, Fire and Rescue
corps, intervention, intervention methods.

1. ÚVOD
Poskytovanie pomoci obyvateľstvu v tiesni je jednou zo základných povinností štátu, ktorá je definovaná v
Ústave Slovenskej republiky ako základnom zákone krajiny a následne aj iných právnych normách ktoré
zabezpečujú jej realizáciu v praxi. Živelné pohromy, havárie a katastrofy svojou nepredvídateľnosťou,
charakterom a dôsledkami predstavujú permanentnú hrozbu pre život, zdravie a majetok vo veľkom rozsahu.
Národnou radou Slovenskej republiky bol dňa 15. februára 2002 schválený zákon č. 129/2002 Z. z. o
integrovanom záchrannom systéme (ďalej len IZS), ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.júla 2002. Účelom
integrovaného záchranného systému je, aby pri ohrození života, zdravia alebo majetku postihnutý neodkladne a
bez omeškania dostal nevyhnutnú pomoc. V našom príspevku sa budeme zaoberať vybranými zložkami IZS
z pohľadu materiálnotechnického zabezpečenia.
2. ORGANIZÁCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR
Poskytovanie pomoci obyvateľstvu v tiesni je jednou zo základných povinností štátu, ktorá je definovaná v
Ústave Slovenskej republiky ako základnom zákone krajiny a následne aj iných právnych normách ktoré
zabezpečujú jej realizáciu v praxi. Živelné pohromy, havárie a katastrofy svojou nepredvídateľnosťou,
charakterom a dôsledkami predstavujú permanentnú hrozbu pre život, zdravie a majetok vo veľkom rozsahu.
Národnou radou SR bol dňa 15. februára 2002 schválený zákonč. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme, (ďalej len „IZS“) ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.júla 2002. Účelom IZS je, aby pri ohrození života,
zdravia alebo majetku postihnutý neodkladne a bez omeškania dostal nevyhnutnú pomoc.
2.1 Koordinačné strediská Integrovaného záchranného systému v SR
Základom infraštruktúry IZS sú koordinačné strediská na okresných úradoch v sídle kraja, ktorých prioritnou
úlohou je koordinácia činností účastníkov IZS v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a
zabezpečenie príjmu tiesňového volania pri ohrození života, zdravia alebo majetku. Na ten účel je od 1. júla
2003 zriadené jednotné európske číslo tiesňového volania “112” tak, ako je to obvyklé v krajinách Európskej
únie. Zriadením čísla tiesňového volania 112 sa používanie doteraz platných čísel tiesňového volania neruší.
Voľbou jednotného čísla tiesňového volania 112 sa volajúci dovolá na koordinačné stredisko IZS, ktoré
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bezodkladne zabezpečí potrebné opatrenia pre poskytnutie pomoci. Úlohy, ktoré zabezpečuje a plní koordinačné
stredisko a operačné stredisko tiesňového volania stanovuje zákon č.129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom
systéme, ktorý presne určuje zameranie ich činností a aktivít.
Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej dymu.
Ďalšou výhodou je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe, čím sa nielen približujeme
vyspelým krajinám Európy, ale zároveň vychádzame v ústrety cudzincom na Slovensku, ktorí si už nemusia v
núdzi zisťovať staršie čísla tiesňového volania. Novinkou v EÚ je automatická technológia volania pomoci
eCall, zabudovaná do automobilových vozidiel, ktorá v prípade dopravnej nehody automaticky kontaktuje linku
112. EÚ má záujem, aby boli v čo najkratšom čase touto technológiou vybavené všetky nové automobily.
V zmysle zákona NR SR č. 129/2002 Z.z v znení neskorších predpisov o integrovanom záchrannom systéme na
úrovni organizácie pôsobia:
 ministerstvo vnútra,
 ministerstvo zdravotníctva,
 okresné úrady v sídle kraja,
 záchranné zložky.
2.2 Záchranné zložky Integrovaného záchranného systému v SR
V Integrovanom záchrannom systéme pôsobia záchranné zložky rozdelené podľa zákona NR SR č. 129/2002 Z.z
v znení neskorších predpisov o integrovanom záchrannom systéme na:
 základné záchranné zložky,
 ostatné záchranné zložky,
 Útvary Policajného zboru.
2.2.1 Základné záchranné zložky
Základné záchranné zložky poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v
tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania.
Vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú
technickými a vecnými prostriedkami. Zúčastňujú sa na odbornej príprave. Spracúvajú údaje o svojej činnosti,
silách a prostriedkoch a predkladajú ich krajskému úradu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok;
ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva. Svoju činnosť vykonávajú
svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.
Rozdeľujú sa na:
 Hasičský a záchranný zbor,
 Horská záchranná služba,
 Banská záchranná služba,
 poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany.
2.2.2 Hasičský a záchranný zbor
Dňom 1. apríla 2002 nadobudla účinnosť nová komplexná úprava v oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných
činností, ktorou sa vytvorili podmienky na uplatňovanie pružnejších a efektívnejších právnych vzťahov i z
hľadiska riešenia súvisiacich organizačných, ekonomicko-technických, preventívno-výchovných, personálnych a
ďalších otázok i v podmienkach novo konštituovaného Hasičského a záchranného zboru /ďalej len HaZZ/.
Základnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi sú zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o HaZZ.
Prezídium HaZZ je organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní jeho úlohy na
úseku ochrany pred požiarmi, v oblasti ústredného riadenia a kontroly prípravy vykonávania povodňových
záchranných prác a vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na plnení úloh integrovaného záchranného systému. Na
čele prezídia je prezident zboru, ktorý ho riadi a zodpovedá za jeho činnosť a plnenie služobných a pracovných
úloh.
Prezídium riadi zariadenia:
 Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra v Bratislave
 Strednú školu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline
 Záchranné brigády HaZZ v Malackách, Žiline a v Humennom
 Hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Výkonnými zložkami HaZZ sú krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá.
2.2.3 Ostatné záchranné zložky
Ostatné záchranné zložky poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe
vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu
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svojho dispečerského pracoviska. Oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a
prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania
plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah. Vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do
informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích
prostriedkov. Zúčastňujú sa na odbornej príprave.
Rozdeľujú sa na:
 ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 dobrovoľné (mestské) hasičské zbory,
 závodné hasičské útvary,
 závodné hasičské zbory,
 pracoviská vykonávajúce štátny dozor,
 obecná polícia,
 Slovenský Červený kríž,
 iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane
života, zdravia a majetku.
3. NOVELA ZÁKONA Č. 314/2001 Z. Z. O OCHRANE PRED POŽIARMI
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2014 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona bol 10. februára 2015
prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky a 16. februára 2015 v Hospodárskej a sociálnej
rade Slovenskej republiky. Účinnosť novely zákona nadobudla platnosť 1. septembra 2015, okrem čl. I § 11d
ods. 1 v bode 15, ktorého účinnosť nadobudla platnosť od 1. januára 2016. Tento zákon bol prijatý v súlade s
Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Novela zákona reaguje na výsledky vykonávania štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti
zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi. Predmetná novela podrobnejšie upravuje a dopĺňa
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním,
tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z aplikácie zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Novelou sa ďalej upravujú niektoré splnomocňovacie ustanovenia na
vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby bolo možné presnejšie a podrobnejšie rozpracovať
jednotlivé povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.
Novela zákona taktiež nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení
o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Novela upravuje rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Novela určuje podmienky,
za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej
spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
Ďalej novela zákona nanovo ustanovuje povinnosti a úlohy orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi a zriaďovateľov hasičských jednotiek v súvislosti so spracúvaním, tzv. celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Uvedenou zmenou sa reaguje tiež na zákon č. 37/2014 Z. z.
o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.1 Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
Dobrovoľné hasičské zbory obcí zaradené do jednotlivých kategórií sa na základe určenia stupňa nebezpečenstva
katastrálneho územia jednotlivých obcí zaradia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Postup pri
vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
je uvedený v prílohe č. 1a Vyhlášky MV SR 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách . Do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov sa môže zaradiť aj občianske združenie, ktoré spolupracuje s Hasičským a
záchranným zborom a disponuje špeciálnou hasičskou technikou na nasadenie pri rozsiahlych, zložitých a
časovo náročných zásahoch. Výsledkom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je:
 určenie minimálneho potrebného počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu namiesto požiaru, alebo
inej nežiaducej udalosti v katastrálnom území obce v závislosti od stupňa nebezpečenstva,
 zaradenie hasičských jednotiek a dobrovoľných hasičských zborov špeciál do poplachového plánu,
 návrh na zriadenie hasičských staníc.
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do
týchto kategórií:
 A1,
 A,
 B,
240

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

 C,
 D.
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce sú
uvedené v prílohe č. 1b. Vyhlášky MV SR 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Minimálne početné stavy,
funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce sú
uvedené v prílohe č. 1c. Vyhlášky MV SR 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Dobrovoľný hasičský zbor
obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských
zborov obce, je zaradený do kategórie D.
3.2 Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z:
 paušálnej finančnej podpory,
 refundácie pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce, ktorá je jeho
zriaďovateľom, na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru,
 iných finančných príspevkov.
Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho
akcieschopnosti raz za rok v sume:
 5 000 EUR pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
 3 000 EUR pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
 2 000 EUR pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
 700 EUR pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.
K výraznému zlepšeniu podmienok pre činnosť obecných a dobrovoľných zborov došlo v priebehu posledných
rokov v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 až 2013. Konkrétne sa
podporili obecné a dobrovoľné zbory v rámci Regionálneho operačného programu, kde sa finančne podporili
vybrané obce pri rekonštrukcii ich hasičských zbrojníc. Realizovaním projektov spolufinancovaných
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa vo vybraných obciach zlepšila úroveň zázemia a materiálnotechnického vybavenia obecných hasičských zborov. V rámci realizácie projektu bolo oslovených 540 obcí, do
ktorých nie je podľa požiarno-poplachových plánov zabezpečený dojazd príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru do 20 minút. V prvotnom prieskume, ktorý bol zrealizovaný z úrovne okresných riaditeľstiev Hasičského
a záchranného zboru, prejavilo záujem rekonštruovať hasičské zbrojnice 74 obcí s časom dojazdu príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru nad 20 minút. Nakoľko rozloženie týchto obcí nie je na území Slovenskej
republiky optimálne, vzhľadom na zabezpečenie požadovaného času dojazdu v systéme celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov boli navrhnuté ďalšie doplňujúce kritériá, podľa ktorých bolo týchto 74 obcí
prehodnotených a zároveň boli vybrané ďalšie obce na začlenenie do systému celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov tak, aby bola splnená požiadavka času dojazdu najneskôr do 20 minút.
3.3 Projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“
Rozhodnutím zo dňa 23. marca 2015 Európska komisia schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu pre
projekt s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
a jeho celkový rozpočet predstavuje sumu 159 719 101 Eur. Hlavnou ambíciou projektu je zvýšiť pripravenosť
krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek
a zlepšenia ich technického vybavenia. Keďže celková výška škôd spôsobených povodňami za posledných desať
rokov presiahla sumu 707 miliónov eur ministerstvo vnútra prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové
opatrenia podporí účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej
infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia v čase záplav. Projekt zároveň prispeje k zvýšenej ochrane
členov zasahujúcich jednotiek a k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodne ako
aj po povodni. Jednotlivé aktivity a ich rozmiestnenie boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy povodňových
rizík a zásahov v Slovenskej republike za posledné roky, na základe národných analýz vzťahujúcich sa k
hodnoteniu povodňového rizika a tiež hĺbkovej komparačnej analýze dostupného a potrebného technického
zásahového vybavenia profesionálnych zásahových jednotiek, ako sú Hasičský a záchranný zbor Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, Dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
S cieľom zmierniť negatívne dôsledky povodní na celom území Slovenska projekt podporí záchranné zložky na
štyroch horizontálnych úrovniach:
 miestna úroveň,
 regionálna úroveň,
 národná úroveň,
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 európska úroveň.
Pomoc vo forme špeciálnej protipovodňovej techniky bude distribuovaná do Hasičského a záchranného zboru,
Slovenského vodohospodárskeho podniku a do 771 obcí. Na lokálnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach
posilnia technickú vybavenosť Dobrovoľných hasičských zborov, ktorým uľahčia zvládanie mimoriadnych
udalostí. Súčasťou projektu je aj výcvik a zaškolenie zásahových kapacít pre manipuláciu a používanie daného
vybavenia, pričom vzdelávanie bude realizované v regiónoch podľa príslušných obcí. Jedná sa o nasledovné
technické vybavenie pre DHZ obcí:
 Vozidlo CAS 15 Iveco Daily pre potreby DHZO – 150 ks
 Protipovodňový vozík pre potreby DHZO –621 ks
Miestna úroveň- Uľahčiť samosprávam zvládanie mimoriadnych udalostí na miestnej úrovni v čase povodní
majú intervenčné balíky prvej pomoci. Protipovodňová technika určená na zásahy dobrovoľných hasičských
zborov bude distribuovaná do 771 najohrozenejších obcí. Kľúčom pre výber obcí, ktorým je pomoc určená, bola
miera povodňového rizika ako aj podrobná analýza databázy zásahov hasičov a záchranárov. Špeciálna technika
umožní miestnym samosprávam rýchlo reagovať na krízovú situáciu v čase povodní a zároveň získať určitú
mieru sebestačnosti. Technické vybavenie je súčasťou prívesného vozíka, vďaka čomu je zjednodušená
manipulácia a premiestňovanie techniky z miesta na miesto. Tieto balíčky budú uskladnené priamo v ohrozených
obciach, čím sa skracuje doba odozvy na mimoriadnu udalosť a dochádza tak k znižovaniu rozsahu škôd
spôsobených povodňami. Jednotlivé aktivity a ich rozmiestnenie boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy
povodňových rizík, opatrení a zásahov v Slovenskej republike za posledné roky, na základe národných
strategických analýz vzťahujúcich sa k hodnoteniu povodňového rizika a tiež hĺbkovej komparačnej analýze
dostupného a potrebného technického zásahového vybavenia profesionálnych zásahových jednotiek, ako sú
Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p.
Najdôležitejšia výbava protipovodňových balíkov (prívesov):
Prenosné plávajúce čerpadlo PH – 1200 R
 Max. prietok:1250 litrov/min
 Výtlačný otvor:B75
 Motor:Briggs & Stratton 850 series
 Výkon motora:4,8 kW
 Hmotnosť:25,2 kg
 Palivo:benzín natural N95
Ponorné kalové čerpadlo KS 32.2
 Max. prietok:50 m3/hod. , 0,83 m3/min = 830 litrov/min
 Max. dopravná výška : 20,2 m
 Výtlačný otvor:B75
 Napájanie:Napätie U 400 V – 50 Hz, Nominálny prúd 5 A
 Výkon motora:2,2 kW
 Hmotnosť:36 kg
 Max. ponor:10 m
Motorové kalové čerpadlo 80 PCSW - 24
 Motor:zážihový (benzínový), štvortaktný, jednoválec
 Palivo:benzín natural N95
 Max. prietok:1210 litrov/min
 Max. sacia výška:8 m
 Max. dopravná výška : 27 m
 Výtlačný otvor:B75
 Výkon motora:5,3 kW / 3600 ot./min
 Hmotnosť:42 kg
Protipovodňová bariéra PZ-PR 80 cm
 Priemer bariéry:80 cm
 Dĺžka bariéry:10 m
 Objem náplne segmentu:5 m3
 Čas plnenia:12 min
 Napúšťací otvor:B75
 Hmotnosť:30 kg
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Elektrocentrála
 Prenosná elektrocentrála EP 8000 T – IP 54 H/So
Regionalna uroven - Pomáhať v boji s povodňami a zmierňovať ich následky v regiónoch majú za úlohu
balíčky techniky určené pre každý z ôsmich samosprávnych krajov. Dôjde tak k výraznému zvýšeniu
bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v rizikových oblastiach. Osem regionálnych intervenčných balíčkov
techniky má zlepšiť schopnosti reakcie HaZZ pri ochrane ľudí a ich majetku, ďalšie štyri balíky techniky majú
pomôcť Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri riadení systému povodňových rizík. Celkom dvanásť
balíkov technického zásahového vybavenia bude k dispozícii na regionálnej úrovni, čím sa výrazne skráti čas
reakcie a zvýši sa kvalita zásahu v postihnutej oblasti. Balíky techniky určené pre samosprávne kraje obsahujú
prečerpávacie systémy, vozidlá na evakuáciu obetí a prepravu záchranárov v ťažkom teréne a kontajnery pre
dlhodobé zásahy.
4. ZÁVER
Realizáciou tohto koncepčného materiálu pri postupnom zapájaní dobrovoľných zborov obcí do systému
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky sa
intenzívnejšie využije potenciál dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov a iných mimoriadnych
udalostí. Efekt spojenia dobrovoľníckej pomoci s prácou profesionálov bude na celom Slovensku garantovať
poskytnutie pomoci do 20 minút od tiesňového volania. a zároveň v spolupráci s obcami zabezpečí, aby obec s
pomocou zložiek integrovaného záchranného systému zohrávala rozhodujúcu úlohu v informovanosti a pri
príprave občanov k svojpomoci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.
Príspevok je súčasťou vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov
pre prípravu študentov - krízových manažérov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Akadémie
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémie v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu
a cudzích jazykov v Katoviciach“
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KONŠTRUKTIVIZMUS A KRITICKÁ TEÓRIA, AKO
TEORETICKÉ PRÍSTUPY K SKÚMANIU BEZPEČNOSTI
Martin MAŠĽAN1

Constructivism and Critical Theoriy, the Theoretical Approaches
to the Safety Research
Abstrakt: Bezpečnosť ako pojem a predmet skúmania ktorým sa zaoberá. Kodanská škola a jej prínos pre vznik
modernej bezpečnostnej vedy. Definovanie bezpečnostných sektorov a pojmov sekuritizácia, desekuritizácia,
ako základu pre tvorbu moderných teoretických prístupov k skúmaniu bezpečnostných vzťahov.
Konštruktivistické chápanie bezpečnosti prostredníctvom identity a sociálnych interakcií. Island a jeho postoj
EÚ z pohľadu konštruktivistov. Vznik a vývoj kritickej teórie a jej kritické a radikálne bezpečnostné štúdie.
Spoločné znaky a názorové rozdiely jednotlivých teoretických prístupov.
Kľúčové slová: bezpečnosť, konštruktivizmus, kritická teória, kodanská škola, bezpečnostná štúdia, sociálne
inteakcie
Abstract: Security as a concept and subject of the investigation dealt with. Copenhagen school and its
contribution to the creation of modern safety science. Defining the security sector and concepts of securitization,
desecuritization as the basis for the development of modern theoretical approaches to study security relations.
Constructivist understanding of security through identity and social interactions. Iceland and its relation to the
EUfrom the point of view of constructivists. The emergence and development of critical theory and its critical
and radical Security Studies. Commonalities and divergences of various theoretical approaches
Key words: safety, constructivism, critical theory, the Copenhagen school, security studies, social interaction

ÚVOD
Pojem bezpečnosť nie je v súčasnosti ešte jednoznačne vymedzený. Prvým dôvodom je, že bezpečnostné štúdie,
ako samostatná vedná disciplína, sa etablovali iba v pomerne nedávnej dobe (80. roky 20. storočia), druhým je
skutočnosť, že pri samotnom definovaní pojmu je nutné isté črty predmetu skúmania do definície zahrnúť a iné
vylúčiť, čo je pri takom obsiahlom predmete skúmania, ako je bezpečnosť veľmi problematické. Práve to, čo má
byť do pojmu bezpečnosť zahrnuté a čo nie, je predmetom najväčších sporov a nezhôd. Zmeny
v medzinárodných vzťahoch, otázky typu: „ Ako sa budú vyvíjať a formovať otázky bezpečnosti po doriešení
vojensko-politických vzťahov medzi štátmi prostredníctvom zmlúv?“( V 70. a 80. rokoch 20. storočia boli
podpísané bezpečnostné zmluvy SALT a START, zmluvy týkajúce sa zákazu chemických, biologických a
bakteriologických zbraní) alebo „Ako sa bude vyvíja bezpečnosť po skončení studenej vojny, ako najväčšej
hrozby minulého storočia?“ a následné hľadanie príslušných odpovedí, vyvolalo potrebu vzniku novej vednej
disciplíny, ktorá sa bude touto problematikou zaoberať. Postupne sa ustupuje od konvenčného chápania
bezpečnosti- bezpečnostné štúdie tu boli zamerané na vojenské vzťahy medzi štátmi, medzinárodné právo, do
úvahy tu boli brané iba vojenské aspekty, využívanie ozbrojenej sily a prechádza sa k chápaniu bezpečnosti, ako
dynamického systému, ktorý sa neustále vyvíja a pôsobí v ňom celý rad faktorov. V súčasnom ponímaní, sa
bezpečnosť formuje a definuje vo vzťahu k príslušnému teritóriu a jeho špecifikám, Európsky status je iný ako
ten v USA alebo Rusku a tomu je potrebné prispôsobiť aj bezpečnostné štúdie. Dnes hovoríme o Európskej
bezpečnosti, upúšťa sa od minulého vnímania iba euroatlantickej bezpečnosti, ktorá platí celosvetovo, tzn.
bezpečnostný poriadok platný v euroatlantickom priestore je platný a nutný všade na svete. Bezpečnosť, ako
vedná disciplína sa neustále rozvíja, v súčasnosti už dokážeme vymedziť bezpečnosť ako pozitívne (bezpečnosť
je tu chápaná, ako súhrn opatrení, ktoré sú nevyhnutné k tomu aby bola určitá bezpečnostná hrozba buď
eliminovaná alebo minimalizovaná), tak aj negatívne (bezpečnosť tu predstavuje neprítomnosť alebo
neexistenciu hrozby či rizika, teda je to opak stavu ohrozenia), máme zadefinovanú tvrdú a mäkkú bezpečnosť,
poznáme celý rad faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, ale to bohužiaľ automaticky neznamená, že svet v ktorom
žijeme je aj bezpečnejším miestom.

Ing. Martin Mašľan, Študent 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia, študijného programu „Bezpečnosť a ochrana štátu!
V študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
e-mail: martin.maslan@vsbm.sk .
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V ďalšom texte sa budeme venovať ako Kodanskej škole, výskumy ktorej položili základy pre vznik novej
vednej disciplíny, tak aj modernými teoretickými prístupmi venujúcimi sa príslušnej problematike. Z týchto sa
zameriame na kritickú teóriu a konštruktivizmus.
KODANSKÁ ŠKOLA A JEJ VPLYV NA FORMOVANIE MODERNÝCH PRÍSTUPOV
K BEZPEČNOSTI
V roku 1985 bolo v Kodani založené (pri Centre pre mierový a konfliktný výskum) nové pracovisko pod
názvom Výskumný inštitút pre mier a konflikt (COPRI). Jeden z jeho výskumných projektov sa rozvíjal ako
„Nevojenské aspekty európskej bezpečnosti“. Na projekte od začiatku participoval O.Weawer a B.Buzan, ktorý
ho od roku 1988 riadil. Obaja sú autormi prvej publikácie danej výskumom –European Security Order Recast
(Prebudovanie európskeho bezpečnostného poriadku). Európska bezpečnosť je tu chápaná, ako nový fenomén
výskumu a nie všeobecne platná entita, ako to bolo v minulosti. Skupina postupne rozvíja projekt, čo sa týka
šírky skúmanej problematiky, priberá nových výskumníkov. Výsledky výskumov postupne kladú základ pre
vznik novej vednej disciplíny a moderných teoretických prístupov definujúcich bezpečnostné vzťahy.
Postupne sa začína pracovať s termínmi ako sú „sekuritizácia a desekuritizácia“, “societálna
bezpečnosť“, „regionálny bezpečnostný komplex“, „bezpečnostné sektory“ alebo „bezpečnostní aktéri“.
Bezpečnosť prestáva byť vnímaná ako status quo- tzn. bezpečnosť ako ekvivalent vojenskej sily, nespája sa iba
s vojenskými hrozbami a otázkami medzinárodného práva a poriadku. Bezpečnosť je dynamický systém, na
ktorý vplýva celý rad neustále sa meniacich a vyvíjajúcich faktorov. Bezpečnosť je chápaná ako konkrétna
danosť pre konkrétne teritórium, ktorá nie je tvorená iba vojenskými vzťahmi medzi jednotlivými štátmi a s nimi
súvisiacimi hrozbami a rizikami, ale formujú ju aj nevojenské hrozby týkajúce sa ľudskej existencie, zachovania
bezpečnostného statusu a rozvoja indivídua, sociálnych skupín a ich rozvoja, národov a ľudstva ako celku.
Nevojenské hrozby majú z pohľadu bezpečnosti „existenciálny“ charakter. Bezpečnostný problém je vždy
modelovaný zvnútra – sú to výzvy vychádzajúce z hraničných (politických) situácií, tzn. možné hrozby, ktoré
v počiatku nemusia byť vnímané ako nebezpečné. Ak nedôjde k ich včasnej neutralizácii, menia sa na
bezpečnostné problémy, ktoré je potrebné prioritne riešiť, ale ktorým sa dalo v minulosti zabrániť. Vnímanie
hrozieb je dané politickou debatou, významom, ktorý im jej aktéri prisudzujú, chybnou interpretáciou,
zámerným zavádzaním.
Kodanská škola sa pri svojich výskumoch zameriavala na európske bezpečnostné štúdie, pretože
vychádzala z presvedčenia, že bezpečnostné štúdie realizované USA nie sú v Európe aplikovateľné. Bezpečnosť
nie je možné zadefinovať z americkej perspektívy, pretože USA a napr. aj Rusko ju vnímajú ako národnú
bezpečnosť, ale Európa nie je jeden štát, jej bezpečnosť je vnímaná ako bezpečnosť societálneho sektora
(sociálne zmeny, etnicko-kultúrna rozmanitosť) a ten je cezhraničný.
Na bezpečnosť, tak ako ju poníma Kodanská škola, má vždy vplyv dianie v spoločnosti. Vznikajú tu
okolnosti, vzťahy , ktoré je možné prezentovať ako hrozby. Tieto môžu byť prezentované napríklad štátom,
politickými stranami, záujmovými skupinami. Na základe závažnosti, ktorú im jednotlivé prezentujúce subjekty
prisúdia, môžu byť vnímané, ako natoľko ohrozujúce samotnú spoločnosť, že si vyžadujú okamžité opatrenia.
Výsledkom byť napríklad zmena legislatívy, núdzové riešenia.
Sekuritizovanou je potom taká spoločnosť, ktorá je vystrašená existujúcim nebezpečenstvom a prijíma
opatrenia, ktoré prijali politici na jeho odstránenie. Spoločnosť, ktorá prijíma abnormálne opatrenia, pretože ich
v danej situácii považuje za odôvodniteľné a nutné. Môžeme teda povedať že sekuritizácia je „pohyb od
normálnej politiky k abnormálnej politike,aby sa dosiahla desekuritizácia“24.
Desekuritizáciou je návrat vzťahov od nebezpečenstva k normálnemu fungovaniu spoločnosti, táto sa
uskutočnuje iba v politickom procese.
Ako sekuritizácia, tak aj desekuritizácia je v značnej miere závislá od toho, ako príslušné
nebezpečenstvo (závažnosť, trvanie, ukončenie) vnímajú subjekty, ktoré ho spoločnosti prezentujú. Ide tu
o subjektívny pohľad, ktorý v sebe nesie určité riziká, akými sú napríklad miera závažnosti nebezpečenstva
účelovo prispôsobená sledovaným cieľom, nepochopenie nebezpečenstva a jeho možných dopadov, účelové
zdôvodňovanie platnosti nutných dočasných opatrení v dlhšom časovom horizonte.
Predstavitelia Kodanskej školy pri výskumoch nevychádzali z rozdelenia ľudskej spoločnosti na triedy,
ale na sektory. V priebehu výskumu bolo z pohľadu bezpečnosti zadefinovaných nasledovných 5 sektorov:
1.Vojenský sektor, ktorý zahŕňa vzťahy násilného donútenia
2.Politický sektor, ktorý zahŕňa politické vzťahy medzi autoritami a hierarchiou moci
3.Ekonomický sektor, ktorý je vymedzený obchodnými, výrobnými a finančnými vzťahmi
4.Societálny sektor týkajúci sa formovania kolektívnej identity
5.Environmentálny sektor tvorený vzťahmi medzi ľudskou činnosťou a planetárnou biosférou
Takéto rozdelenie znamená, že vo výskumnej agende bezpečnosti už nefigurujú iba vojenské a politické
témy, ale aj témy ekonomické, societálne a environmentálne. Ako sme už spomínali v predchádzajúcom texte,
na bezpečnosť vplývajú vojenské aj nevojenské hrozby, pričom nevojenské hrozby majú podľa predstaviteľov
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Kodanskej školy existencionálny charakter. Všetky zadefinované sektory bezpečnosti fungujú vo vzájomnej
interakcii a navzájom sa ovplyvňujú. Definovanie jednotlivých sektorov umožnilo prehĺbenie vnímania
bezpečnosti hlavne z pohľadu skúmania významu societálneho sektora, pretože jeho analyzovaním vystupuje do
popredia potreba zvládnutia vzťahu štát -komunita (spoločenská vrstva), ako základného predpokladu vnútornej
a vonkajšej bezpečnosti. Širšia definícia bezpečnosti v sebe zahŕňa agendu nových hrozieb, ktorými môžu byť
sociálna nestabilita a jej nárast aj napriek celosvetovým demokratizačným trendom, globalizácia vo vzťahu
k aktivizácii nacionalistických hnutí, globálny terorizmus a pod.
Záverom môžeme konštatovať, že výsledky výskumníkov Kodanskej školy umožnili nový pohľad na
problematiku bezpečnosti, ako definovaním nových pojmov týkajúcich sa skúmaných oblastí, tak aj rozdelením
spoločnosti na bezpečnostné sektory, čo umožnilo hlbšie a komplexnejšie skúmanie bezpečnosti, ktorá je
v čoraz väčšej miere skúšaná turbulentným vývojom súčasného sveta. Položila taktiež základy pre vytvorenie
moderných teoretických prístupov k výskumu bezpečnostných vzťahov, ku ktorým v súčasnosti radíme
pozitivizmus, kritické teórie, sociálny konštruktivizmus a postmodernizmus.
KONŠTRUKTIVIZMUS A JEHO POHĽAD NA BEZPEČNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM
SOCIÁLNYCH INTERAKCIÍ
Konštruktivizmus (niekedy nazývaný aj sociálny konštruktivizmus) pôvodne vznikol v sociológii v
polovici 60-tych rokov 20-teho storočia. Teória vychádza z toho, že svet a medzinárodné vzťahy v ňom sú
produktom našich sociálnych interakcií, a ich výskum a vedecká analýza vysvetľuje aj politické vzťahy na
medzinárodnej scéne. Sociálne interakcie pozostávajú zo sociálneho vnímania, percepcie a komunikácie, na
základe ktorých sa vytvárajú menšie, alebo väčšie sociálne skupiny, členov takýchto skupín spájajú hlavne
názory, normy, spoločný pôvod, pobyt a pod. Konštruktivizmus je sociálnu teóriu, na ktorej sú založené
konštruktivistické teórie medzinárodných vzťahov, týkajúce sa napríklad vojny, spolupráce, alebo integrácie.
Ďalším kľúčovým pojmom z pohľadu konštruktivistov je identita – je prezentovaný záujem o sociálne
vytváranie svetovej politiky a hlavne identít. Ak si štáty a ostatní aktéri zvyknú na spoluprácu, môžu si vytvoriť
viac kolektívnych identít. Toto následne zvyšuje ochotu aktéra spolupracovať. Konštruktivisti rozlišujú tri druhy
identít. Po prvé, potencionálna ‘európska identita‘, ktorá je výsledkom identifikácie s Európskou úniou, po druhé
sú to národné identity, ktoré sa menia pod vplyvom integrácie. Tretia skupina je založená na výsledkoch
predchádzajúcich dvoch a predpokladá, že existuje pluralita národných identít a kultúr. Európska únia je dobrým
príkladom, pretože hrá kľúčovú úlohu vo vytváraní identít v Európe:
„Štáty Európy sú čoraz viac definované ako členovia EÚ, nečlenovia, alebo
potencionálni členovia. Ich status v Európe a do istej miery aj vo svete závisí od
týchto kategórií. Žiaden európsky štát nemôže ignorovať EÚ, ani taký oddaný
nečlen ako Švajčiarsko“ (Risse 2004: 169).
Konštruktivizmus odmieta názor, že správanie sa štátov a ostatných subjektov bezpečnostnej politiky sa
riadi zákonmi mechanickej povahy. Konštruktivisti prezentujú názor, že medzinárodné bezpečnostné vzťahy sú
závislé od interpretácie aktérov a sú konštruované sociálne. Tzn., že záujmy sú z konštruktivistického pohľadu
vytvárané sociálne - sú výsledkom procesu sociálneho ovplyvňovania. Preto, podľa konštruktivistických
teoretikov, štruktúry svetovej politiky sú skôr sociálne ako materiálne. Dá sa teda povedať, „že konštruktivizmus
nie je založený na racionalite aktérov pohybujúcich sa v medzinárodnom prostredí. Táto skutočnosť ale
nevytvára automatický predpoklad, že by sa jednalo o „neracionálnu“ teóriu“. Je to teória, ktorá pracuje
s predpokladom, že aktéri v medzinárodnom prostredí zohľadňujú pri výbere svojich preferencií aj iné ako
racionálne faktory.
Štruktúry v medzinárodných bezpečnostných vzťahoch
a chovanie štátov sú ovplyvniteľné
a premenlivé javy. Ponímanie medzinárodných bezpečnostných vzťahov spočíva v dvoch základných prvkoch.
Prvým sú štruktúry, ktoré štátom dávajú možnosť na zmierňovanie napätia a rozširovali priestor pre neagresívne
chovanie. Druhým prvkom sú subjekty bezpečnostnej politiky (najčastejšie štáty)-tieto vytvárajú a ovplyvňujú
štruktúry a nástroje chovania, ktoré sú alternatívou k súpereniu a ku sklonom k získaniu prevahy. Aktérmi však
už nie sú iba štáty, ktoré sociálny konštruktivizmus považuje za abstraktá, ak sa v nich nerozlišujú parciálne
zložky (podľa Kodanskej školy sektory). Aktérmi sa stávajú tie prvky reality (národ, etnikum, sociálna skupina,
ekologické hnutie, inak kultúrne orientovaná skupina, vojenská lobby, atď.), ktoré rečovým aktom vstupujú do
procesu konštruovania bezpečnosti.
Konštruktivizmus je teda sociálnou teóriou pracujúcou s pojmami ako sú sociálne interakcie a identita, jeho
predstavitelia zastávajú názor, že medzinárodné bezpečnostné vzťahy sú závislé od racionálnej/neracionálnej
interpretácie aktérov (napr. štát), záujmy ktorých sú vytvárané sociálne a sú výsledkom procesu sociálneho
ovplyvňovania. Aktérmi sú štáty rozčlenené na parciálne zložky (sektory), tzn. aktérmi sú všetci, ktorí vstupujú
do procesu formovania bezpečnosti. Hlavným predmetom skúmania konštruktivistov je societálny sektor
bezpečnosti.
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Pojem societálna (spoločenská) bezpečnosť ( prvýkrát ho použil B.Buzan vr. 1991) predstavuje vzťah
medzi bezpečnosťou a identitou rôznych skupín, ktorý je dôležitým prvkom stability a bezpečnosti štátu.
Vysvetľuje konflikty medzi štátom a rôznymi societálnymi skupinami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Teda medzi
skupinami, ktoré sa vytvárajú na základe sociálnych interakcií, majú svoju identitu- odvodenú od poznania
svojho členstva v skupine, ktorá ovplyvňuje ich rebríček hodnôt, normy správania a pod, ktoré môžu vyvolať aj
iracionálne správanie aktérov bezpečnostných vzťahov. Vzťahy medzi jednotlivými aktérmi sú tvorené
sociálnymi skutočnosťami, ktoré vznikli na základe ľudských dohôd. Pri zmene identity aktérov dochádza aj k
zmene ich záujmov a správania.
Hlavným objektom bezpečnosti bol v minulosti vždy štát, pričom societálna bezpečnosť a jej aktér spoločnosť,
resp. identita spoločnosti, boli odsunuté na okraj záujmu. Hranice štátu a spoločnosti, tvorenej národom,
národnostnými, etnickými skupinami, sa prekrývajú iba veľmi zriedkavo. Preto je nevyhnutné, sa
v bezpečnostných štúdiách vážne zaoberať, aj societálnou bezpečnosťou. Vnútro spoločnosti je tvorené
skupinami (aj jednotlivci, rodiny), u ktorých platia iné pravidlá príslušnosti a spolupatričnosti, ich neznalosť
môže znamenať, že zvyšovanie bezpečnosti štátu neznamená aj zvyšovanie bezpečnosti národa (spoločnosti).
Spoločnosť ako aktér societálnej bezpečnosti predstavuje predmet výskumu cez identitu spoločnosti „ako
sebapoňatie komunít a jednotlivcov, ktorí sa chápu ako členovia daných spoločenstiev“. Z pohľadu bezpečnosti
je potrebné brať do úvahy záujmy a hrozby, ktoré pociťujú jednotlivé skupiny vo vnútri spoločnosti.
Hlavným záujmom bezpečnosti štátu v klasickom ponímaní je udržanie suverenity a boj proti hrozbám
smerujúcim voči suverenite- ak štát stratí svoju suverenitu, neprežije ako štát. Predmetom záujmu societálnej
bezpečnosti je udržanie identity spoločnosti, ak ju stratí, ako spoločnosť neprežije. Kľúčom k spoločnosti je
súbor ideí a zvyklostí, ktoré identifikujú jednotlivcov ako členov spoločenskej skupiny. Spoločnosť je teda
v tomto ponímaní súbor identít. B. Buzan, O. Waever, a J. de Wilde popisujú rôzne kategórie hrozieb, ktoré
môžu ohroziť identitu spoločnosti. Rozdelili ich na 4 skupiny:
- Vertikálne súperenie, pri ktorom je identita rozmiestnená medzi niekoľko komunít v spoločnosti.
Dôležité je, na ktorú kladieme dôraz. Podstatou je, že sa ľudia žijúci na určitom prestanú vnímať ako
komunita A a zmenia sa na komunitu B. Toto môže nastať ako dôsledok integračného procesu, alebo
separatistického procesu (Katalánsko).
- Horizontálne súperenie, pri ktorom žije na určitom území komunita A a B , pričom silnejšie
spoločenstvo B má veľký vplyv na spoločenstvo A, ktoré sa cíti byť ohrozené (frankofónni Kanaďania)
- Migrácia, pri ktorej sa v spoločnosti A prostredníctvom silnejúceho vplyvu prichádzajúcich nových
osôb skupiny B, mení homogenita. Spoločnosť A už nikdy nebude takou ako bola predtým (Rusi
v Estónsku)
- Úbytok obyvateľstva vojnou, genocídou, prírodnou katastrofou
Jednotlivé typy hrozieb pre identitu sa v reálnom prostredí vyskytujú v čistej podobe zriedkavo, väčšinou
dochádza k ich zmiešavaniu a prelínaniu. Pri identifikácii hrozby voči určitej spoločnosti využívajú elity
jednotlivých skupín tie dôvody, ktoré im vyhovujú, pričom ich môžu aj sekuritizovať- určovanie hrozby je teda
subjektívnym názorom tej elity, ktorá dokázala presvedčiť o jej naliehavosti- efektívnym partnerom pri
vymedzení a hodnotení hrozby sú médiá.
V rámci societálneho sektora za svoj okruh záujmu považujeme akékoľvek väčšie či menšie skupiny v
spoločnosti, ktoré sú sekuritizujúcimi aktérmi posúvané do pozície referenčného objektu- podmienkou je aby
členovia skupiny preukazovali lojálnosť voči skupine, voči elite skupiny, na základe ktorej sa buduje ich
identita. Medzi možné referenčné objekty patrí: rodina, klany, dedina, región, etnické skupiny, národy,
civilizácie, náboženské skupiny a rasy. Ako prvok kooperácie, resp. súperenia nastupuje klasická deľba medzi
„my“ a „oni“, kde spoločenskú identitu jednej skupiny, ktorej sme členmi, považujeme za „my“ a spoločenskú
identitu ostatných skupín považujeme za „oni“.
Danú problematiku si názornejšie popíšeme na nám dobre známom príklade, ktorým je Európa. Societálna
bezpečnosť sa v Európe týka referenčných objektov, ktoré vystupujú v agende ako národné štáty, etnické
skupiny a Európa ako celok. Je potrebné brať do úvahy problémy s menšinami, národmi a európskou
integráciou, čo vyvolalo potrebu vzniku mnohovrstevných identít. Z hľadiska EÚ (podľa členských štátov EÚ) je
objektom sekuritizácie napríklad počet a štruktúra migrantov. Príkladom vertikálneho súperenia sú separatistické
snahy Severného Írska, IRA je societálnou skupinou, ktorej konanie má významné politické dôsledky. Ďalšími
príkladmi sú napr. Baskicko a Katalánsko v Španielsku. Príkladom horizontálneho súperenia je amerikanizácia
Európy a jej silnejúci vplyv. Amerikanizácia, či westernizácia je zvlášť nebezpečný druh horizontálneho
súperenia, pretože je sprevádzaná vidinou lepšieho života, lepších životných podmienok.
KONŠTRUKTIVISTICKÝ POHĽAD NA VZŤAH ISLANDU A EÚ
Island je odlišný od ostatných štátov Európy. Je malý, málo obývaný, vzdialený od zvyšku Európy a nie
je členom Európskej únie. Existuje niekoľko ekonomických (racionálnych) faktorov, ktoré sú zdôrazňované ako
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hlavné dôvody islandského nezáujmu o európsku integráciu, resp. o integráciu do EÚ. Medzi najdôležitejšie
patrí rybolov, špeciálny vzťah k Spojeným štátom americkým, členstvo v EHP a malá kapacita islandskej štátnej
správy. Aby sme celkovo porozumeli problému, potrebujeme preskúmať aj ďalšie faktory viažuce sa na národnú
identitu, demokratické tradície, úlohu elít v spoločnosti atď. Ich spoločným znakom je vytváranie dlhodobých a
stabilných identít, ktoré ovplyvňujú formovanie názorov obyvateľstva, okrem iného aj na vzťah k EÚ.
Ekonomické tzn. racionálne faktory
Rybolov-rybolovný priemysel je považovaný za najväčšiu prekážku vstupu Islandu do akéhokoľvek
európskeho integračného zoskupenia. Rybolov, ktorý je spojený s históriou, tradíciami a taktiež reprezentuje do
istej miery suverenitu Islandu. Pre Islanďanov je to teda priemysel s vysokou mierou senzitivity. Kľúčový
element spoločnej politiky rybolovu Európskej únie je princíp, podľa ktorého je každej členskej krajine
zaručená rovnaká možnosť rybolovu v spoločných európskych vodách. V prípade členstva Islandu v EÚ by teda
aj ďalšie krajiny získali prístup do islandských výsostných vôd a mohli by tam loviť. Táto politika je v očiach
Islanďanov kontroverzná, pretože zásoby rýb považujú za národné dedičstvo a najdôležitejšiu exportnú
komoditu. Diverzifikáciou priemyslu klesá podiel rybolovu, ktorý už nie je až taký dôležitý, taktiež spoločná
politika rybolovu, už nemusí byť neprekonateľnou prekážkou. Napriek tomu EU nie.
Európsky hospodársky priestor-Island je ako člen EHP výrazne začlenený do európskej integrácie.
Prístup na spoločný trh s EÚ je pre Island veľmi dôležitý, pretože väčšina zahraničného obchodu smeruje na
tieto trhy. Zvyčajným argumentom proti vstupu Islandu do EÚ je preto členstvo v EHP a z neho vyplývajúce
výhody prístupu na spoločný trh, bez nutnosti politickej integrácie. Naproti tomu, ale vstupom do Európskeho
hospodárskeho priestoru musí prispievať do rozpočtu EÚ prostredníctvom tzv. finančného inštrumentu, ale bez
možnosti rozhodovania. Pre Island by však bolo výhodné stať sa súčasťou EÚ, pretože tak by získal prístup k
rozhodovaciemu procesu, ktorý v súčasnosti nemá. Napriek tomu EU nie.
Atlanticizmus-silné atlantické prepojenie sa považuje za dôvod, prečo Island nevstúpil v minulosti do
Európskej únie z bezpečnostných dôvodov. Američania mali na ostrove vojenskú základňu, ktorá ale v októbri
2006 bola zatvorená. V súčasnosti je potrebné nájsť spôsob, ako zabezpečiť svoju obranu. Práve z týchto príčin
má dnes Island dôvod stať sa členom Európskej únie, ktorá by mu mohla garantovať bezpečnosť. Napriek tomu
EU nie.
Malá administratíva-členstvo v EHP a implementácia legislatívy EÚ zapríčinili v poslednom
desaťročí europeizáciu štátnej správy. Môžeme pozorovať výrazný vplyv EÚ na štátnu správu, hoci Island nie je
jej členom. Islandská administratíva je schopná sa vysporiadať s na ňu kladenými požiadavkami a toto by
nebránilo vstupu do EÚ. Napriek tomu EU nie.
Konštruktivistická argumentácia odmietavého postoja
Racionálne faktory nemôžu úplne vysvetliť váhanie Islandu voči európskej integrácii. Pomocou ďalších
faktorov ako história, nacionalizmus, suverenita, identita, záujmy, úloha elít a pod. získavame kompletnejšiu
mozaiku o tejto krajine. Na vysvetlenie vzťahu Islandu k Európskej únii použijeme tri faktory: demokratickú
tradíciu spojenú s nacionalizmom, suverenitou a nezávislosťou, identitu a vzťah medzi elitami a verejnosťou.
Tradícia demokracie- na Islande je suverenita považovaná za to najhlavnejšie, čo robí národ národom.
Nacionalistické pocity boli povzbudzované spomienkami na ‘staré‘ obdobie islandskej demokracie, keď
rozkvital národ a jeho kultúra. Vstup do EÚ je považovaný za obmedzenie národnej suverenity a nezávislosti z
týchto dôvodov: Európska únia je porovnávaná s Dánskom, ktoré vládlo Islandu niekoľko storočí a Brusel je
nová Kodaň. Obyvatelia sa boja o svoju nezávislosť a odmietajú každé jej zmenšenie. Sila nacionalistickej
debaty je zapríčinená geografickou izoláciou krajiny, relatívnou homogenitou jej obyvateľstva a ekonomickou
prosperitou, ktorá charakterizuje Island minimálne v druhej polovici 20. storočia
Identita- na Islande nejde len o identifikáciu so starým obdobím islandskej demokracie. Islanďania,
z ktorých sa až 80% cíti byť Severanmi, sa v prvom rade identifikujú s ostatnými škandinávskymi krajinami, ako
sú euroskeptické Nórsko ďalej Dánsko a Švédsko.
Úloha elít- na Islande pôsobia výrazne Euroskeptické politické a nacionálne orientované elity
formujúce postoje obyvateľov.
Na záver môžeme teda konštatovať, že ľudské správanie nie je vždy založené iba na racionalite a výhodách.
Cieľom z pohľadu konštruktivizmu nie je maximalizovať zisky, pretože je to teoretický smer založený na
identite. Sociálny konštruktivizmus zdôrazňuje správanie založené na pravidlách, na základe ktorých sa aktéri
pokúšajú „robiť správne veci“ .
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KRITICKÁ TEÓRIA A JEJ BEZPEČNOSTNÉ ŠTÚDIE
Kritická teória sa sformovala vo Frankfurtskej škole v určitej nadväznosti na marxizmus. Príklon
k marxizmu je vo väčšej miere badateľný pri spracovávaní radikálnych bezpečnostných štúdií. Tento prístup
k skúmaniu bezpečnosti je založený na tom, že svet a medzinárodné vzťahy nemôžu byť analyzované vedeckými
prostriedkami, nakoľko veda nie je schopná vysvetliť permanentné protirečenia medzi univerzálnymi
a súkromnými záujmami v modernom štáte, ktoré vedú k k intersociálnemu odcudzeniu, permanentnej hrozbe
vojny a sociálnemu vylúčeniu. Kritická teória je akýsi návod na alternatívne (lepšie) medzinárodné usporiadanie.
Existujúce medzinárodné usporiadanie je plné nerovnosti a nespravodlnosti v globálnom meradle, čo si vyžaduje
alternatívnu víziu svetového poriadku. Tento prístup sa premieta aj do štúdií medzinárodných bezpečnostných
vzťahov. Základná myšlienka kritickej teórie medzinárodných vzťahov i bezpečnostných štúdií je, že bezpečnosť
treba vždy skúmať ako bezpečnosť pre niekoho konkrétneho a z hľadiska určitého konkrétneho zámeru.
Bezpečnosť v tomto ponímaní predstavuje určité snahy, ktoré slúžia cieľom určitej skupiny ľudí (alebo štátov) v
prostredí medzinárodných vzťahov. Z tohto hľadiska je možné rozdeliť skúmanie bezpečnosti, ako ho vidí
kritická teória na dve časti
– kritické bezpečnostné štúdie a radikálne bezpečnostné štúdie
Kritické bezpečnostné štúdie patria k pomerne rozpracovanej teórii bezpečnosti. Danej problematike sa
najviac venovala Aberstwythská škola a jej predstavitelia W.Jones a K. Booth. Predstavitelia poukazujú na
potrebu nového usporiadania historických aj súčasných faktov regionálnej bezpečnosti, ako nevyhnutného
základu vnímania bezpečnostných vzťahov. Je potrebný nový prístup k skúmaniu bezpečnosti, v minulosti
aplikovaný systém vopred stanovených otázok, na ktoré boli vopred stanovené odpovede je už prekonaný. Nie je
možné posudzovať hodnotu názorov, iba podľa miery preberania minulých meradiel. Podľa Kanta na vedu treba
odvahu, v minulosti to bola skôr odvaha nevedieť. Je potrebné skúmať základné pojmy, zaoberať sa oblasťami,
ktoré boli v minulosti považované za irelevantné, odmietnuť minulú aroganciu všeobecných súdov.
Kritické bezpečnostné štúdie sa od klasických odlišujú v tom, že sa nesnažia zodpovedať iba otázku „čo
je bezpečnosť?“, ale hľadajú odpovede aj na ďalšie dve otázky. Prvou z nich je „kto a pred kým má
v existujúcom medzinárodnom usporiadaní zaistenú bezpečnosť?“ druhou je otázka „čia bezpečnosť by nás mala
zaujímať?“ Skúmame vzťah medzi inkluzivitou a exkluzivitou v oblasti bezpečnosti. Kritika je namierená proti
tomu, že na inkluzivitu, na jednej strane, máme pozitívny náhľad- vnútorné štruktúry ponúkajú poriadok,
stabilitu, istotu a bezpečnosť. Naproti tomu ale exkluzivita (vonkajšie vzťahy) ponúka anarchiu- množstvo
hrozieb, rizík a nebezpečenstiev. Exkluzívne chápanie bezpečnosti je kritizované hlavne z dvoch pohľadov.
Prvým z nich je to, že sa vzťahuje vždy ku konkrétnej hrozbe, na konkrétneho nepriateľa. Druhým je jej
výlučnosť, tzn. bezpečnosť je výsada iba pre určité krajiny, tie ostatné sa musia uspokojiť s oveľa nižším
bezpečnostným štatútom. V súčasnosti má takúto výsadu asi 30 štátov sveta.
Pokračujúcim a neustále rastúcim trendom je prehlbovanie sa rozdielov medzi jednotlivými štátmi
sveta, čo v medzinárodnom meradle môže viesť k snahe o vytvorenie „exkluzívneho klubu“, do ktorého budú
vybraní iba tí, ktorí majú demokratické zriadenie, sú dobrí, bohatí a mocní, teda iba im bude zaistená bezpečnosť
pred ostatnými. V národnom meradle je to prehlbovanie obrovských sociálnych rozdielov medzi chudobnými
a bohatými. Reakciou chudobných môže byť rozdelenie sveta na „my“ a „oni“, rast nenávisti voči elitám, ktoré
sa tešia stále väčším výsadám, čo následne môže vyvolávať stále násilnejšie formy protestov. Postupne sa
dostaneme do stavu, že v bezpečnostnej oblasti bude funkciou západným ozbrojených síl udržovanie násilného
mieru, ich častejšie nasadzovanie na základe stále menej pravdepodobných scenárov, ale s využitím drahších
a ničivejších zbraňových systémov. Touto problematikou sa postupne dostávame k radikálnym bezpečnostným
štúdiám, ktoré sú predmetom nasledujúcej kapitoly.
Radikálne bezpečnostné štúdie (marxizmus a neomarxizmus) sú odnožou kritických bezpečnostných
teórií a posudzujú usporiadanie medzinárodných bezpečnostných vzťahov ako výsledok historického vývoja.
Veľký význam prikladajú ekonomickým a sociálnym súvislostiam- nárastu sociálnych rozdielov, ako aj etickej
stránke bezpečnosti. Kritické stanoviská neomarxistov vychádzajú zo znalostí medzinárodnej politickej
ekonómie (IPE-International Political Economy). Tu je potrebné poznamenať, že práca s IPE nie je iba
monopolom neomarxistov. S podobnými názormi sa stretávame aj napr. v Bielej knihe o obrane Francúzska
z roku 1994, ktorá ako jeden z prvých dokumentov po skočení studenej vojny upozorňuje na prehlbujúcu sa
globálnu ekonomickú nerovnosť, ktorú označuje za „vážne nebezpečenstvo destabilizácie“. Neomarxistická
kritika súčasných medzinárodných vzťahov je založená na štrukturálnej moci a jej uplatňovaní v globálnom
meradle. Pracujú so štyrmi základnými štruktúrami, ktorými sú bezpečnosť, znalosti, výroba a financie. Kritika
je zameraná hlavne na USA a ich zahraničnú politiku, pretože tento štát má dominantné postavenie pri
formovaní bezpečnostných vzťahov na medzinárodnej úrovni. USA od skončenia studenej vojny neustále
zvýrazňujú svoju vojenskú prevahu. Neberú do úvahy (minimalitujú) pripomienky Európy, ktorá uprednostňuje
politické riešenia pred vojenskými. Extrémnou možnosťou je, že Washington dosiahne taký stupeň bezpečnosti,
ktorá ohrozí jednotu Západu. Táto kritika sa však netýka iba USA, ale aj iných štátov.
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Vo všeobecnosti je možné povedať, že radikálne bezpečnostné štúdie sa snažia o spoluprácu s každou
politickou teóriou žiadajúcou, aby štáty poznali svoje demokratické a liberálne limity a uplatňovali ich v
bezpečnostnej i zahraničnej politike. Štát, ktorý odmieta takéto limity stanoviť, ohrozuje vlastnú bezpečnosť i
bezpečnosť medzinárodného spoločenstva. Predstaviteľ radikálnych bezpečnostných štúdií E. Herring nazýva
„rogue states“. Tento názov použil v štúdii „Vystrájanie nepolepšiteľných“ z roku 2000. Spomínaný autor, ale i
ďalší predstavitelia tohto smeru (T. Sheehan, E.Brooks) kladú dôraz na etiku v zahraničnej politike, etiku
medzinárodných vzťahov a etický kódex medzinárodnej bezpečnosti. Bezpečnosť je podľa radikálnych
bezpečnostných štúdií dosiahnuteľná len vtedy, ak sa budú striktne dodržiavať univerzálne morálne princípy.
Analýza bezpečnostných vzťahov je vždy problematická, pretože súvisí so sebeckým národným záujmom, preto
je vždy nevyhnutné, pozrieť sa najskôr na všetky politické aspekty bezpečnosti optikou univerzálnej humanity
a až potom z hľadiska národného záujmu.
ZÁVER
Bezpečnosť, ako mladá vedná disciplína sa neustále rozvíja. Každý z teoretických prístupov má svoje klady
aj zápory, predstavitelia jednotlivých škôl spolu diskutujú a polemizujú. Diskutovanými otázkami sú napríklad:
- Kto ale čo je objektom bezpečnosti (sú to jednotlivci, skupiny, národy, štáty, regióny, svet)?
- Aké sú nástroje na udržanie bezpečnosti (kultúrne, politické, ekonomické, diplomatické, vojenské)?
- Za akú cenu by mala byť bezpečnosť udržaná?
Všetky hlavné teoretické smery sa však zhodujú v tom, že pri skúmaní bezpečnosti je potrebné vždy brať do
úvahy dve skutočnosti. Prvou je určujúci vplyv historických súvislostí. Bezpečnosť a vnímanie hrozieb sa menia
podľa toho, ako sa vyvíjajú politicko-mocenské reflexie (zmena postoja USA k Veľkej Británii po nástupe
fašizmu, ktorý hrozil likvidáciou všetkých liberálnych princípov). Druhou skutočnosťou presahujúcou názorové
rozdiely jednotlivých škôl je časový faktor pri stanovovaní vážnosti bezpečnostnej hrozby. Ako najvážnejšia
bezpečnostná hrozba sú tu chápané štáty, ktoré sa cítia byť na vrchole rozvoja a síl a vedia, že ďalší prirodzený
vývoj by ich oslabil, viedol by k znižovaniu ich náskoku a prevahy. Spôsobom, ako tomu predísť je konflikt,
v ktorom sa snažia využiť svoju existujúcu silu na čo najrýchlejšiu porážku konkurentov- tzn. štátov, ktoré im
stoja v ceste. Toto je v podstate príklad súčasnej aplikácie tradičného machiavellistického argumentu
o oprávnenosti vlád používať v mimoriadnych prípadoch všetky nevyhnutné prostriedky – aj silové a jeho
využitia v medzinárodných vzťahoch. Mimoriadnym prípadom je tu „pocit ohrozenia“ a intenzita jeho vnímania
predstaviteľmi príslušného štátu, ktorá môže vyústiť do vojnových konfliktov. Pri súčasnej globalizácii sveta
a ekonomiky, existujúcej túžbe po bohatstve sa bez ochoty zodpovednejšie a mierovejšie vnímať faktory, ktoré
takýto pocit vyvolali, novým ohniskám napätia a vojnovým konfliktom určite nevyhneme.
Ďalšou možnosťou ako znížiť „pocit ohrozenia“ je aj rozširovanie NATO smerom na východ, ktoré síce
bolo v bezpečnostnom záujme niektorých krajín strednej Európy, ale neprispelo k riešeniu nových hrozieb a
naviac logicky zhoršilo vzťahy s Ruskom. Rusko to vníma ako narušenie legitimity usporiadania sveta po
skončení studenej vojny. Jeho reakcia a dôsledky sú dnes už známe. Tvrdenia typu „rozširovanie NATO je
krokom k posilneniu stability Európy a preto je aj v záujme Ruska“ alebo „Rusko by malo uvítať posilnenie
obranného potenciálu USA, pretože to je opatrenie v záujme mieru“ obsahujú logické argumenty, ktoré
v minulosti v lepšom prípade vyvolávali u Rusov úsmev, v súčasnosti to už bohužiaľ neplatí.
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
W KONTEKŚCIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH
Elżbieta MĘCINA-BEDNAREK1

Safety of Children and Adolescents in the Context of Educational Tasks
Streszczenie: W obecnym czasie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest
jednym z najważniejszych zadań polityki edukacyjnej państwa. W aspekcie zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpiecznej i przyjaznej szkoły stosuje się szereg przepisów prawnych, wynikających zarówno z ustawy o
systemie oświaty, Karty Nauczyciela, jak i innych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom. Zadania
realizowane przez szkołę czy placówkę są skorelowane z działaniami w środowisku lokalnym i odbywają się we
współpracy z rodzicami i przedstawicielami różnych instytucji lokalnych. Ma to na celu zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa, rozumianego nie tylko jako zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i
zabawy, lecz także w trosce przyjazny klimat, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom czy promocję zdrowia
i aktywnego wypoczynku.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, dzieci i młodzież, placówki edukacyjne.
Abstract: At the present time strengthening the sense of safety of students in schools is one of the most
important tasks of state education policy. In terms of ensuring children and young people safe and friendly
school is used a number of laws resulting both from the School Education Act, the Teachers' Charter as well as
the others related to counter the threats. Tasks realized by the school or educational institution are correlated
with those of the local environment and are held in cooperation with parents and representatives of various local
institutions. This is to ensure the safety of students understood not only as to ensure safe and hygienic conditions
for learning and fun but also for the sake of friendly atmosphere, violence and addiction prevention or the
promotion of health and active leisure.
Keywords: safety, children and adolescents, educational tasks.

Konotacje pojęcia „bezpieczeństwo”
Proces intensyfikacji życia społecznego jest nośnikiem innowacyjnych zmian, ale też i różnego rodzaju zagrożeń
zakłócających codzienne poczucie bezpieczeństwa. Dotychczasowa terminologia zawarta w licznych
publikacjach nie ujmuje tego terminu w sposób jednolity. Zazwyczaj bezpieczeństwo rozumiane jest jako
zaspokojenie potrzeby, poczucia bezpieczeństwa, to brak zagrożeń, ryzyka itp. Zgodnie z Konstytucją RP. –
potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejszą , podstawową potrzebą każdego człowieka, warunkiem zdrowia,
uczenia się, rozwoju, dobrego funkcjonowania i osiągania sukcesów w życiu2.
W opracowaniach problemowych na temat strategii bezpieczeństwa narodowego termin ten jest definiowany
jako: „ działania zmierzające do zapewnienia możliwości przetrwania, rozwoju i swobody własnych interesów w
konkretnych warunkach poprzez wykorzystanie okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań,
redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju
zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów” 3 . Niewątpliwie jest podstawowym warunkiem gwarantującym
kreatywny rozwój jednostki, regionu i kraju. Stanowi bardzo szeroki zakres pojęciowy.
„Bezpieczeństwo to pojecie rozległe i rozpatrywane wieloaspektowo. Odnosi się do jednostek, grup
społecznych, a także społeczeństw, narodów. Może dotyczyć państw, regionów (kontynentów) oraz całego globu
(świata)” 4 . Można analizować je w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym. Jest rodzajem przetrwania i siłą
rozwoju, jest podstawową płaszczyzną potrzeb człowieka w dążeniu do samorealizacji. Zaspokojenie potrzeby
bezpieczeństwa może dokonywać się poprzez: działania uprzedzające, profilaktyczne, działania interwencyjne,
kompensacyjne – eliminowanie czynników zagrożeń, zapobieganie dłuższym frustracjom z powodu braku
realizacji potrzeb oraz przeciwdziałanie powstawaniu potrzeb w zakresie różnego rodzaju uzależnień..
Dokonując analizy życia bezpiecznego należy wyodrębnić dwa jego podstawowe elementy: kreatorów i
odbiorców. Są to podmioty środowiskowe bezpieczeństwa, przez co należy rozumieć całą społeczność lokalną,
czyli:
- wszystkie kategorie wieku – dzieci, młodzież i dorośli;
Dr Elżbieta Męcina-Bednarek, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Art. 51 ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006, s.7.
4 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012,
s.21.
1
2
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- wszystkie jednostki i grupy społeczne – sąsiedzkie, rówieśnicze towarzyskie, zawodowe, wyznaniowe itp.;
- jednostki i ich rodziny zamieszkałe w danym regionie;
- wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, socjalne, religijne, usługowe i inne;
- w szczególności dzieci, ludzie starzy, chorzy przewlekle, niedołężni i kalecy, samotni i ubodzy, rodziny
zdezorganizowane, wielodzietne, bezrobotne, znajdujące się w stanie ubóstwa materialnego. Podmioty te w
środowisku lokalnym występują w podwójnej roli5.
Ta podwójna działalność wiąże się z taką samą odpowiedzialnością i rodzajami współdziałania w środowisku
lokalnym. W małych społecznościach, instytucjach, placówkach, zakładach pracy – zarówno kreatorzy
bezpieczeństwa tj. osoby odpowiedzialne, jak i odbiorcy bezpieczeństwa – mogą poprzez swoje racjonalne
działania chronić, albo też powodować zagrożenia w razie niedopełnienia obowiązków bądź błędne decyzje i
zachowania. Stąd tak ważne jest ukształtowanie pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży kreujących
pozytywny styl życia i kształtujący wspólne bezpieczeństwo.
Doniosłe znaczenie w zakresie bezpieczeństwa ma działalność edukacyjna szkół i placówek oświatowych, która
ukierunkowana jest m. in. na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętego
bezpiecznego stylu życia.
Bezpieczeństwo a edukacja
W obecnym czasie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z
najważniejszych zadań polityki edukacyjnej państwa.
Zgodnie z teorią pedagogiki społecznej i opiekuńczej oraz psychosocjologicznej teorii potrzeb zjawisko
bezpieczeństwa (poczucia bezpieczeństwa) i zagrożenia (poczucia zagrożenia) ujmuje się, czyniąc układem
odniesienia potrzebę bezpieczeństwa i proces jej zaspokajania. Przez każdego jest ono rozumiane indywidualnie,
ale sprowadza się do wspólnych wniosków.
Dla osób biorących udział w procesie edukacyjnym „poczucie bezpieczeństwa kojarzy się ze stanem braku
zagrożeń w przestrzeni szkolnej tak ważnych dla uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół”6.
Problematyka zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole stanowi podstawowy obszar organizacji pracy
szkoły i placówki.
Dbałość o bezpieczeństwo jest zjawiskiem szerokim i wieloaspektowym, bowiem dotyczy zapewnienia uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków związanych z dydaktyką, działalnością pozalekcyjną, organizacją
wycieczek, dotyczy reakcji na brak respektowania powszechnie obowiązujących przepisów i norm społecznych,
przejawy demoralizacji oraz na zachowania sprzeczne z panującym porządkiem prawnym w stosunku do
uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników.
Przepisy traktujące o zapewnieniu bezpieczeństwa zawarte są w wielu aktach normatywnych, ale podstawowym
jest Ustawa o systemie oświaty.
Polski system oświaty zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych7. Dotyczy to różnego rodzaju działań oraz zachowania reguł
i procedur określanych przez wewnętrzne dokumenty i regulaminy szkół i placówek. Za całokształt
odpowiedzialny jest pracodawca, co do którego w zakresie praw i obowiązków wymogi formułuje Kodeks
pracy.
W Kodeksie pracy bowiem istnieje zapis o obowiązkach pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa. Nakłada on na
pracodawcę obowiązek chronienia zdrowia i życia pracowników, przekazywania informacji o zagrożeniach w
zakładzie pracy, działaniach ochronnych i zapobiegawczych oraz informacji o pracownikach wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
oraz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ponadto pracodawca, jako
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim
obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 8 . W
przypadku szkół i placówek oświatowych w roli pracodawcy występuje dyrektor, który respektuje przepisy i
Ustawy o systemie oświaty i Kodeks pracy.
W Ustawie o systemie oświaty zawarto zapis : „dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu pracy w
rozumieniu Kodeksu pracy, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę” 9 . W kwestii bezpieczeństwa
odpowiedzialność spoczywa również na wszystkich nauczycielach i wychowawcach uczestniczących w życiu
szkoły lub placówki, niemniej jednak, za całokształt odpowiada dyrektor.
M. Winiarski, Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, [w:] T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.1, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s.344.
6 E. Męcina-Bednarek, Sytuacje zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w rzeczywistości szkolnej, [w:] I. Nowosad, K. Pietrań, M.J. Szymański
(red.) Szkoła. Konflikt podmiotów?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s.100.
7 Ustawa o systemie oświaty, art.1pkt 10,16 ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
8 Ustawa Kodeks pracy, art. 207 ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
9 Ustawa o systemie oświaty, art.39 pkt 5a,ust.3 ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
5
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Z kolei organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów10. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz w zakresie realizacji podstaw
programowych każda szkoła i placówka podlega nadzorowi pedagogicznemu, którego zakres zadań zawarto w
przepisach oświatowych. Ustawa wyraźnie podkreśla, iż nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności
zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków11.
Stanowisko nauczyciela w szkole jest funkcją o szczególnej randze, bowiem odpowiada za kompleksową
realizację wieku przedsięwzięć, które zostały sprecyzowane w odpowiednim dokumencie – Karta Nauczyciela.
Nauczyciel jest pierwszym przedstawicielem państwa, z którym spotyka się młody człowiek. Jego postawa ,
system wartości, konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i norm postępowania mają ogromny wpływ na
proces wychowania młodych ludzi, na to, kim staną się w przyszłości. Nauczyciel jest odpowiedzialny za
działania związane z procesem dydaktycznym, wychowania i opieki. Ma prawo do swobody stosowania takich
metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki
pedagogiczne oraz do wyboru z katalogu zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy
naukowych. Ponadto nauczyciel ma obowiązek wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, ale także dążyć do
pełni własnego rozwoju osobowego. Musi kształtować u uczniów takie postawy jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawczą,
kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie
inicjatyw do pracy zespołowej. Najwyższą wartością w pracy z dziećmi jest ich dobro. „Nauczyciel obowiązany
jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”12. Ważne są działania, mające na celu ukształtowanie
takich postaw uczniów, które zagwarantują, iż uczeń będzie teraz i w przyszłości dbał o bezpieczeństwo swoje i
innych.
Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami
należącymi do tych jednostek oraz na terenie wokół szkoły lub placówki i co najmniej raz w roku dokonuje
kontroli tych warunków w obiektach należących do szkoły a z kontroli sporządza protokół 13.
W pomieszczeniach szkolnych muszą być zapewnione: właściwe oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie, ciepła i
zimna woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, zaś
prowadzenie zajęć – pod nadzorem upoważnionych do tego osób, zaś przerwy w zajęciach uczniowie spędzają
pod nadzorem nauczyciela. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. W trakcie realizacji zajęć lub
zawodów sportowych uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych, stopień trudności i
intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, natomiast
urządzenia do ćwiczeń muszą być zawsze sprawne, a ich stan techniczny kontrolowany przed każdymi zajęciami
14.
Statutowe zadania szkół i placówek
Podstawowym dokumentem regulującym pracę szkoły lub placówki jest statut, który placówka opracowuje
zgodnie ze swoim profilem i indywidualnym charakterem działania.
Statut szkoły określa w szczególności :
- cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i
program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
- organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
Statut przedszkola określa:
- sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz czasie zajęć poza przedszkolem,
- szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)
lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
- zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników , w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom w czasie zająć organizowanych przez przedszkole15.
Ustawa o systemie oświaty, art.34a ust.1i 2 pkt 2 ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
Ustawa o systemie oświaty, art.33 ust.2 pkt 7 ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
12 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674, z póź. zm.)
13 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
14 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
15 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z
2001 r. nr61, poz.624 z późn. zm.).
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Statut szkoły podstawowej oraz statut gimnazjum określa w szczególności sposób wykonywania zadań szkoły, z
uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony
zdrowia. Określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, warunków pobytu w szkole
zapewniających uczniom bezpieczeństwo16.
Działania profilaktyczne
Profilaktyka, zgodnie terminologią, to zapobieganie, prewencja; co stanowi kompleks działań podejmowanych w
celu zapobiegania pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnych zjawisk, niepożądanych zachowań w danej
społeczności 17 . Cel główny określany jest jako przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie bądź
nasilenie jest w przyszłości prawdopodobne i może zachwiać poczucie bezpieczeństwa. W praktyce
profilaktyczne wyróżnia się trzy poziomy, rodzaje oddziaływań. I tak profilaktyka pierwszorzędowa dotyczy
całej populacji, skierowana jest do wszystkich i obejmuje działania najwcześniejsze, których celem jest
profilaktyka zdrowia, zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw asertywnych oraz informowanie o wszystkich
potencjalnych zagrożeniach. Profilaktyka drugorzędowa zaś ukierunkowana jest na określoną grupę populacji ze
zwiększonym ryzykiem wystąpienia danego niekorzystnego zjawiska, celem działań w tym zakresie jest
wczesne wykrycie czynników niepożądanych i wdrożenie działań naprawczych. Natomiast profilaktyka
trzeciorzędowa dotyczy osób, których już wystąpiły niekorzystne stany i polega głównie na działaniach
terapeutycznych.
W pedagogice istnieją różne koncepcje oddziaływań pedagogicznych, ale podstawową jest profilaktyka szkolna
ukierunkowana na dzieci i młodzież i realizowana w danej społeczności zgodnie z literą prawa. Działania
profilaktyczne zawarte są w różnego rodzaju przepisach różnych resortów. Funkcjonując w środowisku
lokalnym wszystkie instytucje zobligowane są do respektowania ich treści i projektowania działań własnych oraz
wspólnych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawy bezpieczeństwa.
Oprócz wcześniej wymienionych zapisów legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa stosowane są kolejne,
których realizatorami są bezpośrednio nauczyciele, a odbiorcami uczniowie. W tych relacjach priorytetowy
kierunek oddziaływań wyznacza przepis ustawy traktujący o tym, iż: nauczyciel w swoich działaniach
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia 18 . Wszystkie zatem
działania mają wzmacniać poczucie bezpieczeństwa ucznia.
Szkoła jako placówka podejmuje szereg działań pomocowych ukierunkowanych na uczniów i podejmowanych
we współpracy z instytucjami w środowisku lokalnym. Przykładem mogą być działania przeciw przemocy, gdzie
gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w
zespole interdyscyplinarnym 19 .W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele oświaty.
Przedstawiciel oświaty udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy, podjęcia dalszych działań,
diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie20.
W przypadku zagrożeń internetowych szkoły i placówki posiadające dostęp do Internetu zgodnie z przepisami są
zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie
zabezpieczające21.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane zadania we wszystkich placówkach oświatowych takie,
które są określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii22.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości dotyczy również szkół, albowiem w art.5,14 ust.1 jest zapis, iż: „minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów
wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostek oraz w
życiu rodzinnym i społecznym. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na
terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych”23.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z
2001 r. nr61, poz.624 z późn. zm.)
17 B Woynarowska, Profilaktyka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2005, s.943.
18 Ustawa o systemie oświaty, art.4 ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
19 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr180, poz.1493 z późn. zm.
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Niebieska
Karta (Dz. U. Z 2011 r. nr 209, poz. 1245).
21 Ustawa o systemie oświaty, art.4a ( Dz. U. z 2004 r. poz. 2573, z późn. zm.).
22 Ustawa z dnia 19 września 2012 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124).
23 Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356).
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W przypadku przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny – w szkołach i placówkach oświatowych zabrania się
palenia wyrobów tytoniowych 24. Problematyka ta jest realizowana w ramach zajęć wychowawczych, szkolnych
programów profilaktycznych itp.
Kompleksowe ujęcie profilaktyki uzależnień zobligowało instytucje do działań informacyjnych,
diagnostycznych i terapeutycznych skorelowanych we współpracę z innymi instytucjami. Szkoły i placówki
systemu oświaty prowadzą działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem, w szczególności dotyczących:
- systematycznego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniem;
- informowania uczniów, nauczycieli, rodziców o skutkach zagrożeń;
- współpracy z rodzicami w tym obszarze;
- prowadzenia poradnictwa w zakresie zapobiegania uzależnieniom 25 . Całościowe realizowanie powyższych
zadań stwarza szansę na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym oraz pomocy w
przypadku zagrożeń w najbliższym środowisku lokalnym.
Pomoc taka jest świadczona w przypadku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, gdzie przepisy ustawy
wyraźnie precyzują poszczególne kwestie. System oświaty bowiem zapewnia dzieciom i młodzieży:
- możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną i
niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
- opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej;
- zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, z
zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
- zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych, poprzez
pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym26.
Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu dzieci i młodzieży do
ustawicznego samokształcenia i udziału w życiu społecznym, co wiąże się z przekazaniem im odpowiedniego
zasobu wiedzy i umiejętności oraz wzbudzaniem motywacji w oparciu o poczucie własnej wartości i poczucie
bezpieczeństwa.
Konkluzja
Znajomość przepisów prawa dotyczącego szkół i placówek jest niezbędna do poznania specyfiki tych instytucji,
sposobu ich funkcjonowania wynikającego z realizowanych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
wychowawczych, organizacji pracy, prowadzenia dokumentacji itp. Szczególnie ważna, a może najważniejsza
jest znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa powierzonych opiece nauczycieli uczniów w szkole, na
wycieczce, czy w czasie zajęć z wychowania fizycznego. Bezpieczna szkoła to szkoła wolna od agresji i
przemocy. Bezpieczna szkoła zwraca uwagę na ucznia, szanuje jego godność osobistą, dba o jego rozwój,
przestrzega praw dziecka, przeciwdziała zagrożeniom, współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Nauczyciele takiej szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów oraz ich
prawidłowy rozwój społeczny.
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ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
ZA NEPLATNÚ KONTROLU TECHNICKÉHO STAVU
Jana MORAVČÍKOVÁ1

Administrative Responsibility for Invalid Technical and Emission Control
Abstrakt: Právne predpisy Slovenskej republiky ustanovujú povinnosť, aby bolo vozidlo v stanovených
lehotách podrobené technickej a emisnej kontrole. Povinným subjektom je v takomto prípade prevádzkovateľ
vozidla, a ak je toto porušenie zistené priamo v cestnej premávke je povinným subjektom vodič vozidla. Napriek
porušeniu tej istej povinnosti ustanovenej rovnakou právnou normou, môže podľa okolností dôjsť k naplneniu
dvoch skutkových podstát (správny delikt/priestupok), pričom sankciu v podobe pokuty ukladajú dva rozdielne
správne orgány. Vodič vozidla dostáva pokutu od orgánu Policajného zboru za jazdu s nespôsobilým vozidlo na
prevádzku v cestnej premávke a prevádzkovateľ vozidla dostáva pokutu od okresného úradu, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, že vozidlo nepodrobil v ustanovených lehotách technickej kontrole alebo
emisnej kontrole. Od 1. januára 2016 došlo k zmenám pokutovania prevádzkovateľa vozidla, kde bolo zavedené
rozkazné konanie, ktoré umožňuje rýchlejšie konanie správneho orgánu vystavením rozkazu o uložení pokuty a
zároveň umožňuje automatizovanie celého procesu rozkazného konania.
Kľúčové slová: sankcie, priestupky, správne delikty, právna zodpovednosť, okresné úrady, kontrola technického
Stavu.
Abstract: The laws of the Slovak Republic stipulates an obligation for the vehicle to be submitted the technical
and emission control within the set deadlines. Obligated subject in this case, is the vehicle operator, and in case
when the violation is found while in traffic, the subject is the vehicle driver. Despite the breach of one obligation
laid down by the same legal regulation, depending on circumstances two elements of body of effense
(administrative offense / misdemeanor) may be fulfilled, and the penalty in form of a fine may be imposed by
two different institutions. Vehicle driver gets fined by the Police Force for driving a vehicle unfit for the traffic
and the vehicle operator receives a fine from the District Office for Road Transport and the Roads that the
vehicle has not been submitted the technical inspection and emission control within the set deadlines. From 1
January 2016, changes in fining the operator of the vehicle were introduced, where order proceeding was
introduced enabling faster action of the administration by issuing a warrant to impose the fine and at the same
time allows automation of the entire process of order proceeding.
Keywords: penalties, offenses, administrative offenses, liability, district offices, roadworthiness test.

1. ÚVOD
Zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov je jedným zo základných úloh a cieľov spoločnosti. V praxi však
dochádza k porušovaniu práva a ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho
deliktu, dôjde zo strany orgánov verejnej moci k uplatneniu právnej zodpovednosti. Prvým a základným
predpokladom vzniku právnej zodpovednosti je protiprávne konanie.
2. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Právna zodpovednosť patrí bezpochyby medzi základné a najstaršie právne inštitúty. Zodpovednosť, ako
povinnosť znášať následky za správanie, ktoré je v rozpore so spoločensky akceptovanými pravidlami, vznikla
skôr, než vzniklo písané právo a je prvkom každého normatívneho systému. V spoločnosti vznikla ako reakcia
na nutnosť vyrovnať sa s konaním, ktoré je neprijateľné, porušujúce pravidlá, ktoré si spoločnosť vytvorila na
zabezpečenie jej fungovania. Účelom inštitútu právnej zodpovednosti je zabezpečenie nápravy – odstránenie
dôsledkov konania contra legem a nastolenie stavu, ktorý je v súlade s právom. Právna zodpovednosť v
základnom zmysle slova znamená uplatňovanie nepriaznivých právnych následkov stanovených právnou
normou voči tomu, kto porušil právne predpisy.
Právna zodpovednosť obsahuje:
a) prvok nepriaznivých právnych následkov pre toho, kto porušil právom ustanovené následky, a to v
materiálnej alebo osobnej sfére,
b) prvok štátneho donútenia a ten predstavuje buď realizáciu sankcie (nepriame donútenie, alebo povinné
JUDr. Jana Moravčíková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, právny odbor, Námestie slobody č.
6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava, E-mail: jana.moravcikova@mindop.sk; doktorandka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
1
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splnenie právnej povinnosti (priame donútenie).
3. ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Právnu zodpovednosť môžeme členiť na základe viacerých kritérií. Z hľadiska závažnosti protiprávneho činu
rozlišujeme trestnoprávnu zodpovednosť (súdne trestanie za trestné činy) a administratívnoprávnu
zodpovednosť (správne trestanie za správne delikty a priestupky).
Súdne delikty (trestné činy) v Slovenskej republiky sú obsiahnuté v Trestnom zákone.2 Členia sa na zločiny
a prečiny a rozhodujú o nich výlučne súdy.
Správne delikty nemajú, na rozdiel od trestných činov, legálnu definíciu, pretože existuje množstvo rôznych
protiprávnych konaní vo verejnej správe, s ktorými správne právo spája správny trest ako výsledok takéhoto
konania.3 Teória správneho práva používa pojem správny delikt na označenie protiprávneho činu osoby, znaky
ktorého sú ustanovené zákonom. Za tieto delikty je správny orgán oprávnený (povinný) uložiť trest určený
normou správneho práva.
Medzi súdnymi a správnymi deliktami existujú aj ďalšie rozdiely:
 v subjekte deliktu (subjektom súdneho deliktu môže byť len fyzická osoba; subjektom správneho deliktu
môže byť právnická aj fyzická osoba),
 v trestoch (sankciách) ukladaných za delikty (napr. trest odňatia slobody nie je sankciou, ktorú možno
uložiť za správny delikt),
 v stupni spoločenskej nebezpečnosti (správne delikty sa vyznačujú nižším stupňom spoločenskej
nebezpečnosti ako súdne delikty),
 vo forme zavinenia (vzhľadom na nižší stupeň spoločenskej nebezpečnosti správnych deliktov sú skutkové
podstaty správnych deliktov založené na nedbanlivostnej forme zavinenia, t. j. na sankcionovateľnosť
správneho deliktu stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanovuje, že je potrebné
úmyselné zavinenie).
Správne trestanie je jednou z foriem vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Správny orgán má,
okrem uloženia sankcie, aj ďalšie mocenské prostriedky, ktorými môže zákonne vynútiť plnenie právne
uloženej povinnosti (napr. obnoviť pôvodný stav, zamedziť ďalšiemu porušovaniu práva, atď.). „Správne
trestanie sa teda spája s právnou zodpovednosťou v užšom význame slova, t. j. s právnou spôsobilosťou niesť
právne následky za správny delikt vo forme trestu (sankcie). Preto o tejto forme administratívnoprávnej
zodpovednosti hovoríme tiež ako o sankčnej zodpovednosti.“4
Administratívnoprávnu normu na konkrétnom úseku verejnej správy môže porušiť buď osoba (fyzická,
právnická) stojaca mimo verejnú správu, t.j. osoba spravovaná, alebo osoba, ktorá je súčasťou verejnej správy,
t.j. osoba spravujúca (zamestnanec štátnej správy, funkcionár verejnej správy – napr. prednosta okresného
úradu, starosta obce, predseda vyššieho územného celku). Ak poruší administratívnoprávnu normu spravovaná
osoba, hovoríme v právnej teórii o administratívnoprávnej zodpovednosti. Ak poruší administratívnoprávnu
normu spravujúca osoba, hovoríme o zodpovednosti tejto osoby za nezákonný výkon verejnej správy.
Najbežnejšou, a odbornou aj laickou verejnosťou najpoužívanejšou, definíciou administratívnoprávnej
zodpovednosti (a právnej zodpovednosti všeobecne) je schopnosť (spôsobilosť) subjektu znášať dôsledky
za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom.
Administratívna zodpovednosť tu teda vystupuje ako sekundárna povinnosť znášať následky, ktoré nastali
porušením povinností primárnych; sankcie sú samotné nepriaznivé následky za protiprávne konanie.
Je dôležité spomenúť, že existuje aj názor, ktorý pokladá zodpovednosť za zložku porušenia právneho vzťahu,
ktorá je v ňom už pred poruchou, resp. ohrozením právneho vzťahu. Tieto názory pokladajú zodpovednosť
za obsahovú zložku porušeného právneho vzťahu, teda počítajú do neho tak povinnosť plniť, ako aj povinnosť
zodpovedať.
Najmä laická verejnosť spája právnu zodpovednosť zvyčajne s úmyselným konaním subjektu,
resp. s úmyselným opomenutím právnej povinnosti. Subjektívna stránka deliktu, teda najmä otázka zavinenia,
je pri uplatňovaní administratívnoprávnej zodpovednosti rozhodujúca.
Objektívna zodpovednosť za delikt, a teda zodpovednosť za určitý protiprávny stav, nazývaná aj zodpovednosť
za výsledok, je pomerne nový inštitút v konaniach na úseku cestnej dopravy. V praxi znamená uplatnenie
objektívnej skutočnosti, a teda ten, komu hrozí sankcia sa môže exkulpovať len preukázaním v zákone
uvedených dôvodov, ktorým je predovšetkým zásah tzv. vyššej moci (vis maior - napríklad živelná pohroma).
Je charakteristická troma prvkami, zákonom kvalifikovaná objektívnu skutočnosť (stav), ktorá vyvolala škodu;
vznikom škody (resp. protiprávneho následku); príčinnou súvislosťou medzi zákonom kvalifikovaným stavom
a spôsobenou škodou.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Podrobnejšie k správnym deliktom MACHAJOVÁ, J. a kol.:Všeobecné správne právo. In: Všeobecná charakteristika správneho trestania.
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina 2007, s. 189-200.
4 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina 2007, s. 191.
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Z právneho hľadiska je na vznik administratívnoprávnej zodpovednosti potrebné súčasné naplnenie štyroch
podmienok (v takom prípade z právno-teoretického hľadiska hovoríme o tzv. subjektívnej zodpovednosti):
 protiprávne správanie osoby,
 protiprávny následok,
 príčinná súvislosť medzi protiprávnym správaním a protiprávnym následkom,
 zavinenie.
Ak podľa platnej právnej úpravy na vznik administratívnoprávnej zodpovednosti postačuje súčasné naplnenie
troch podmienok (protiprávne správanie osoby, protiprávny následok, príčinná súvislosť medzi protiprávnym
správaním a protiprávnym následkom), hovoríme o tzv. objektívnej zodpovednosti, t.j. o zodpovednosti bez
ohľadu na zavinenie. Podľa predpisov správneho práva je to v prípade postihu právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie. Tu sa neskúma, či osoba konala úmyselne alebo z nedbanlivosti, postačí len
to, že sa správa protiprávne a že v dôsledku jej protiprávneho správania vznikol protiprávny následok. Rovnaký
názor má aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý v rozsudku sp. zn. 3 Sžo 13/2014 zo dňa 03.02.2015
uvádza: „Zodpovednosť za správny delikt je konštruovaná ako objektívna, teda neposudzuje sa, či k porušeniu
povinnosti došlo na základe zavineného alebo nedbanlivostného konania. Okolnosti vysvetľujúce nesplnenie
povinnosti nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Mohli by byť brané do úvahy
správnym orgánom len v prípade určovania výšky, prípadne druhu sankcie.“
Porušenie povinností je sankcionovateľné len ak tak výslovne ustanovuje zákon. Ak chýba znak protiprávnosti,
nemožno uplatňovať zodpovednosť za správanie, ktoré sa po formálnej stránke podobá protiprávnemu
správaniu.5
4. SPRÁVNY DELIKT
Správny delikt je jedným z druhov právnych deliktov. Všeobecný pojem správneho deliktu nie je legálne
definovaný. Teória správneho práva ho používa ako súhrnný pojem, ktorý zahŕňa jednotlivé druhy správnych
deliktov, ktoré sa vyskytujú v platnej právnej úprave. V teórii prevažuje definícia, podľa ktorého správny
deliktom je protiprávne konanie osoby, ktorého znaky ustanovuje zákon, a za ktoré ukladá správny orgán
sankciu ustanovenú normou správneho práva. Ide o početne rôznorodú skupinu činov a spoločné majú to,
že spravidla ide o protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon, a za ktoré správny orgán ukladá
sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou. Administratívnoprávna zodpovednosť ako zodpovednosť
za správne delikty je teda tvorená početnou skupinou rôznorodých činov. Nie je vnútorne homogénnym celkom,
ale výrazne sa vnútorne diferencuje. V jej rámci sa vytvárajú jednotlivé subsystémy administratívnoprávnej
zodpovednosti za jednotlivé druhy správnych deliktov s rôznymi sankciami ukladanými správnym orgánom
a s rôznym spôsobom uplatňovania.
Základom členenia správnych deliktov sú ich rozdielne znaky. Správne delikty sa navzájom odlišujú:6
 subjektom deliktu – ktorý môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba,
 subjektom, a to všeobecným subjektom, alebo špeciálnym subjektom (napríklad prevádzkovateľ zariadenia,
vodič motorového vozidla a pod.),
 so zavinením – bez ohľadu na zavinenie,
 charakterom porušených povinností – či ide o porušenie hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej povinnosti,
 dôkazným bremenom – pri prejednávaniach, pri ktorých leží dôkazné bremeno na verejnej správe alebo
na zodpovednej osobe,
 možnosťou zbavenia sa zodpovednosti (exkulpácia) alebo bez takejto možnosti,
 aktívnou (komisívnou) alebo pasívnou činnosťou – pri nečinnosti alebo opomenutí,
 či sú dokonané, ale trvajúce,
 znakom zavinenia – či je obligatórnym znakom skutkovej podstaty zavinenie, alebo či ide o zodpovednosť
za delikt konštruovaná bez ohľadu na zavinenie,
 v tom, či sa prejednávajú z úradnej povinnosti, alebo sa prejednávajú na návrh,
 v tom, či sú povinne prejednávané, alebo účelovo prejednávané,
 účelom a zameraním uloženej sankcie – či je je primárnym účelom uloženej sankcie potrestať páchateľa
deliktu, alebo ho donútiť splniť porušenú povinnosť.
Podstatou každého zmysluplného členenia právnych javov je nájsť vhodné klasifikačné kritériá. Doterajšie
členenie správnych deliktov na priestupky a iné správne delikty je síce správne, ale vzhľadom na prebiehajúci
pozitívnoprávny vývoj nepostačujúce. Problematika správneho trestania sa nekoncentruje len do rozhodovania
Nie každé porušenie právnej povinnosti v oblasti verejnej správy je automaticky správnym deliktom. Pôjde oň len vtedy, ak sú naplnené
obligatórne znaky skutkovej podstaty správneho deliktu (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka) a administratívnoprávna
norma počíta s uložením sankcie za tento delikt. Správny deliktom je len protiprávne správanie. Okolnosti, ktoré spôsobujú, že správanie
podobajúce sa správnemu deliktu, nie je protiprávne, sa v právnej teórii označujú ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Okolnosťami
vylučujúcimi protiprávnosť správania osoby sú: krajná núdza, nutná obrana, výkon povolenej činnosti, konanie na príkaz, oprávnené použitie
zbrane atď.
6 VRABKO, M. a kol.:Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2012, str. 280.
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o vine a treste za správne priestupky. Tieto druhy správnych deliktov sú najtypickejšie a z hľadiska obsahového
a legislatívneho najprepracovanejšie. Z hľadiska vývoja pozitívnej právnej úpravy a teórie správneho práva
tvoria priestupky jednu všeobecnú kategóriu správnych deliktov. Iné správne delikty ako priestupky tvoria
skupinu deliktov, ktorá je značne rôznorodá a teória správneho práva sa pokúša o jej systémové členenie
a používa pritom rôzne kritériá. Ostatné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. Sú vnútorne
štruktúrované a líšia sa tiež druhom ukladaných sankcií za ne, ale aj procesným režimom trestania. Je teda
zrejmé, že súčasný právny systém správnych deliktov je pomerne komplikovaný a neprehľadný. Právna úprava
je roztrieštená (okrem priestupkov), chýba koncepčný prístup. V tejto súvislosti je pomerne náročné urobiť
členenie správnych deliktov, ktoré by vychádzalo z určitej teoretickej koncepcie a súčasne odrážalo platnú
právnu úpravu. Z hľadiska členenia správnych deliktov jediným nepochybným druhom správneho deliktu je
priestupok, čo vyplýva z legálnej definície.7 Ostatným správnym deliktom takáto legálna definícia chýba a sú
označované pojmom „iné správne delikty“. Výklad tohto pojmu je pomerne náročný, nakoľko z platnej právnej
úpravy je možné vyvodiť jeho rôzny obsah.
Ak vychádzame z pozitívnej právnej úpravy správnych deliktov, táto vygenerovala postupne týchto päť skupín
správnych deliktov:8
1. priestupky,
2. iné správne delikty postihované na základe zavinenia,
3. správne delikty právnických osôb a podnikajúcich osôb, ako aj fyzických osôb vykonávajúcich
kvalifikované činnosti,
4. správne disciplinárne delikty,
5. správne poriadkové delikty.
Zrozumiteľné a logické je tiež členenie správnych deliktov na:9
1. priestupky,
2. iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia,
3. správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie,
4. správne disciplinárne delikty,
5. správne poriadkové delikty.
5. KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA
Kontrola technického stavu je kontrola vykonávaná v súlade so smernicou 2009/40/ES10 (od 20. mája 2018
v súlade so smernicou 2014/45/EÚ11) a jej cieľom je uistenie sa o tom, že vozidlo možno bezpečne používať
na verejných cestách a že spĺňa požadované a povinné bezpečnostné a environmentálne vlastnosti.
Kontrola technického stavu je v Slovenskej republike vykonávaná ako technická kontrola a emisná kontrola.
Podľa uvedených európskych smerníc každý členský štát musí zabezpečiť, aby sa vozidlá evidované na jeho
území pravidelne kontrolovali členskými štátmi, v ktorých sú uvedené vozidlá evidované. Na základe tejto
základnej povinnosti musia členské štáty zaviesť mechanizmus, ako donútiť prevádzkovateľov vozidiel, aby
podrobovali svoje vozidla kontrole technického stavu. Medzi takýto mechanizmus patria aj pokuty za porušenie
povinností (porušenie administratívno-právne zodpovednosti).
6. ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPLATNÚ KONTROLU
TECHNICKÉHO STAVU
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo
technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.
Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v cestnej premávke, to znamená, že táto povinnosť sa týka
všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom
inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie
vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Pri pokutách v súvislosti s nepodrobením vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole je potrebné
rozlišovať dva druhy pokút.

§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: „Priestupkom je zavinené
konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný
správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.“.
8 TÓTHOVÁ, K. a kol.:Základy správneho práva hmotného. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1992, str. 149.
9 VRABKO, M. a kol.:Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2012, str. 282.
10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných
vozidiel.
11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich
prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES.
7
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6.1 Pokuta pre vodiča vozidla
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič vozidla povinný použiť na jazdu len
vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“). To znamená, že v cestnej premávke možno
použiť iba vozidlo, ktoré je schválené na prevádzku v cestnej premávke a ktoré má platné osvedčenie
o technickej kontrole a má platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto povinnosti podlieha.
Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady
predpísané v § 52 ods. 7 (osvedčenie o technickej kontrole) a v § 70 ods. 3 (osvedčenie o emisnej kontrole)
zákona č. 725/2004 Z. z.
Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. sa vyznačeným osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou
(perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných
komunikáciách.
Podľa § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. sa vyznačeným osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou
(perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných
komunikáciách v Slovenskej republike.
Povinnosti vodiča podľa § 69 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. je v rámci dohľadu nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky oprávnený kontrolovať policajt.
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.“) dopustí, kto iným konaním
poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za tento priestupok
podľa § 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. možno uložiť pokutu do 100 eur a podľa § 22 ods. 3 zákona
č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní možno uložiť pokutu za tento priestupok pokutu do 50 eur.
6.2 Pokuta pre prevádzkovateľa vozidla
Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v cestnej premávke,
povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole
pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.
Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v ustanovených lehotách podlieha technickej kontrole pravidelnej
vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie. Podľa § 68 ods. 1
zákona č. 725/2004 Z. z. v ustanovených lehotách podlieha emisnej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré
je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie.
Správne deliktu sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, pokiaľ nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej
kontrole pravidelnej alebo nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej.
Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 107 ods. 2 písm. c) zákona
č. 725/2004 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole
pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé vozidlo. Taktiež okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií uloží podľa § 107 ods. 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil
motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé motorové
vozidlo.
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr
však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
6.3 Rozdielne pokuty
Ide o dve rozdielne pokuty, ktoré ukladajú dva rozdielne správne orgány. Vodič vozidla dostáva pokutu
od orgánu Policajného zboru za jazdu s nespôsobilým vozidlo na prevádzku v cestnej premávke
a prevádzkovateľ vozidla dostáva pokutu od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
že vozidlo nepodrobil v ustanovených lehotách technickej kontrole alebo emisnej kontrole.
7. SPÔSOB KONANIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI VOZIDLA ZA NEPLATNÚ KONTROLU
7.1 Spôsob konania do konca roka 2015
Pri porušení povinnosti v prípade konania o uložení pokuty sa vťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ide o konanie začaté ex lege (z úradnej moci), ktoré sa začína
na podnet správneho orgánu, 12 preto správny orgán účastníkovi konania prostredníctvom formálneho listu

12

§ 18 ods. 1 správneho poriadku: „Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.“.
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oznámi začatie správneho konania13 a zároveň ho vyzve aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladom
i k spôsobu zistenia, prípadne účastník konania môže navrhnúť doplnenie konania.14
Až následne môže byť správnym orgánom vydané rozhodnutie o uložení pokuty. V odôvodnení rozhodnutia je
správny orgán povinný sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, akými
úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov,
na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.15
Následne voči takémuto rozhodnutiu môže účastník konania v 15 dňovej lehote podať odvolanie.16 V roku 2015
okresné úrady uložili za neplatnú technickú a emisnú kontrolu 2 360 pokút.
Takýto spôsob konania je pre správny orgán administratívne náročný a časovo zdĺhavý. Pred bol v roku 2015
znovelizovaný zákon č. 725/2004 Z. z. a v rámci pokutovania za neplatnú technickú a emisnú kontrolu zavedené
tzv. rozkazné konanie.
7.2 Spôsob konania od začiatku roka 2016
Od 1.1.2016 bolo legislatívne zavedené tzv. rozkazné konanie. 17 Pri zistení porušenia povinnosti je správny
orgán povinný bezodkladne bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení pokuty. Podkladom pre vydanie
rozkazu sú najmä výpisy z informačného systému evidencie vozidiel, výpisy z automatizovaného informačného
systému technických kontrol, výpisy z automatizovaného informačného systému emisných kontrol, rozhodnutia
okresného úradu o povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole
pravidelnej mimo ustanovených lehôt, oznámenia od orgánov vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú, že prevádzkovateľ vozidla porušil
povinnosť. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla dve tretiny z uloženej výšky
pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu,
ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla
rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu prevádzkovateľ vozidla pripojí listinné dôkazy, ktorých sa
dovoláva.
Správny orgán odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa osobitného predpisu alebo podľa všeobecného predpisu
o správnom konaní,
b) bola pokuta už uhradená.
Správny orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz
nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia
o odmietnutí odporu.
Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny orgán
pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla obdobne ako v konaní do konca roka 2015.
Ak po podaní odporu je prevádzkovateľovi vozidla uložená pokuta správny orgán vydá rozhodnutie o uložení
pokuty. V odôvodnení rozhodnutia je správny orgán povinný sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré
boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu
pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami
účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Taktiež v súvislosti s prejednaní v správnom
konaní, ktoré viedlo opätovne k uloženiu pokuty správny orgán okrem pokuty uloží povinnosť uhradiť štátu
trovy spojené vo výške 30 eur. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
7.3 Automatizované sankcionovanie
Ukladanie pokút prostredníctvom rozkazného konania umožnilo ukladanie pokút automatizovane
prostredníctvom informačného systému, 18 ktorý sám automaticky vyhľadá vozidlá, ktoré sú prihlásené
v evidencii vozidiel a nemajú platnú technickú a emisnú kontrolu.

§ 18 ods. 3 správneho poriadku: „O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.“.
14 § 33 ods. 2 správneho poriadku: „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“.
15 § 47 ods. 3 správneho poriadku: „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie,
akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“.
16 § 53 správneho poriadku: „Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje
inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.“.
17 § 107b až § 107d zákona č. 725/2004 Z. z.
18 Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
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V súčasnosti automatizovaný systém pracuje v poloautomatickom režime, kedy informačný systém vyhľadá
vozidlo s neplatnou technickou alebo emisnou kontrolou a vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ale vytlačenie
samotného rozkazu, zabalenie do obálky, vytlačenie adresy na obálku a odoslanie musí vykonať zamestnanec
okresného úradu.
Informačný systém sa prvých päť mesiacov roka 2016 prepájal s ostatnými informačnými systémami verejnej
správy (evidencia vozidiel - EVO, register fyzických osôb - RFO, register právnických osôb - RPO, centrálny
systém evidencie priestupkov – CESDAP, informačný systém pre registratúru – Fabasoft) a následne sa interne
testoval. Prvé reálne rozkazy boli vygenerované okresnými úradmi v priebehu mesiaca jún 2016, pričom do
konca októbra 2016 bolo vygenerovaných 10.045 pokút.
V druhej fáze sa uvažuje, že na okresných úradoch Ministerstvo vnútra SR zriadi takzvané balíkovne, čo umožní
automatické vytlačenie samotného rozkazu, zabalenie do obálky, vytlačenie adresy na obálku a odoslanie bez
zásahu zamestnanca okresného úradu. Zamestnanec okresného úradu sa do procesu pokutovania dostane len
v prípade, keď účastník konania podá odpor voči rozkazu o uložení pokuty.
7.4 Problémy s údajmi v evidencii vozidiel
V rámci automatizovaného pokutovania sa vyskytli problémy, keď v evidencii vozidiel sú vozidlá, ktoré by
v evidencii vozidiel nemali byť. Ide o dve skupiny:
1. Vozidlá evidované v inom štáte – Vozidlo boli vyvezené do zahraničia, kde tieto vozidlá boli aj v zahraničí
zaevidované vozidiel. Podľa smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá
v platnom znení môže byť vozidlo na základe registračných dokladov (na Slovensku osvedčenie o evidencii
časť I a osvedčenie o evidencii časť II) preevidované do iného štátu, pričom tento štát je povinný do dvoch
mesiacov informovať pôvodný štát o odňatí registračných dokladov. Na základe toho pôvodný štát vyradí
vozidlo z evidencie.
Tento spôsob v Európskej únii zlyháva a nie všetky vozidlá preevidované do iného štátu sú vyradené
z evidencie vozidiel na Slovensku.
2. Odcudzené vozidlá – Vozidlo, ktoré bolo odcudzené jeho majiteľ síce nahlásil na polícii krádež vozidla,
čím sa vozidlo dostalo do všetkých pátracích evidencii, ale vozidlo je stále v slovenskej evidencii vedené
ako v premávke. K vyradeniu dôjde až na žiadosť majiteľa vozidla, ktorý musí o vyradenie vozidla
z evidencie požiadať a plus uhradiť správny poplatok vo výške 5 eur.
3. Chyby vo VIN – V informačných systémoch evidencie vozidiel a v informačných systémoch technickej
alebo emisnej kontroly sa vozidlá evidujú podľa VIN. Niekedy sa stane, že osoba, ktorá eviduje vozidlo
alebo kontrolný technik technickej alebo emisnej kontroly, ktorý zaznamenáva výsledok technickej
a emisnej kontroly, zaznamenaná VIN s chybami, čo má za následok, že nedôjde k spárovaniu vozidiel.
8. ZÁVER
Vzhľadom na to, že pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole nie sú
zanedbateľné, majiteľ vozidla, aby nezabudol na najbližší termín povinnej technickej kontroly alebo emisnej
kontroly môže využiť možnosť, ktorú ponúka štátny informačný systém a nastavil si automatickú notifikáciu
(mail, sms) na blížiaci sa termín technickej alebo emisnej kontroly (https://www.jiscd.sk/mojazona/elektronicka-servisna-kniha-vozidla/prehlad-vozidiel/).
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BEZPEČNOSTNÍ HROZBY SOUČASNOSTI
Miroslav NĚMEC1

Current Security Threats
Abstrakt: Autor, který se dlouhodobě zabývá problematikou kriminalistické taktiky a metodiky odhalování a
vyšetřování trestné činnosti, včetně nejzávažnějších forem organizovaného zločinu upozorňuje na hlavní
bezpečnostní hrozby současnosti a na rizika s nimi spojená pro střední Evropu. Mezi hlavní hrozby autor řadí
hrozbu vzniku třetí světové války, teroristickou činnost tzv. Islámského státu, ohrožení Evropy spojené s
masovou migrací a stále agresívnější projevy organizovaného zločinu a dochází k závěru, že tyto problémy
nemohou řešit pouze bezpečnostní sbory jednotlivých zemí, popř. jednotlivé země Evropy samostatně, ale k
jejich řešení se musí urychleně spojit politická reprezentace celé Evropy, která musí postupovat jednotně.
Klíčová slova: Bezpečnost, bezpečnostní rizika, organizovaný zločin, Islámský stát, masová migrace,
převaděčství, terorismus.
Abstract: The author, who has been dealing with the issue of criminal tactics and methods of detection and
investigation of crime, including the most serious forms of organised crime, highlights the main current security
threats and related risks for Central Europe. Among the main threats, the author includes in particular the threat
of the third world war, terrorist activity of so called Islamic State, threat to Europe in connection with mass
migration and increasingly more aggressive manifestation of organised crime. He comes to the conclusion that
these problems cannot be addressed only by security forces of particular countries, neither by political
representation of individual European countries separately, but for solution it is necessary to urgently unite
political representation across Europe and representatives of the European Union must act together in order to
ensure safety of all its citizens.
Key words: Security, security risks, organised crime, Islamic State, mass migration, smuggling, terrorism

1.

Úvod

Dámy a pánové,
jako letitý policista a kriminalista, který ve službách policie odsloužil plných 40 let, a v tomto roce v rezortu
Ministerstva vnitra České republiky pracuji již čtyřicátý pátý rok, jsem dalek toho, abych se pasoval do role
vojenského stratéga, filozofa, politologa, experta na různá náboženství, či dokonce špičkového odborníka na
USA, Rusko, Ukrajinu, či na Islám, Islámský stát a islámský terorismus, ale domnívám se, že každý policista,
kriminalista či další policejní specialista, chce-li být ve své práci úspěšný, se musí zabývat nejen kriminalistikou,
jako samostatnou vědní disciplínou, která tvoří teoretický základ ostatních bezpečnostních věd, ale i dalšími
policejními vědami, trestním právem, psychologií, kriminologií, penologií, soudním lékařstvím, soudním
inženýrstvím a dalšími vědními disciplínami, a mimo jiné, by se měl alespoň přiměřeně ke své profesi vyznat i
v politice a v teorii obrany státu, aby věděl, komu budou výsledky jeho práce sloužit.
Kriminalistika se nikdy politikou moc nezabývala, ale vzhledem k tomu, že tato vědecká konference
není ryze kriminalistická, ani ryze policejní, ale zabývá se velmi aktuálně bezpečnostními problémy současnosti,
bezpečností Slovenské republiky a Evropské unie, dovolím si učinit výjimku, a vyjádřím se – podotýkám, že jen
za svoji osobu – alespoň k některým bezpečnostním problémům a hrozbám, které ohrožují nejen bezpečnost
České republiky, ale i bezpečnost Slovenské republiky a potažmo i bezpečnost celé Evropské unie a přímo
ohrožují i světový mír.
K tomuto tématu mne přivedla výhradně současná znepokojivá politická situace v Evropě, a ve světě,
neboť Evropa je, zejména v posledních několika letech, vážně ohrožována řadou bezpečnostních hrozeb, na které
jsme jako policisté a bezpečnostní odborníci povinni upozorňovat, jsme na ně povinni reagovat, a musíme se
alespoň snažit naznačovat určitá možná řešení, neboť někteří politici, a tím nemyslím zdaleka pouze politiky
české, slovenské či evropské, by byli schopni zatáhnout Evropu opět do světové války, a ač si oni sami myslí, že
by jim zdecimovaná Evropa padla k nohám, a že by z toho mohli opět profitovat, je třeba jim předem říci, že
případná III. světová válka by neměla žádného vítěze, a že by znamenala skutečný konec pro celou naši planetu
Zemi!

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminalistiky,
143 01 PRAHA 4, Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, e-mail: nemec@polac.cz, telefon: +420 974 828 033
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Přesto, že od konce druhé světové války, která byla pro řadu evropských zemí takřka zničující, a
zahynulo v ní 60 milionů obětí jen proto, že se v roce 1933 dostal do klíčové funkce německého kancléře
psychicky narušený, a do té doby nedoceněný, kaprál (desátník) Adolf Hitler, který zatoužil po moci, zatoužil po
tom ovládat generály, maršály a další vojevůdce, zatoužil po ovládnutí Evropy, a potažmo značné části světa, a
aby toho mohl dosáhnout, zneužil k tomu zvrácenou ideologii tzv. „nadřazené árijské rasy“ a teorie, že ostatní
lidé, ostatní národy, ji musí sloužit, což se tehdy, v době hospodářské krize třicátých let minulého století, většině
Němců velmi líbilo. Dostali práci, měli slíbený majetek z válečné kořisti a měli vizi, že budou vládnout světu.
Kam to pak všechno dospělo, jsme následně viděli všichni. Neříkám to samoúčelně, a ani proto, že v tomto roce
oslavujeme již 71. výročí konce druhé světové války, kde jsme i přes řadu nemalých problémů mohli v Evropě
žít v míru, ale zejména proto, že svět se ani z této, zatím nejhroznější, války světových dějin nepoučil, opět se
zbrojí jako o závod, jsou prováděny různé pololegální či ilegální akce, a dokonce vyslovené provokace
v mezinárodních vodách, ve vzdušném prostoru, či dokonce přímo na ruských hranicích, a jen hlupák v tom
nehledá souvislosti soupeření mezi silnou sjednocenou Evropou, byť zmítanou řadou problémů, a Spojenými
státy americkými, které se, po rozpadu Sovětského svazu, snaží zaujmout pozici jediného světového vládce, a
pod záminkou jakého-si strážce světové demokracie a svobody, se snaží o násilnou implementaci svých názorů,
postojů, cílů a metod politiky i do zemí, které o tuto formu západní demokracie nestojí a jdou si vlastní cestou.
Není bez zajímavosti ani to, že tak Spojené státy americké činí pouze tam, kde jsou obrovská naleziště
nerostných surovin, zejména ropy, popřípadě tam, kde mají jiné své zájmy, systematicky tam přetváří tamní
fungující politické režimy, byť často autokratické či krajně levicové, podle svých představ, a tak destabilizují
celé, do té doby normálně fungující regiony, z nichž pak prchají nejenom statisíce, ale miliony lidí, jak tomu je,
po amerických intervencích na Středním východě, a zejména v Iráku, v Afganistánu, v Libyi nebo v Sýrii dnes.
Historie, kde si některé země, považující samy sebe za vládce světa, snaží ostatní země politicky a ekonomicky
podrobit se opakuje, a jak je vidět, my jsme se z toho stále ještě nepoučili.
Přesto, že jsme zcela oprávněně kritizovali minulou dobu, zejména zvěrstva padesátých let minulého
století u nás, kde jen „díky“ nevzdělancům a různým politickým fanatikům dosazeným do rozhodujících
politických funkcí, do armády, policie a do justice, u nás v této době panovalo bezpráví, a zákony byly
uplatňovány na každého jinak, jen podle potřeby a přání vyvolených, jakož i v letech následujících, kdy se k nám
často naprosto nekriticky přebíralo všechno jen z bývalého Sovětského svazu, ač se to do našich podmínek často
vůbec nehodilo, nyní se to opět v mnohých aspektech opakuje, a zcela nekriticky a odevzdaně přebíráme jen to,
co přichází z USA. Situace je o to horší, že lidé, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti nejen z politiky a
diplomacie, ale i z oblasti bezpečnosti, vojenských věd, armády a justice, rychle stárnou, a dnes jsou v řadě
vysokých funkcí, nejen u nás, ale i v Evropě, nahrazováni velmi mladými, sice velmi ambiciózními, ale současně
nezkušenými úředníky i politiky, kteří snad světové dějiny nikdy ani nestudovali, jsou jim cizí pojmy jako je
vlast, vlastenectví, solidarita, národ a národní hrdost, a jde jim jen o jejich vlastní výhody, o jejich faktickou moc
nad lidmi, o vlastní image, a o co možná nejvyšší výdělky pro sebe sama, pročež jim některé tyto dějinné
konsekvence, z nichž by se právě měli poučit, vůbec nedochází. A to je obrovská chyba!
2.

Bezpečnostní politika státu a její komponenty

Chceme-li řešit bezpečnostní hrozby současnosti, je třeba si uvědomit, že bezpečnostní politika
každého demokratického státu, kterým jak Česká republika, tak i Slovenská republika dnes již
bezpochyby jsou, je významnou oblastí společenské činnosti, jejíž základ tvoří souhrn základních státních
zájmů a cílů, jakož i hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení státní svrchovanosti a
územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí, ekonomického
a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života občanů, majetku, kulturních statků, životního
prostředí a plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.
Bezpečnostní politika každého demokratického státu je tvořena pěti základními komponenty, a
to:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahraniční politikou v oblasti bezpečnosti demokratického státu;
Obrannou politikou demokratického státu;
Politikou v oblasti vnitřní bezpečnosti demokratického státu;
Hospodářskou politikou v oblasti bezpečnosti demokratického
státu, a
Politikou veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti
demokratického státu.

Jestliže pominu zahraniční politiku, která je dnes nejen v České republice většinou diktována
požadavky Evropské unie, která jak se ukazuje vůbec nezná české, ani slovenské poměry, zvyky a tradice, a naši
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europoslanci tam svoji roli plní jen nevýrazně, a korigována je našimi spojenci z USA a z NATO, a v České
republice je navíc prováděna dvojkolejně, jednak vládou prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České
republiky, a pak také prezidentskou kanceláří, byť poměrně na dobré úrovni, a nebudu se detailně zabývat ani
obrannou politikou, zde zajišťovanou Ministerstvem obrany České republiky, které má dnes řadu vážných
problémů, od vrcholného personálního obsazení, až po problematické, a často zbytečné a předražené nákupy, a
v podstatě naše armáda dnes vzhledem ke svým počtům a technice, není schopna Českou republiku v případě
napadení účinně bránit, takže její role dnes spočívá pouze v zajišťování nikterak levných zahraničních misí, což
již nejsou jen velmi potřebné zdravotnické služby a polní nemocnice jako před lety, pročež na sebe také, a
dlužno říci, že jen „díky“ těmto misím, přitahujeme zvýšenou pozornost teroristů, včetně samozvaného
Islámského státu. Mimo jiné, jsem na toto nebezpečí upozorňoval již v řadě svých dřívějších prací ještě před
vznikem Islámského státu, za dob Bin Ládina a jeho předchůdců.
Pominu-li hospodářskou politiku v oblasti bezpečnosti obou našich států, kde bychom byli zcela jistě
schopni vyrábět kvalitní vojenskou techniku od proudových letadel, přes obrněné transportéry, tanky, vojenské
nákladní automobily, až po moderní pěchotní zbraně, neboť to nejen v České republice, ale i ve Slovenské
republice umíme, tato výroba má v obou našich zemích letitou tradici, a dali bychom tím práci mnoha stovkám
až tisícům našich nezaměstnaných, raději, podle požadavků spojenců, nakupujeme vojenskou techniku za
nehorázné sumy v zahraničí, v České republice platíme neskutečné částky za pronájem několika kusů stíhacích
letounů Gripen, které v podstatě ani nepotřebujeme, a následně jsme ještě kritizováni za to, že na tyto komodity
vydáváme nižší částky, než by bylo podle pánů v řídících strukturách NATO třeba.
Jestliže pominu i politiku veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti demokratického státu, která dnes
není nikterak propracovaná, a v České republice ji dělají většinou amatéři, kteří místo, aby vysvětlovali našim
občanům, jak je bezpečnost našeho státu a našich občanů ze strany našeho státu, a zejména vlády zajištěna, co
mají dělat, kdyby došlo k ohrožení státu nebo k mobilizaci, kde jsou příslušná shromaždiště, kde jsou funkční
kryty pro civilní obyvatelstvo, kam by se mohli lidé v případě napadení schovat, co by tam měli dělat, jak by to
mělo být všechno organizované, a jak by to mělo všechno probíhat, což dnes již lidé vůbec nevědí, neboť se již
od politického převratu v roce 1989 žádná branná výchova, ani civilní obrana neprovádí, a protože byla několika
tupými reformátory, jejichž jedinou kvalifikací byla tzv. „modrá knížka“ (což pro neznalé znamená, že byli již
při lékařské prohlídce před nástupem k plnění dvouleté vojenské povinnosti uznáni zdravotně naprosto
neschopnými a k plnění základní vojenské služby povoláni nebyli), zrušena i základní vojenská služba, kterou
skutečně nelze ničím nahradit, už celá léta to nevědí ani nové mladé generace, které současná politická
reprezentace raději - podle amerického vzoru - dlouhodobě straší Ruskem, které - podle některých
nezodpovědných vojenských expertů a poradců - „určitě usiluje o ovládnutí světa“, ač tito „pseudoexperti“ musí
sami dobře vědět, že je to holý nesmyl, a pouhý výmysl západních mocností, a zcela lichý argument protistrany,
požadující další a další miliardy dolarů na zbrojení v již tak neskutečně zadlužených Spojených státech
amerických, které se mylně domnívají, že by snad na III. světové válce opět zbohatli.
Že se tím však zvyšuje napětí nejen v Evropě, ale i ve světě, je zcela jasné, neboť Putin není ani politik
buržoazního typu, kterému jde o ovládnutí západních demokratických zemí, jejich území, ekonomiky či zdrojů
světových surovin, ale bývalý šéf FSB - jedné z nejlepších zpravodajských služeb světa, který má veškeré
potřebné informace o světovém dění k dispozici jako první, a protože se cítí ohrožen mimo jiné i děním na
Ukrajině, ale i neustálým budováním dalších a dalších vojenských základen NATO v blízkosti ruských hranic,
nejen svými vojenskými přehlídkami dává najevo, že by se v případě napadení měl čím účinně bránit. Že by to
však byl počátek konce světa, je každému gramotnému člověku jasné, a měl by to chápat i český
čtyřhvězdičkový generál ze struktur NATO, který nedávno veřejně prohlašoval, že největší světovou hrozbou je
dnes Rusko, ač sám dobře ví, že Rusko žádnou světovou válku nikdy nezačne, neboť má svých problémů víc než
dost, svoji politiku nikomu nevnucuje, do žádných západních zemí ji neimportuje, a zbrojí jen proto, aby uhájilo
svá území před případným napadením, byť tím značnou měrou vrhá své obyvatele do bídy až živoření. To je
třeba si uvědomit, pokud bychom měli přistoupit na to, že Rusko by mohlo být iniciátorem III. světové války.
3.

Bezpečnostní hrozby na úseku vnitřní bezpečnosti České republiky

Pokud jde o naši stěžejní problematiku, tedy o politiku vnitřní bezpečnosti demokratického státu,
za kterou zodpovídá v největším rozsahu Ministerstvo vnitra České republiky a zejména pak Policie
České republiky, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky a Policajný zbor Slovenské republiky, je třeba
si vždy položit otázku, jaké jsou - v tu kterou dobu - největší hrozby?
Jaké jsou tedy současné největší hrozby ohrožující Českou republiku?
Již v roce 2003 jsem ve své monografii „Mafie a zločinecké gangy“2 napsal, že na základě provedené
analýzy bezpečnostní situace České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti na přelomu druhého a třetího
tisíciletí a prognózy jejího vývoje v následujících letech lze jako hlavní bezpečnostní rizika označit:

2

NĚMEC, Miroslav. Mafie a zločinecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, 390 stran ISBN 80-7317-026-, str. 334 - 335
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1.

Další nárůst organizovaného zločinu infiltrovaného do České republiky ze zahraničí,
včetně jeho některých nových forem s tendencí stále intenzívnějšího pronikání do státní
správy;

2.

Další rozšíření a upevňování zločineckých struktur vytvářených organizovaným
zločinem na našem území, včetně širokého zapojení „domácích struktur“ a jejich
prorůstání do veřejného života a státní správy;

3.

Další nárůst trestné činnosti spojené s masovou nelegální migrací obyvatelstva ze zemí
na Balkáně a z dalších ekonomicky slabých zemí;

4.

Další rozšíření jednotlivých druhů terorismu, včetně zvýšených aktivit mezinárodních
teroristických organizací na našem území v souvislosti s našimi aktivitami v
zahraničních kontingentech NATO;

5.

Další rozvoj tzv. „Jaderného terorismu“ ve světě, včetně jeho snah o využití našeho
území k nelegálním aktivitám;

6.

Další nárůst extremismu na našem území, včetně posílení jeho násilných projevů na
veřejnosti;

7.

Další a podstatný nárůst tzv. „Počítačové a informační kriminality“;

8.

Další nárůst hospodářské trestné činnosti, včetně finanční a daňové kriminality našich i
zahraničních subjektů;

9.

Další nárůst „Racketeeringu (vydírání tzv. „výpalného“ za fiktivní ochranu osob a
firem) organizovaného nejen ze zahraničí, ale i z „domácích struktur“;

10. Další nárůst majetkové kriminality všeho druhu v důsledku nezaměstnanosti a tíživé
situace větší skupiny obyvatelstva;
11. Další nárůst tzv. „naturální kriminality“ (pytláctví, neoprávněná těžba lesních kultur,
„polní pych“, krádeže hospodářského zvířectva, aj.);
12. Vznik některých nových druhů trestné činnosti spojených s případným průjezdem či
pobytem vojsk NATO na našem území a čerpáním příspěvků z dotačních fondů EU;
13. Vznik některých dalších druhů trestné činnosti a ohrožení veřejného pořádku ze strany
účastníků nepovolených demonstrací, aj. obdobných aktivit různých skupin
obyvatelstva;
14. Trestná činnost osob nelegálně se zdržujících na našem území;
15. Trestná činnost, která souvisí se zneužíváním dotací z fondů Evropské Unie, včetně
trestné činnosti tzv. „nekontrolovatelných hranic“ v důsledku Schengenského prostoru.
Vývoj situace v posledních letech ukázal, že moje analýza byla správná a nejen Policie České republiky,
ale i zpravodajské služby a další bezpečnostní sbory na ni, až na několik výjimek, reagovaly správně. Díky jejich
dobré práci u nás nedošlo k výrazným excesům, a to ani během zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Přesto bych si ale dovolil skromně doporučit, aby všechny tyto významné
subjekty spolu ještě lépe komunikovaly a více spolupracovaly, neboť se ukazuje, že na konkrétním případu
mnohdy pracuje i několik subjektů, aniž o tom navzájem vědí, a jejich síly se tak zbytečně tříští. Ve finále totiž
není vůbec důležité, která zpravodajská služba případ odhalí a zda za to sklidí další generálskou hvězdu pro
svého šéfa, ale to, že se nic nestane, že nedojde ke spáchání činu nebezpečného našim občanům a našemu státu.
4.

Nejaktuálnější bezpečnostní hrozby současnosti ohrožující celou Evropu
Ke shora uvedeným hrozbám na úseku vnitřní bezpečnosti obou našich států však v poslední
době přibyly i další reálné hrozby, které se však nedotýkají pouze vnitřní politiky a bezpečnosti České
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republiky či vnitřní bezpečnosti Slovenské republiky, ale i situace zahraniční, dotýkají se celé Evropy a
potažmo i celého světa.
Jsou to dnes zejména:
1. Hrozba vzniku III. Světové války
2. Samozvaný tzv. „Islámský stát“ a jím organizovaný islámský terorismus
3. Ohrožení Evropy nelegální masovou migrací Muslimů
4. Organizovaný zločin
Ad. 1/ Hrozba vzniku III. Světové války
Je zcela samozřejmé, že obě naše, byť pouze rozlohou území malé země, nemohou být uprostřed
různých evropských a světových uskupení zcela osamoceny, nemohou být jakými-si samostatnými či dokonce
„neutrálními“ ostrůvky v rámci sjednocující se Evropy, ač by si to třeba řada lidí přálo. Náš společný a 75 let
vcelku úspěšně fungující společný stát byl některými polistopadovými politiky rozbit, aby se nejvyšších funkcí
dostalo více uchazečům, aniž by se našich občanů vůbec zeptali, zda si to přejí, či nikoliv. Patříme dnes tedy,
jako dva samostatné a rozlohou malé státy nejen do Evropské unie, která by měla pro evropské země zajistit
potřebnou ekonomickou sílu, razanci a určitou protiváhu USA, ale stali jsme se rovněž členy NATO, a proto
bychom neměli jakkoliv vybočovat z jím prosazovaných záměrů, jsou-li v zájmu občanů našich zemí.
Když se však se znalosti věci podíváme na stále se zhoršující mezinárodní situaci, musíme, byť jako
státní zaměstnanci zemí začleněných v NATO, vyvinout určité úsilí k osvětlení řady mylných závěrů nejvyšších
funkcionářů NATO, kteří přesto, že mají k dispozici řadu analytických pracovišť, zpravodajských služeb a
dalších vědeckých institucí, bohužel dnes chybně analyzují vztahy s Ruskem a zcela mylně se domnívají, že by
snad mohli rozpoutat bleskovou válku s Ruskem a během několika dnů ji vyhrát.
Takovéto zcela zcestné plány některých pomýlených „rádoby vojevůdců“ z USA a z NATO je třeba
vhodným způsobem usměrňovat, neboť případný konflikt s Ruskem by byl začátkem III. Světové války, která by
neměla žádného vítěze a my – Češi a Slováci – bychom byli první, kteří by na takovýto případný válečný
konflikt doplatili.
Ač si to jsme ochotni přiznat, či nikoliv, neustálým napadáním Putina, jen dráždíme „hada bosou
nohou“. Je třeba si uvědomit, že Putin nikdy nepřistoupí na to, aby byla Ukrajina členem Evropské unie, natož,
aby byla začleněna do struktur NATO, neboť by se tím zcela legálně mohly stavět vojenské základny NATO
přímo na ruských hranicích, což nejen Putin považuje za vrchol agrese USA a NATO. Je třeba si nalít čistého
vína a uvědomit si i v nejvyšších strukturách řízení NATO, že možnost vzniku třetí světové války zde byla již
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, do kterého se zcela účelově nominovaly USA přesto, že jde o původně
sovětské východní území, jehož problémy by si měly vyřešit samy Rusko a Ukrajina, a žádná jiná země, natož
USA, jim do toho neměla a nemá co mluvit. Putin se však nenechal vyprovokovat k žádným nestandardním
aktivitám a naopak pronesl prohlášení nazvané „Výzva za mír!“, které již delší dobu koluje na Internetu, ale
z našich médií jsme se o něm nedozvěděli ani řádku – a je otázkou proč?
Putin se v tomto prohlášení dotazuje Evropanů, zda opravdu chtějí III. světovou válku a upozorňuje na
nebezpečnou politiku některých evropských politiků, kteří svým tvrdým postojem vůči Rusku chtějí získat ještě
vyšší kariérní postup, ještě lépe placené posty, než mají dnes a proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání
bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolovatelné agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje
riziko III. světové války.
Putin v tomto prohlášení uvádí, že tito politici jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a
vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a že k válce
nedojde. Současně se ptá: „v čem má Rusko ustoupit“? Co má Rusko udělat, aby byli tito politici spokojeni? Má
se vzdát svých historických území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem?“………..a jasně
naznačuje, že to Rusko nikdy neudělá, neboť pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy, a nebo zpoza
oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska a dodává: „Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo
válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině?“ a upozorňuje na to, že ti, kdo střízlivě
uvažují, dobře vědí, že se to nikdy nestane! „Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti,
a nebude tomu tak ani v budoucnosti a dodává, že dnes je již jasné, že válka v plánech jejích strůjců nemá
skončit na Ukrajině, ale že jejím hlavním cílem je Rusko, a že by taková válka zachvátila celou Evropu, což by
se jistě hodilo zadlužené Americe, kterou by vytrhla z dluhové krize pouze nová válečná výroba a likvidace
konkurence USA v podobě Evropské unie a Ruska vyvražděním celých národů v Evropě“. Všichni naši, i
evropští politici, toto Putinovo prohlášení znají, vědí dobře, že Putin válku nikdy nezačne, ale že se také nikdy
nepodrobí diktátu USA, nikdy nevydá svoje území, svoje obyvatelstvo a svoje nerostné zdroje bez boje, a že
jakákoliv válečná výprava na Východ, by znamenala III. světovou válku a konec lidstva na planetě Zemi. A to je
vážné varování, nad kterým musí každý rozumný člověk velmi vážně přemýšlet.
Je třeba uvést, že Spojené státy americké se bohužel mylně domnívají, že zničí-li Evropu, budou pány
světa. Je to však obrovský omyl, protože vznikla-li by třetí světová válka, nezachrání se ani USA, neboť by byly
zcela jistě použity nejen atomové zbraně, ale i další zbraně hromadného ničení obou velmocí, ale zcela jistě by
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se do konfliktu vložila i Čína, která je na straně Ruska, a otázkou zůstává, co by učinila Severní Korea, která
USA považuje již dlouhodobě za svého největšího nepřítele, a kde je jakékoliv rozhodnutí jen v rukou jediného
diktátora, jehož tok myšlenek lze v našem právním prostředí jen těžko pochopit.
V těchto dimenzích se jeví nedávné rozhodnutí USA o navázání diplomatických styků s Kubou jako
směšné, neboť hlavním důvodem tohoto náhlého „pseudopřátelství“ je pouze snaha USA zabránit tomu, aby tam
mohl Putin instalovat rakety středního doletu, které by spolehlivě dosáhly na území USA. Je třeba si ale
uvědomit, že dnes nejsou šedesátá léta minulého století, ani se neopakuje „Karibská krize“, neboť dnes jsou
mezikontinentální zbraně zcela jiných dimenzí, a USA by v případě vypuknutí III. světové války byly zničeny
stejně tak, jako Evropa, Rusko a ostatní svět.
A právě proto je zcela nezbytné zabránit jakýmkoliv provokacím proti Rusku, je třeba z politiky
vyřadit ty politiky, kteří se domnívají, že válečným štvaním proti Rusku získají ještě větší bohatství, ještě
větší platy, ještě větší moc nad ostatními lidmi, neboť tito váleční štváči by byli schopni zavléci Evropu do
III. světové války a neuvědomují si, že by to byl totální konec světa úplně pro všechny. Našim jediným
úkolem je v tomto směru vést veškerá významná politická a diplomatická jednání s jediným cílem – řešit
věci diplomaticky a za každou cenu zabránit vzniku III. Světové války, uhájit světový mír, neboť jedině
tak se bude moci lidstvo na planetě Zemi dále rozvíjet.
Ad. 2/ Samozvaný tzv. „Islámský stát“ a jím organizovaný islámský terorismus.
Islámský stát, jak známo, provádí teroristické akce proti všem západním demokraciím, přičemž využívá
Muslimů, kteří v těchto demokraciích již dlouhodobě žijí, či se tam dokonce narodili, a mají tedy státní občanství
země pobytu, nebo do těchto zemí vysílá konkrétní sebevražedné teroristy ad hoc, kteří opět využívají
muslimských rezidenčních sídel a komunit, čímž zůstávají, až do doby teroristického činu skryti, a často o nich
nic neví ani zpravodajské služby, které již v řadě případů naprosto selhaly. Přesto, že v České republice ještě
žádný teroristický útok organizovaný Islámským státem spáchán nebyl, však neznamená, že již takový útok proti
naši republice nebyl, či není připravován, neboť speciální jednotky naší armády se již několik let zúčastňují
různých zahraničních misí, pročež zde reálné ohrožení existuje, a je třeba, aby byly všechny bezpečnostní složky
v neustálé pohotovosti a při sebemenším náznaku teroristického útoku okamžitě zasáhly. Lze dovodit, že stejná
či obdobná situace je i ve Slovenské republice.
Jako velmi správné zde vidím rozhodnutí předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, který
pověřil ministra vnitra Milana Chovance zřízením speciálního týmu určeného pro boj s terorismem, ač to není
nic nového, a v minulosti již takové pracoviště v resortu ministerstva vnitra spolehlivě fungovalo celá léta, leč
bylo Havlovými a Rumlovými reformátory zcela zlikvidováno.
Podle mého názoru je třeba samozvaný „Islámský stát“ vojensky porazit a zbavit ho jím zabraných
území, včetně osvobození tamních obyvatel, o což se v současné době pokouší nejen jednotky NATO v čele s
USA, ale i vojenské jednotky Ruska a dalších zemí. Výsledky těchto bojů ovšem s ohledem na nasazenou
techniku, zatím neodpovídají požadavkům, což je zřejmě způsobeno nejen značnou nekoordinovaností těchto
bojů a bojujících jednotek, včetně skutečnosti, že NATO a Rusko tam mají zřejmě odlišné zájmy a cíle. Ke
splnění konečného úkolu, kterým by měla být likvidace zločinného Islámského státu, však bude třeba, aby
velitelé všech nasazených jednotek úzce spolupracovali a bojové akce byly vedeny koordinovaně, pod
jednotným velením.
Ad. 3/ Ohrožení Evropy nelegální masovou migrací Muslimů
U migrace je třeba rozlišovat mezi migrací legální a nelegální s tím, že legální migrace je taková,
která je uskutečňována v souladu s mezinárodním právem, je zákony řádně ošetřena a není nikterak
škodlivá, a proto ji také takřka nikdo nekritizuje, ani neodsuzuje, ať je jejím subjektem kdokoliv. Česká
republika ji usměrňuje zejména azylovým řízením, prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra České republiky. Hrozbou je však migrace nelegální, neřízená a živelná.
Legální migrace a azylové řízení v České republice
Osobně jsem přesvědčen o tom, že azylové řízení je v České republice prováděno v intencích
platných právních norem, počínaje Ženevskými konvencemi z roku 1951, Listinou základních práv
Evropské Unie, Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, která je součástí našeho
ústavního pořádku a za přesného dodržování zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění změn, novel a
doplňků, a že se k cizincům, kteří u nás v České republice požádali o mezinárodní ochranu, chováme
slušně, příslušné orgány Ministerstva vnitra České republiky postupují citlivě, a počet azylantů, kterým
je status azylanta v České republice skutečně přiznán není vysoký. Tito azylanti nás také právě proto
nikterak neohrožují. Jen pro dokreslení situace uvádím, že v roce 2011 u nás požádalo o mezinárodní ochranu
celkem 756 cizinců a azyl byl udělen pouze 108 žadatelům, v roce 2013 u nás požádalo o azyl 707 cizinců,
v roce 2014 stoupl v souvislosti s děním na Ukrajině počet žadatelů o azyl na 1156 osob a v loňském roce (2015)
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bylo podáno celkem 1525 žádostí. Pokud jde o národnostní strukturu žadatelů, nejvíce jich je z Ukrajiny (694
žádostí), ze Sýrie (134 žádostí), z Kuby (128 žádostí), z Vietnamu (81 žádostí), z Arménie (44 žádostí), z Ruské
federace (43 žádostí), z Čínské lidové republiky (40 žádostí), z Iráku (38 žádostí) a z Nigérie (27 žádostí). Odbor
azylové politiky Ministerstva vnitra České republiky doposud rozhodl o 1365 žádostech a azyl byl udělen pouze
72 osobám a právo na doplňkovou ochranu bylo přiznáno dalším 399 žadatelům. Z toho plyne, že těchto osob
bychom se neměli obávat, ať již přicházejí odkudkoliv.
Tito běženci totiž, až na několik výjimek, k nám většinou přišli s dobrými úmysly, neboť utíkali před
válkou, žádali o azyl, a byli nám vděčni za to, že zde mohou najít nový domov. Byli také ochotni dodržovat
naše platné zákony s představou, že zde budou moci studovat a pracovat, a že budou, na základě své
předchozí kvalifikace, takřka okamžitě začleněni do pracovního procesu, aby mohli vydělávat, a hradit si
náklady spojené s bydlením a dalšími životními potřebami. Většinou jsou to lidé emancipovaní a
ukáznění.
Nelegální migrace
Za hlavní příčiny nelegální migrace muslimů do Evropy, je třeba považovat zejména rozbití jejich
domovských zemí a tamních režimů pod falešnou záminkou rozšiřování tzv. západní demokracie a
svobody, snadné překročení hranic Schengenského prostoru a v podstatě všech evropských států, snadné
a bezpracné získání sociálních dávek takřka ve všech evropských zemích, snadné získání azylu v řadě
evropských zemí, i když nejsou naplněny zákonné požadavky, přílišná benevolence při získávání
občanství, dlouhodobé podceňování islámského terorismu a všech nebezpečí s Islámem spojených a
přehlížení extrémistických projevů muslimů, kteří často terorizují původní obyvatelstvo, a policie proti
tomu nezakročí jen proto, aby nebyla nařčena z extrémismu sama.
V současné době, zejména pak již od roku 2014, se však v souvislosti s válkou devastovaných zemí
– Irák, Libye, Afghánistán, Sýrie aj., daly do pohybu statisíce migrantů, kteří místo, aby bojovali ve svých
zemích za jejich osvobození, chtějí vcelku bezpracně přesídlit do bohaté a pro ně vysněné Evropy. Jde
doslova o nájezdy statisíců muslimů, kteří si, vybaveni nejmodernějšími komunikačními prostředky, které ani
řada z nás ještě vůbec nemá, umanuli, že dobydou starou dobrou Evropu, a to díky jejímu přívětivému
demokratickému zákonodárství, otevřené náruči pro lidi, kteří jsou ve svých zemích pronásledováni, a zejména
pak díky velmi štědrým sociálním programům a dávkám, které jsou těmto migrantům v řadě evropských zemích
vypláceny nikoliv za odvedenou práci, jak by tomu správně mělo být, ale jen proto, že si pro tyto dávky přišli i
s malými dětmi, a nám je jich líto. I když tyto statisíce migrantů do Evropy fakticky pozvala německá kancléřka
Angela Merkelová, která zřejmě z přepracovanosti svá slova nedomyslela, ale již je nemohla vzít zpět, toto
pozvání se rozšířilo rychlostí blesku a řady migrantů začaly neúměrně narůstat.
Když se nad tímto problémem zamyslíme, musíme konstatovat, že počátky této současné živelné
migrace můžeme spatřovat již v minulém či dokonce v předminulém století, kdy zejména bývalé koloniální
mocnosti a jejich firmy a podnikatelé hledali levnou pracovní sílu a našli ji právě ve svých bývalých koloniích a
dalších chudých zemích Afriky a Středního východu.
Tito námezdní dělníci se pak v těchto nových zemích usadili, neboť tam našli práci, a měli se podstatně
lépe než ve svých mateřských, většinou chudých státech, založili si v nových zemích rozvětvené rodiny, v rámci
slučování rodin pozvali další členy své rozvětvené rodiny, a stále intenzívněji tak činí dodnes. Tak vznikla i
obrovská a dnes již naprosto nezvládnutelná muslimská ghetta ve Velké Británii, ve Francii, ve Španělsku,
v Norsku, v Holandsku a v některých dalších zemích, kde vládnou výhradně muslimské zvyky a tradice a platí
tam výhradně doslova středověké právo Sharia, muslimové nepracují, ani žádnou práci nevyhledávají, a protože
chtějí žít stejně dobře jako původní a řádně pracující obyvatelstvo, které ONI – MUSLIMOVÉ – považují za
nečisté a podřadné, a zde žijící původní obyvatelstvo doslova za „zvířata, která musí muslimům sloužit“, výrazně
se radikalizují, vyhrožují, a šíří Islám úplně všude, neboť jim to jejich víra přímo nařizuje. Je třeba přiznat, že do
těchto muslimských ghett se dnes neodvažuje přijet ani příslušná státní policie, a život se tam odvíjí výhradně
podle Koránu a primitivního středověkého práva Sharia, které je vyloženě protilidové.
Kdyby to již v některých evropských zemích, či jejich regionech, nebylo smutnou skutečností, mohlo by
se nám to zdát jako špatný sen. Bohužel je to však již delší dobu realita a nejen v řadě koloniálních mocností,
zejména ve Velké Británii, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, ale i v Norsku, Holandsku, a v některých dalších
zemích a jak je vidět, tamní politici, ani orgány územní samosprávy, se tomu neumí bránit. Navíc odtud mladí
nespokojení muslimové odjíždějí již jako rodilí Angličané, Francouzi, Španělé či Italové na výcvik do
samozvaného tzv. „Islámského státu“, který je dnes vůbec největším nebezpečím pro celou západní
demokracii, následně se vrací do rezidenčních zemí a ve jménu Alláha tam provádí teroristické útoky
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proti civilnímu obyvatelstvu, aby ho zastrašili, prosadili své požadavky a původním obyvatelům zabrali
jejich domovy a celá území s jediným cílem, nastolit tam muslimský řád.
Tomu se evropské klasické státy neumí bránit ani přesto, že většina původního obyvatelstva se
opravdu začíná muslimů bát, je proti jejich přijímání a právě v důsledku masové migrace má vážné obavy
z budoucnosti. Proto se také komunita tradičních občanů začíná zvedat, je nespokojená, radikalizuje se,
bouří, a v řadě evropských zemí vytváří různé „domobrany“ a dokonce hnědne – a to je pro další
evropský vývoj velmi nebezpečné!
Tady je třeba konstatovat, že Evropská unie a její orgány zaspaly dobu a veškerá opatření
k zabránění masové migrace muslimů do Evropy jsou naprosto nedostatečná a navíc přišla pozdě.
Je třeba si uvědomit, že přesto, že mají všechny evropské státy takřka stejný kulturní základ, jsou reakce
na masovou migraci muslimů do Evropy rozdílné a zvlášť patrný je odmítavý postoj zemí bývalého Východního
bloku, zvláště pak zemí sdružených ve V4, kde je i naše Česká republika, která se drží striktně právních předpisů
týkajících se azylu, ale vše důsledně prověřuje a nesouhlasí s masovým průnikem nelegálních migrantů na naše
území a velmi správně odmítá i jaké-si kvóty určované úředníky Evropské unie.
Evropská unie řeší záležitosti nelegální migrace nikoliv systematicky a rázně, ale naprosto živelně a
podle mne naprosto špatně, nemá potřebné množství nástrojů k řešení, a nemá ani potřebné výzkumy a prognózy
dalšího vývoje. Takřka všechny informace a zprávy, které z jednotlivých zemí přicházejí, včetně zpráv z Úřadu
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Frontexu, Eurostatu, Evropského podpůrného úřadu pro
otázky azylu a dalších se liší a vzhledem k tomu, že se do tohoto procesu zapojuje značné množství různých
nevládních organizací, které většinou zastávají stanoviska naprosto odlišná, jsou řešení z hlediska Evropské unie
velmi složitá.
Osobně jsem přesvědčen, že česká společnost není vůbec rasistická, jak se tvrdí, není xenofobní, a
většině našich občanů vůbec nevadí, je-li někdo bílý, černý, popř. jiný, ale většina našich občanů hodnotí
lidi podle toho, jak se chovají, zda dodržují platné zákony, zda řádně chodí do práce, zda nepůsobí
nadměrný hluk a neruší ostatní občany v jejich práci, zda neničí obecně prospěšná zařízení, zda nikoho
nenapadají, nevyvolávají hádky a rvačky, zda nekradou, apod. Potvrzují to i počty cizinců, kteří u nás
dlouhodobě žijí, jejichž počty neustále rostou a mezi občany to nevyvolává žádné negativní reakce. V roce 2005
u nás v České republice žilo celkem 278 312 cizinců s povoleným pobytem na území České republiky, v roce
2006 to bylo již 321 456 cizinců, v roce 2007 392 087 cizinců, v roce 2008 438 301, v roce 2009 klesl jejich
počet na 433 305 cizinců, v roce 2010 425 301 cizinců, v roce 2011 436 389 cizinců, v roce 2012 438 213
cizinců, v roce 2014 451 923 cizinců a obdobný počet cizinců u nás žije i nyní, a pokud tito cizinci nepáchají
trestnou činnost a nevybočují z řady, nikdo proti nim nic nemá.
Jiné je to ovšem s nelegálními migranty - muslimy, kteří místo, aby bojovali za svou zemi, za svou
rodnou vlast na území svého státu, se zbaběle a zcela nelegálně, proti všem pravidlům civilizovaných zemí
domáhají jejich začlenění do Evropy bez toho, že by byli ochotni dodržovat evropské zákony, včetně
zákonů zemí jejich pobytu, páchají tam různou trestnou činnost, včetně vražd a teroristických útoků
s cílem celou Evropu postupně zastrašit, ovládnout a nastolit zde – z dnešního pohledu středověký Islám,
který je v rozporu se všemi kulturními a právními vymoženostmi moderní demokratické společnosti na
počátku třetího tisíciletí.
Tyto problémy s muslimy a s jejich integrací do civilizovaného světa totiž spočívají přímo v
podstatě jejich náboženství, které naprosto demagogicky určuje, že každý muslim je povinen šířit Islám
do světa, musí získávat nové členy a tak rozšiřovat Islám do celého světa s cílem ho zcela ovládnout.
Přitom každý, kdo k Islámu přistoupí, je povinen plnit všechny jeho požadavky, řídit se Koránem, a již
nikdy z něho nesmí živý vystoupit. Toto náboženství, dá-li se tomu tak vůbec říkat, ustrnulo ve
středověku, je nereformovatelné, civilizovanému světu nebezpečné a je třeba se jeho průnikům do
civilizované Evropy bránit všemi prostředky.
Jak vyplývá z mnohých výzkumů, statí, internetových zdrojů a z přednášek specialistů na Islám,
má tzv. „Islamizace“ celkem tři fáze.
1. První fází je stav, kdy muslimové tvoří 1 až 3 % populace. Zde je jejich chování ve
společnosti takřka normální, slušné a nevtíravé, zabydlují se, a většinou ani neporušují
zákony země pobytu.
2.

Druhá fáze nastává, když muslimové tvoří 4 až 20 % populace. V takových regionech již
začínají mít muslimové určité politické požadavky, žádají o stavbu jejich modliteben –
mešit, minaretů, požadují oslavy jejich muslimských svátků, např. ramadánu, aj., žádají
zákazy křesťanských obřadů a svátků, včetně Vánoc, apod.

3.

Třetí fáze nastává tehdy, tvoří-li již muslimové v určitém regionu více než 20 %
obyvatelstva. Tehdy již nastává tzv. „džihád“, což je „svatá válka“, muslimové zabírají
celé městské čtvrti, celé regiony a vytváří v nich ghetta, která se stávají naprosto
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nedostupnými pro nemuslimy, uplatňují se tam výhradně jejich středověké zákony Šaría
a dochází k přípravě a provádění teroristických útoků proti původnímu obyvatelstvu
s cílem odtržení těchto území od původního státu a k vytvoření separátního islámského
státu se vším všudy, jak se tomu děje v řadě evropských zemí, kde již tato muslimská
ghetta řadu let fungují a působí obrovské problémy.
V této třetí fázi islamizace se v současné době nachází například i Norsko, kde teroristická organizace
Ansar al-Sunna hrozí, že v případě, že město Oslo nebude uznáno norským státem, jako muslimské město, pak
muslimský národ vyhlásí svatou válku se vším, co to pro ostatní obyvatele znamená.
Z uvedeného zcela jasně vyplývá, že nelegální migrace muslimů do Evropy je z bezpečnostního
hlediska jednou z největších současných hrozeb, ohrožuje nejen bezpečnost původních obyvatel, ale i
samotnou existenci řady evropských zemí a jediným možným řešením je ji okamžitě zastavit! To však
nezvládne žádná policie na světě, ale pouze rázná a okamžitá politická rozhodnutí, která dají jasně najevo,
že Evropa již žádné uprchlíky přijímat nemůže a také nebude s tím, že všechny ty, kteří zde již jsou a
nesplňují podmínky k udělení azylu, budou neprodleně vyhoštěni do svých původních zemí. Tato
rozhodnutí však musí přijít z řídícího centra Evropské unie a na jejich realizaci se pak musí podílet nejen
policie všech zemí Evropy, ale i jejich armády, protože jde v podstatě o ohrožení samé podstaty států a
celé Evropy, což je problematika obrany území v kompetenci příslušných armád.
Ad. 4/ Organizovaný zločin3
Organizovaná kriminalita je plánovité a snahou po zisku nebo moci motivované spáchání zvlášť
závažného trestného činu nebo páchání – po delší či neurčitou dobu – trestných činů, které ve svém
souhrnu jsou zvlášť závažnými, pokud se tohoto, nebo těchto trestných činů, účastní více než dvě osoby,
které mají mezi sebou rozděleny úkoly, jednají konspirativně, používají struktur podobajících se živnosti
nebo obchodu, používají násilí nebo jiných prostředků vhodných k zastrašení, anebo ovlivňují alespoň
jednu z těchto sfér: - hospodářství, - politiku, - hromadné sdělovací prostředky, - státní či veřejnou
správu, - justici a nebo – policii.
Tato kriminologicko-kriminalistická definice slouží jako rámcový nástin trestněprávních úprav de lege
ferenda nejen v České republice, ale i ve Slovenské republice a naznačuje, že u organizované kriminality nejde
zpravidla o jednu pevně ohraničenou skutkovou podstatu trestného činu nebo o souhrn jednotlivých skutkových
podstat, ale o komplexní formu společensky odchylného, protiprávního a vysoce společensky nebezpečného
chování.
Pokud jde o znaky organizované kriminality, dominuje zde zejména vysoká organizovanost spočívající
v páchání závažné trestné činnosti více než dvěma osobami, které mají mezi sebou rozděleny úkoly směřující ke
spáchání závažného trestného činu, jednají konspirativně, používají struktur podobajících se živnosti a nebo
obchodu a používají násilí nebo jiných prostředků vhodných k zastrašení, anebo ovlivňují alespoň jednu z těchto
sfér: hospodářství, politiku, hromadné sdělovací prostředky, státní či veřejnou správu, justici a nebo policii.
Základními typy organizované kriminality jsou jednak pro Mafie typický „MAFIÁNSKÝ TYP
ORGANIZOVANÉ KRIMINALITY“, vyznačující se krutým násilím a dále v současné době preferovaný
„MODERNÍ – MANAŽERSKO-PODNIKATELSKÝ TYP“, který se vyznačuje zjevnou snahou o zakrytí
mafiánského způsobu organizované kriminality, snahou o vyvolání zdání dodržování zákonů před veřejností a
v řadě případů dokonce i v účasti v různých ochranných a dobročinných organizacích a akcích, které však slouží
pouze k zakrytí skutečné organizované trestné činnosti mafiánského typu.4
Nejzávažnější formou organizované kriminality, která je páchána takřka ve všech vyspělých zemích
světa je zejména organizovaná hospodářská kriminalita, kterou páchají ekonomicky zdatní jedinci (odtud
kriminalita bílých límečků), kteří často balancují na hraně zákonů upravujících tu kterou hospodářskou činnost, a
se znalostí věcí vymýšlejí, jak obcházet platné zákony s cílem získat vysoké nelegální zisky. Často jde o
zneužívání různých fondů a dotací, včetně fondů Evropské unie. Je třeba poznamenat, že organizovaná
hospodářská kriminalita se netýká pouze podnikatelů, ale rovněž i představitelů různých politických stran, tedy
tzv. „nové vrstvy manažerů“, která se opírá o důvěru své vlastní politické strany a která si vytváří své vlastní
„impérium“.
Mezi další a velmi závažné formy organizované kriminality patří dále nelegální obchod s jaderným a
toxickým materiálem, nelegální obchod se zbraněmi a výbušninami, nelegální organizovaná drogová kriminalita,
obchod s nelegálně získaným zbožím, padělání zboží a jeho značek, subvenční podvody, podvodné konkurzní
řízení, pozemkové podvody, padělání peněz, bankovní a poštovní loupeže, prostituce a obchod s lidmi,
organizované krádeže motorových vozidel, vydírání poplatků za fiktivní ochranu, krádeže uměleckých a
starožitných předmětů, počítačová kriminalita, praní špinavých peněz, ale i takřka všudy přítomná korupce a
Podrobněji viz. Němec, Miroslav. Organizovaný zločin : Aktuální problémy organizované kriminality a boje proti ní. Praha: Naše vojsko,
1995, 225 stran ISBN 80-206-0472-3
4 Srovnej: NĚMEC, Miroslav. Mafie a zločinecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, 390 stran ISBN 80-7317-026-, str. 107 - 120
3
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další, které jsou praktikovány různými mafiemi a zločinecký mi gangy nejen v celé Evropě, ale ve všech
vyspělých zemích světa.5
Podstatné je to, že se tyto mafie a zločinecké gangy vcelku dovedně přizpůsobují vývoji politické
situace v jednotlivých zemích a pomocí různých lobbystů a dalších přisluhovačů se dostávají do oficiálních
struktur státní a veřejné správy, kde ovlivňují tvorbu zákonů a dalších právních norem ve svůj prospěch.
5. Závěr
Mezi hlavní hrozby současnosti řadím tedy hrozbu vzniku třetí světové války, jako vůbec
nejnebezpečnější hrozbu současnosti, neboť i přes částečné zažehnání ukrajinské krize se vynořila další
krize vyplývající z války v Sýrii, kde prozatímní diplomatická a politická jednání selhávají a Rusko je,
často i zcela účelově, obviňováno ze spolupráce s vojsky prezidenta Assada, z masakrů tamního civilního
obyvatelstva, a z maření útoků vojsk NATO, jakož i z dalších akcí, které údajně narušují útoky NATO na
pozice Islámského státu. Tyto problémy vyvstávají v souvislosti s další největší hrozbou současnosti,
kterou je právě teroristická činnost samozvaného Islámského státu.
Jsem plně přesvědčen o tom, že ke zničení samozvaného Islámského státu, který šíří terorismus
nejen do Evropy, ale v podstatě do celého vyspělého světa, je zcela nezbytná spolupráce všech vyspělých
zemí, včetně členských států NATO, jakož i urychlené urovnání sporů USA s Ruskem a jednotný postup.
Další z největších hrozeb současnosti je ohrožení Evropy spojené s masovou migrací Muslimů do
Evropy, která s předešlými hrozbami úzce souvisí, a hned za ní následují stále agresívnější projevy
organizovaného zločinu. Proto docházím k závěru, že tyto závažné problémy nemohou řešit pouze
bezpečnostní sbory jednotlivých zemí, popř. jednotlivé země Evropy samostatně, ale k jejich řešení se
musí urychleně spojit politická reprezentace celé Evropy, která – pokud jde o zajištění bezpečnosti
obyvatelstva - musí postupovat jednotně.
Všichni politici, nejen národní, ale i evropští, si totiž musí uvědomit, že ve svých funkcích jsou jen
díky svým voličům, svým občanům, kteří jim dali své hlasy proto, aby hájili zájmy svých občanů, a ne
zájmy svoje, jak si to dnes kdejaký politik vykládá a občana zná jen jako svého potenciálního voliče před
volbami.
Není možné přijmout některé argumenty těch politiků, kteří tvrdí, že by případná válka
s Ruskem byla jen lokálním konfliktem a že by NATO tuto „lokální“ válku vyhrálo během několika dnů,
že migrantům z islámských zemí je třeba pomoci nikoliv v jejích vlastních zemích, ale že je třeba je
vpustit do Evropy, přerozdělit si je v rámci jednotlivých zemí, a tam se o ně postarat se vším všudy,
protože je to spojeno s obrovskou hrozbou pro původní obyvatelstvo.
Zde je třeba pochválit prezidenta České republiky Miloše ZEMANA, který zcela správně a jasně
řekl, že je třeba lidem postiženým válkou pomoci, ale zásadně jen v místě jejich domovských zemí, nikoliv
tak, že je odtamtud budeme přemísťovat do Evropy, která by to ani nemohla kapacitně zvládnout, a je
třeba ocenit i zdrženlivý přístup obou našich vlád, tj. vlády České republiky i vlády Slovenské republiky,
ve vztahu ke kvótám určovaným Evropskou unií, která si s miliony migrantů již očividně neví rady a ráda
by se jich zbavila na úkor zemí bývalého Východního bloku, resp. zemí V4. Dále je třeba zcela jasně říci,
že současná invaze Islámu do Evropy není již řešitelná pouze policejními prostředky a že musí být
okamžitě řešena adekvátními politickými rozhodnutími Rady Evropy s cílem Evropu ochránit, a nikoliv ji
zaprodat hordám agresivních Muslimů a jejich zvrácenému středověkému a nereformovatelnému učení,
které potlačuje základní lidská práva a ničí historické, kulturní a další hodnoty vyznávané národy
Evropy.
Jsem osobně přesvědčen o tom, že i ty největší hrozby současnosti jsou řešitelné politickými
prostředky, vyjma války, tedy zejména politickými a diplomatickými jednáními a oboustranně
výhodnými či jen přijatelnými dohodami v zájmu lidí žijících na planetě Zemi, a že taková dohoda je
možná v každé situaci.
V této souvislosti si ještě dovolím připomenout všem politikům, nejen těm českým a slovenským,
že každý občan má právo svobodně se vyjadřovat k veškerému dění, k politice a k problémům
současnosti, včetně bezpečnosti, a politici jsou povinni hlasům svého lidu naslouchat a chránit své země a
jejich občany před jakýmikoliv riziky. Proto ti politici, kteří se snaží nesouhlasné projevy
odsuzující válečné štváče proti Rusku, řinčení se zbraněmi, či ty, kteří odsuzují benevolentní přístupy
Evropské unie k nelegální migraci potlačovat a dokonce kriminalizovat, by již nikdy neměli dostat naše
hlasy, protože škodí nejen našim zemím, ale celé Evropě!
Musíme, vážení přátelé udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili vzniku válečného
konfliktu v Evropě, aby byl zachován světový mír a aby se naše děti a vnoučata nemusela ve své vlastní
zemi obávat budoucnosti.

5

Srovnej: NĚMEC, Miroslav. Mafie a zločinecké gangy. Praha: Eurounion, 2003, 390 stran ISBN 80-7317-026-, str. 121 - 263
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI –
ASPEKTY PRAWNE
Antoni OLAK1 - Karolina OLAK2

Management Information Security - Legal Aspects
Abstrakt: Bezpieczeństwo informacji jest nie tylko normą i koniecznością, ale także obowiązkiem. Wymogi
prawa nakładają obowiązek podjąć szereg działań organizacyjnych i technicznych ochrony informacji
przetwarzanych. Niniejszy Artykuł jest wstępem do tematu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wskazując,
że różne grupy informacji przetworzonych, chronione są zgodnie ze swoim interesem i prawem. Przedstawiony
materiał przedstawia istotne informacje w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem zarządzania
informacją, a także wskazując na prawną ochronę informacji, oraz przedstawia standardy dla zarządzania
bezpieczeństwem informacji. Poprzez wdrożenie przepisów wewnętrznych regulacji i wytycznych prawnych,
posiada zdolność do funkcjonowania w taki sposób, aby nie stracić poczucia bezpieczeństwa na ziemi, nie jest
pewne w dzisiejszej erze, aby być się w stanie zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, poczucie bezpieczeństwa, ochrona prawna informacji.
Abstract: Information security is not only the norm and a necessity, but also a duty. The requirements of the law
are imposing an obligation to undertake a series of activities of organizational and technical protection of
information processed. This paper is an introduction to the topic of information security management so that
different groups of information processed, are protected in accordance with its interest and the letter of the law.
The presented material presents relevant information with regard to issues related to security and information
management, as well as pointing out the legal protection of information and provides standards for information
security management. Through internal regulation implementing regulations and legal guidance, has the ability
to function in such a way not to lose the sense of security on the ground is not certain in the era of today the
market and so as to be able to guard against any potential threats.
Keywords: Information security, a sense of security, legal protection of information.

Wprowadzenie
Ochrona informacji jest tematem złożonym, a powodzenie jej realizacji zależy od umiejętnego
zarządzania bezpieczeństwem poszczególnych rodzajów informacji, poziomu świadomości pracowników
dopuszczonych do przetwarzania informacji oraz odpowiednio dobranych rozwiązań technicznych. W firmie i
przedsiębiorstwach przetwarzane są dziś różne rodzaje informacji, jedne są chronione ze względu na interes
firmy, inne ze względu na wymogi przepisów prawa, pozostałe zaś są bądź muszą być ujawniane.
Zaprezentowany materiał przedstawia istotne informacje w aspekcie
problematyki związanej z
bezpieczeństwem i zarządzaniem informacji, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji oraz
przedstawia standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wewnętrzne zarządzenia realizujące
uregulowania i wskazówki prawne, mają możliwość funkcjonować tak, aby nie stracić poczucia bezpieczeństwa
na gruncie nie pewnego w dobie dzisiejszych czasach rynku, oraz tak by móc wystrzegać się wszelkim
potencjalnym zagrożeniom. Bezpieczeństwo informacji jest nie tylko normą i koniecznością, ale także
obowiązkiem. Wymogi prawa nakładają obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i
technicznym w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. Niniejsza praca jest wprowadzeniem do tematyki
zarządzania bezpieczeństwem informacji tak, aby różne grupy informacji przetwarzanych, były chronione
zgodnie z jej interesem oraz literą prawa.
1. Definicje i podstawowe pojęcia
Dla zrozumienia tematu oraz jego skomplikowanego języka niezbędne jest wyjaśnienie tych trudnych ale i
istotnych pojęć. Język ten jest często ciężko przyswajalny, dlatego wydaje się właściwe zaprezentowanie
podstawowych definicji i terminów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zamieszczone poniżej
formuły mają na celu przybliżenie i usystematyzowanie terminologii stosowanej w zakresie zarządzania

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak: WSPA w Lulinie- Katedra Stosunki Międzynarodowe//WSBiP w Ostrowcu Św. – Katedra Bezpieczeństwa
narodowego.
2 Olak Karolina : Inżynieria bezpieczeństwa- Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.
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bezpieczeństwem informacji oraz zdefiniowanie pojęć, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia treści
niniejszej pracy3.
 Informacja– jest stymulatorem rozwoju wiedzy i działania organizacji, a jej użyteczność wymaga
wykorzystania i stosowania zarówno przez osoby indywidualne, jak i organizacje. Informacja to rodzaj
zasobów, pozwalający poznać wiedzę o człowieku i otaczającym go świecie. Szczególnym jej rodzajem jest
informacja gromadzona i przetwarzana dla potrzeb wspomagania zarządzania podmiotami gospodarczymi.
 Bezpieczeństwo – to stan lub ochrona przed niekontrolowanymi stratami, skutkami, mieszanka i kombinacja
usług zapewniających poufność, integralność i dostępność.
 Bezpieczeństwo informacji– to stopień zaufania, że nie zostaną poniesione potencjalne straty wynikające:
ujawnienia; modyfikacje; zniszczenia; uniemożliwienia przetwarzania informacji przechowywanej,
przetwarzanej i przesyłanej także w określonym systemie obiegu informacji4.
 Zabezpieczenie – to służące zarządzaniu ryzykiem środki, procedury, zalecenia, praktyka lub struktury
organizacyjne, które mogą mieć naturę administracyjną, techniczną, zarządczą lub prawną, jak również może
być też stosowany jako synonim środków ochrony lub przeciwdziałania5.
 Środki przetwarzania informacji - jest to działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur
transformacji informacji zgodnie z wcześniej określonymi potrzebami informacyjnymi kierownictwa.
Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja,
wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania,
sortowanie6.
 Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji – jest określonym stanem systemu, usługi lub sieci, który
wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji, błąd zabezpieczenia lub nieznaną i
niewystępującą do tej pory sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem.
 Incydent związany z bezpieczeństwem informacji – jest to pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub
niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne
prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.
 SZBI– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, to część całościowego systemu zarządzania, oparta
na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji,
monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji7.
 Integralność– to właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone ale w sposób
nieautoryzowany (integralność danych). Właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją
zamierzoną funkcję w nienaruszony sposób,
wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej8.
 Poufność– właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniania nieautoryzowanym
osobom, podmiotom lub procesom.
 Dostępność zwana też dyspozycyjnością - jest zdefiniowana jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają
dostęp do informacji i związanych z nią aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne9.
2. Podstawy prawne ochrony informacji
W Polsce istnieje ponad dwieście aktów prawnych, które dotyczą ochrony informacji. Dla wielu grup
zawodowych istnieją wymagania dotyczące „tajemnicy zawodowej”, która nakazuje zapewnienie określonym
informacjom odpowiedniej ochrony (na przykład tajemnica: lekarska, skarbowa, bankowa, adwokacka,
handlowa itp.). Brak spełnienia tych obowiązków może być przyczyną konsekwencji prawnych – od kar
finansowych, aż do kary pozbawienia wolności. Zasady ochrony informacji oraz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa informatycznego regulują między innymi następujące akty prawne:
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.02.1999r. w sprawie podstawowych wymagań
bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Dz. U. 18/99 poz. 162,
 Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, która określa zasady postępowania przy
przetwarzaniu danych osobowych. W art. 6 zdefiniowane dane osobowe jako każdą informację dotyczącą
osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Dz. U. 114/97 poz. 740,
 Ustawa z 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych, w świetle ustawy informacje niejawne to
wszystkie, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, stanowiące tajemnicę. Dz. U.
11/99 poz. 95,
Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H.Beck, Warszawa 2008,s. 180.
Liderman: Bezpieczeństwo Informacyjne, PWN, Warszawa 2015, s. 23.
5Norma PN-ISO/IEC 27001:2007,Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
6R. Borowiecki, M. Kwieciński: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie ,wykorzystanie i ochrona (wybrane problémy
teorii i praktyki), Zakamycze, Kraków 2003, s. 16.
7Norma PN-I-07799-2:2005,Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji-z dnia 4 lutego 2005.
8A. Białas: Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006, s. 52.
9Norma PN-ISO/IEC 17799:2005.
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 Ustawa z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym, określa warunki stosowania podpisu elektronicznego,
skutki prawne, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych. Dz. U. 130/2001 poz. 1450,
 Ustawa z 21.07.2000r. Prawo Telekomunikacyjne, określa zasady wykonywania i kontroli działalności
polegającej na świadczeniu lub udostępnianiu usług telekomuni-kacyjnych, używania i kontroli urządzeń
radiowych, funkcjonowania organów regulacyjnych w telekomunikacji,
 Ustawa z 27.07.2001r. o ochronie baz danych, Dz. U. 128/2001 poz. 1402,
 Ustawa z 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, określa obowiązki usługodawcy
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób
fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dz. U. 144/2002., poz. 120410.
Oprócz wymienionych dokumentów funkcjonuje wiele przepisów i zarządzeń (ABW, wojskowych,
bankowych) regulujących szczegółowo tematykę bezpieczeństwa informatycznego. Między innymi
oficjalne dokumenty dotyczące tego zagadnienia to:
 dokument „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006”
(maj 2001),
 dokument programowy „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w Polsce” przyjęty na
posiedzeniu Rady Ministrów 20.11.2000 r.,
 uchwała Sejmu RP z 14.07.2000 w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego11.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej należy zwrócić uwagę na dokumenty dotyczące
bezpieczeństwa informatycznego, uchwalone na forum europejskim. Jednymi z takich dokumentów, które mają
wpływ na Polskie normy prawne w zakresie bezpieczeństwa informatycznego są:
 Konwencja Rady Europy nr 187 z 23. 11.2001 r. o przeciwdziałaniu „cyberprzestępczości” – „2001
Budapest Convention on Cybercrime”, (podpisana przez 30 państw, w tym Polskę), która stanowi o
współpracy międzynarodowej w dziedzinie przestępstw popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii przetwarzania informacji,
 Councial Resolution of 28 January 2002 r. “on a coomon approach and specific actions in the area of
network and information security” (2002/C 43/02), który zawierać zalecenia odnośnie standardów z
zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego: ISO/IEC 17799,
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „Directive for the protection of personal data and privacy in the ecomunications sector” reguluje kwestie spamu, cookies i przechowywania danych12.
3. Informacje podlegające ochronie prawnej
Najważniejsze dla przedsiębiorstwa, z punktu jego interesu, są oczywiście informacje stanowiące jego
tajemnice, i to Zarząd musi je sam wskazać i podjąć działanie w celu ich ochrony. Inne informacje, których
przetwarzanie wynika z przepisów prawa, są wskazywane przez odpowiednie akty prawne i to z nich wynikają
wymogi dla ochrony tych informacji. Zatem konieczność wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji wynika
z dwóch aspektów: biznesowego i prawnego13.
Aspekt biznesowy to dbałość o interesy przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ochrona jego tajemnic.
Kluczową sprawą jest tutaj ochrona tak zwanej tajemnicy przedsiębiorstwa, zdefiniowanej w Ustawie z 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, według artykułu 11 ustęp 4 przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się: „nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności”14. Z powyższego zapisu wynika, że aby chronić tajemnice przedsiębiorstwa, trzeba je
najpierw dokładnie określić, a następnie podjąć działanie w celu ich zabezpieczenia,
czyli wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa Informacji15.
Czym może skutkować brak takich działań, mianowicie tym, że nie można będzie skorzystać z zapisów
wyżej wymienionej ustawy w sytuacji, gdy tajemnice firmowe zostaną ujawnione lub wykorzystane w sposób
zagrażający interesom firmy. Jeśli Zarząd firmy nie określi i nie poinformuje, które informację są ważne i
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, osoby dopuszczone do nich nie wiedząc o tym fakcie, nie będą ich chronić.
W rezultacie może dojść do sytuacji, że cenne informacje zostaną ujawnione na przykład konkurencji.
Poszkodowana firma oczywiście od razu będzie chciała oskarżyć konkurencję i osoby, które informacje ujawniły
o działania sprzeczne z prawem. Prawnicy firmowi przygotują stosowne pisma mówiące o popełnieniu czynu
nieuczciwej konkurencji i będą domagać się pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności cywilnej i karnej16.
Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „czynem nieuczciwej
konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę
10Źródło:

http://wss.geekclub.pl, z dnia 20.10.2016 r.

11Tamże.
12Tamże.

Białas: Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i dz. cyt. s. 48.
11 ustęp 4 Ustawia z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U., nr 47, poz.211.
15T. Kifner: Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Helion, Gliwice 1999, s. 25.
16Tamże, s. 25.
13A.

14Art.
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przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy”17.
Natomiast artykuł 18 omawianej ustawy stanowi, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania niedozwolonych
działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści; naprawienia
wyrządzonej szkody; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści18.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub
wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli
wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Co oznacza osoba, która „sprzedała” informacje konkurencji, stwierdzi iż nie wiedziała o tym, że
ujawnione informacje stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa, bo takowa w firmie nie była określona i nikt nie
zobowiązał jej do ochrony tych informacji. Sprawa z pozoru oczywista, stanie się trudna, ze względu na
określenie kto w takiej sytuacji zawinił i jakie mogą być tego konsekwencje. Wydaje oczywiste że Zarząd,
ponieważ nie określił tajemnic przedsiębiorstwa i nie podjął stosownych działań w celu ich ochrony.
Konkludując: jeżeli Zarząd firmy nie określi tajemnicy przedsiębiorstwa i nie będzie jej chronić nie dba o
interesy swojej firmy, a w konsekwencji może być to powód do jego odwołania19.
Aspekt prawny konieczności wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wiąże się z konkretnymi
wymaganiami, w celu ochrony danego rodzaju informacji, a zarazem z poniesieniem przez organizację
niezbędnych kosztów 20 . W tym wypadku nie ma możliwości wyboru, jak w przypadku tajemnicy
przedsiębiorstwa, odpowiednie akty prawne wskazują informacje, których obowiązek ochrony spada na
organizacje, w których są one przetwarzane. Spośród informacji prawnie chronionych najpowszechniejsze są
oczywiście dane osobowe (pracowników i klientów), które przetwarzane są niemal w każdej organizacji 21 .
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyraźnie wskazuje obowiązki techniczne i
organizacyjne ochrony zbiorów danych osobowych, które musi wypełnić Administrator danych, czyli Zarząd
przedsiębiorstwa (między innymi zabezpieczenie zbiorów, rejestracja zbiorów, szkolenia osób).
Kolejną grupą informacji prawnie chronionych z jasno określonymi, ale bardziej rygorystycznymi
wymogami ochrony są informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową i służbową, wskazane w Ustawie z
22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych. Podlegają im zarówno te przedsiębiorstwa, których
działalność jest bezpośrednio związana z dostępem do tego rodzaju informacji, jak również te, które świadczą
dla nich różne usługi. Wymagania dla tych informacji różnią się w zależności od nadanej klauzuli: zastrzeżone,
poufne, tajne czy ściśle tajne. Ustawa wskazuje rodzaje informacji, którym powinno się nadawać określone
klauzule, aczkolwiek rodzaj klauzuli jest wybierany przez wyznaczoną osobę i niejednokrotnie jest różny w
różnych organizacjach, klauzule często zaniża się, aby uniknąć poniesienia wyższych nakładów technicznoorganizacyjnych22.Przy przetwarzaniu informacji niejawnych szczególnie istotne są wymogi dotyczące
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wydawanego przez Służby Ochrony Państwa23. W tym wypadku nie
zależy to jedynie od przeszkolenia danej osoby, jak na przykład przy dopuszczeniu do przetwarzania danych
osobowych i może się wiązać z koniecznością wymiany kadr24. Dla firm lub jednostek naukowych i badawczorozwojowych, które ubiegają się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji stanowiących
tajemnicę państwową niezbędne jest natomiast otrzymanie odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, aby móc wykonać dane zlecenie. Wiąże się to z konkretnymi nakładami inwestycyjnymi
(kancelaria tajna, zabezpieczenie systemów informatycznych, szkolenia ludzi, stworzenie instrukcji
bezpieczeństwa)25.
Kolejne wymogi prawne ochrony informacji nakładają na organizacje poszczególne akty prawne,
związane z charakterem prowadzonej przez nie działalności. Mowa tu o tak zwanych tajemnicach zawodowych
takich jak: handlowa, bankowa, maklerska, statystyczna, wynalazcza, lekarska itp. Jest ich w polskim
prawodawstwie kilkadziesiąt rodzajów. Poszczególne przepisy nie określają tak precyzyjnych wymogów
ochrony tych tajemnic, jak w przypadku danych osobowych czy informacji niejawnych. Natomiast należy podjąć
17Art.

11 ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. cyt.
19A. Żebrowski, M. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wyd. Abrys, Kraków 2000, s. 38.
20 M. Kuta, Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne,
[w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński,
Monitorowanie otoczenia, przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę integralności przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003, s. 72.
21Tamże, s, 72..
22Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2015. poz. 2135.
23 Art. 30. (12) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna i Służba Więzienna przeprowadzają
samodzielne postępowania sprawdzające wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w tych organach, stosując
odpowiednio przepisy ustawy. Przepis stosuje się także w stosunku do osób pełniących służbę lub zatrudnionych w tych organach i służbach.
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ze zm. Dz. U. 2007.218.1592.
24Tamże.
25R. Borowiecki, M. Kwieciński: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona - (wybrane problemy
teorii i praktyki. Zakamycze, Kraków 2003, s. 62.
18Art.
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niezbędne działania w celu ich ochrony, podobnie jak w przypadku ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie
podjęcie działań przez organizację w celu ochrony informacji prawnie chronionych może skutkować
odpowiedzialnością karną na przykład w przypadku przetwarzania danych osobowych 26.
Artykuł 52 Ustawy o ochronie danych osobowych stanowi: kto administrując danymi narusza choćby
nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku27.
Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji chroni zatem zarówno interesy
przedsiębiorcy28, jak również pomaga wypełnić obowiązki ochrony informacji wynikające z przepisów prawa.
Zabezpiecza przed konsekwencjami prawnymi i pozwala w przypadku sytuacji naruszenia zasad ochrony przez
osoby dopuszczone do informacji (pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele firm zewnętrznych) podjąć
odpowiednie działania dyscyplinarne. Podstawą do tego jest przyjęcie odpowiednich regulaminów zasad
ochrony informacji i zebranie pisemnych zobowiązań ochrony informacji od osób do nich dopuszczonych29.
Za naruszenie zasad ochrony informacji grozi odpowiedzialność karna na podstawie przepisów:
Kodeksu pracy; karnych Ustawy o ochronie danych osobowych; Kodeksu karnego dotyczących przestępstw
przeciwko ochronie informacji; karnych chroniących tajemnice zawodowe. W przypadku ujawnienia tajemnicy
pracodawcy na podstawie Kodeksu Pracy artykuł 52 stanowi pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1. Ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2. Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem,(...)30.
W przypadku ujawnienia informacji zawierających dane osobowe artykuł 51 Ustawy o ochronie danych
osobowych określa:
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub
umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku31.
W przypadku ujawnienia lub wykorzystania informacji na podstawie Kodeksu Karnego artykuł 266 Kodeksu
Karnego § 1. kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną,
społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 232.
W przypadku nieuprawnionego uzyskania informacji artykuł 267 Kodeksu Karnego §1. Kto bez
uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do
przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne
szczególne zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
233. Nieuprawnione uzyskanie informacji § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do
której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym
urządzeniem specjalnym. § 3. tej samej karze podlega, kto w informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub
2 ujawnia innej osobie34.
W przypadku naruszenia integralności lub zniszczenia zapisu w informacji podlegającej ochronie artykuł
268 Kodeksu Karnego § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis
istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 235.
W przypadku zniszczenia informacji o szczególnym znaczeniu (tajemnica państwowa) artykuł 269
Kodeksu Karnego § 1.Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o
szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji
rządowej, innego organu państwowego lub administracji samorządowej albo zakłóca lub uniemożliwia
automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6

26

Tamże, s. 62.

27Art.

52 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2015. poz. 2135.

Zob. szerzej Krauz A., Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a strumień wartości społecznych na rynku pracy, [w:] Furmanek W.,
Walat W., Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom XI, UR, Rzeszów 2009, ISBN 978-83-7586-025-2, s. 152-160.
29M. Kuta, Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie…, dz. cyt. s.52.
30Art. 52 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. 2015 poz. 1268.
31Art. 51 Ustawy o ochronie danych osobowych, dz. cyt.
32Art. 266 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KK, Dz. U. 2015 poz. 396.
33Tamże, Art. 267 par. 2.
34Tamże, Art. 267 par. 3.
35Tamże, Art. 268 par. 1.
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miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo
wymieniając nośnik albo wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące
automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu informacji36.
W przypadku oszustw komputerowych artykuł 287 Kodeksu Karnego Kto, w celu osiągnięcia korzyści
materialnej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przesyłanie informacji lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis na komputerowym
nośniku informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat37 . [Przykłady przepisów w
przypadku ujawnienia tajemnic zawodowych artykuł 171 Prawa bankowego: kto, będąc obowiązany do
zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową,
niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze
pozbawienia wolności do lat 338]. Natomiast artykuł 306 Ordynacji podatkowej: § 1. Kto, będąc obowiązanym
do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte ą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2. Kto będąc obowiązany do zachowania tajemnicy skarbowej ujawnia informacje określone w art. 182,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 539.
5. Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Szeroko rozumiana kwestia standaryzacji problematyki ogólnie pojętego bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych i jego oceny sięga lat 80. i podlega ciągłej ewolucji. Zasadniczo kryteria różnych
standardów bezpieczeństwa informacyjnego (informatycznego, teleinformatycznego) umocowane są w dwóch
historycznie określonych momentach i miejscach40:
 kryteria techniczno-technologiczne - skierowane na produkt - wywodzą się z USA i prac nad TCSEC
(lata 1965- 1983) dla potrzeb systemów teleinformatycznych wojska i rządu,
 kryteria organizacyjno-zarządcze- skierowane na system i zarządzanie systemem - wywodzą się z
Wielkiej Brytanii i prac nad BS 7799 (lata 1993-1999) dla potrzeb środowiska biznesowego41.
Do najczęściej wykorzystywanych grup standardów i dobrych praktyk stowarzy-szeniowych należą
następujące rozwiązania:
 klasyfikacja bezpieczeństwa („Orange Book", TSEC, ITSEC, CC),
 klasyfikacja i zarządzanie bezpieczeństwem (metodologie i narzędzia audytorskie - COBIT, COBRA),
 identyfikacja bezpiecznych rozwiązań (standardy: IEEE, CMM/ CMMI, ISACA, ISSC NATO),
 ochrona rozwiązań informatycznych w sytuacjach krytycznych (ochrona proaktywna rekomendowana
przez FIRST, SESA Symantec),
 metodologie/narzędzia zarządzania zintegrowanego jakością i bezpieczeństwem informacji (TQM,
TSM, TISM),
 narzędzia utrzymania bezpieczeństwa standardu normatywnego (ITIL - BS15000, COBRA-BS7799,
CallioSecura 17799),
 metodologie zarządzania stanami hazardowymi jako formuły niezbędne dla potrzeb oceniania
niebezpieczeństwa środowiskowego ze strony systemu (analiza SWOT - dla rozwoju polityki
zabezpieczeń, metoda FTA - drzewa błędów, metoda FMEA/FMECA - metoda krytycznej oceny
architektury i procesów realizacji systemu, metoda HAZOP-I - jako rodzaj półformalnej procedury
inspekcyjnej, wychwytującej odstępstwa od założonego działania w obszarze udokumentowanych
reprezentatywnych ryzyk STI),
 standardy zintegrowane (informacyjne + soft-hard-orgwarechains),
 quasi-standardy, czyli doraźne konglomeraty rozwiązań cząstkowych, zapożyczonych ze sprawdzonych
norm i standardów, które są użytkowane na bazie deklarowanych i utrzymywanych warunków
bezpieczeństwa STI (System Teleinformatyczny) w danej organizacji/firmie/korporacji (np. w
niektórych firmach ITIL jest stosowany do implementacji STI w organizacji zorientowanej usługowo, a
Six Sigma do monitorowania jakości procesów operacyjnych; inne organizacje implementują COBIT,
aby ustanowić wytyczne audytu i bezpieczeństwa, a CMM/CMMI a by zapewnić niezawodny rozwój
aplikacji w STI - bardzo często spotykany w korporacjach z udziałem spółek USA)42.
Przedsiębiorstwo które chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinno zastosować podejście
systemowe w ramach, którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi,
infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji 43 .
36Tamże,

Art. 269 par. 1 i 2.
Art. 287.
38Art. 171 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2015 poz. 128.
39Art. 306 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2015 poz. 1649
40 Tamże, s. 19.
41 Tamże, s. 19.
42Źródło: http://zabezpieczenia.com.pl, z dnia 5 kwietnia 2016 r.
43 P. Tyrała: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, Wyd. MAX–DRUK
DRUKARNIA MEDYCZNA Rzeszów, Katowice 2011, s. 39.
37Tamże,
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Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest standard System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny
z ISO/IEC27001o zasięgu międzynarodowym 44 . System ten określa wymagania, oraz zasady inicjowania,
wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji, oraz zawiera najlepsze praktyki
celów stosowania zabezpieczeń w następujących obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 polityka bezpieczeństwa informacji,
 organizacja bezpieczeństwa informacji,
 zarządzanie aktywami,
 bezpieczeństwo osobowego,
 bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 zarządzanie systemami i sieciami,
 kontrola dostępu,
 uzyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,
 zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 zarządzanie ciągłością działania,
 zgodność45.
Rodzina norm z serii ISO/ IEC 27000 „Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa (…)” obejmuje:
 ISO/ IEC 27001(PN-ISO/ IEC 27001)- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
Jest to jedyna norma która stanowi podstawę do certyfikacji Systemu ZBI,
 ISO/ IEC 27003- Przewodnik wdrażania system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 ISO/ IEC 27004 - Pomiary,
 ISO/ IEC 27005 (PN-ISO/ IEC 27005) - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
 ISO/ IEC 27006 (PN-ISO/ IEC 27006) Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji46.
Pierwszym standardem obejmującym kompleksowo zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest norma
ISO 17799 (PN-ISO/IEC 17799: 2007). Zawiera ona wytyczne zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Dotyczy następujących obszarów: bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, bezpieczeństwa osobowego,
bezpieczeństwa IT, zarządzenia ciągłością działania i zapewnienia zgodności z przepisami prawa47. Zgodnie z
normą informacja jest aktywem, który podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma dla instytucji wartość i
dlatego należy ją odpowiednio chronić. Z kolei bezpieczeństwo informacji oznacza ochronę informacji przed
różnymi zagrożeniami48 w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania, realizację celów statutowych instytucji,
zminimalizować straty i zmaksymalizować zwrot nakładów na inwestycje i działania o charakterze biznesowym.
Norma ISO 17799 odnosi się tylko do 3 aspektów informacji podlegających ochronie:
 Poufności - zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
 Integralności- zapewnienie dokładności i kompletności informacji i metod jej przetwarzania,
 Dostępności - zapewnienia, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią
aktywów wtedy, gdy im jest to potrzebne49.
Podstawą zarządzania bezpieczeństwem informacji jest analiza i zarządzanie ryzykiem. W oparciu o
wyniki procesu analizy ryzyka następuje dobór zabezpieczeń. Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem
informacji w instytucji należy wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powinien on stanowić
część składową systemu zarządzania instytucją i być oparty na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego.
Norma zaleca podejście systemowe oparte na ciągłym doskonalenia zgodnie z cyklem PDCA Deminga
obejmującym: tworzenie SZBI, wdrożenie i funkcjonowanie SZBI, monitorowanie i przeglądy SZBI oraz
obsługa i doskonalenie SZBI50. Do certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
przeznaczona jest norma ISO 27001 (PN-ISO/IEC 27001:2007). Norma ISO 27001 umożliwia budowę w
instytucji zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i bezpieczeństwem
informacji. Wdrożenie w instytucji zintegrowanego systemu zarządzania przyniesie następujące korzyści:
pozwoli objąć systemem wszystkie obszary działania firmy; zwróci uwagę na ochronę informacji i jej wartość;
zwiększy zainteresowanie w firmie technologiami ICT; spowoduje prowadzenie analizy i zarządzania ryzykiem;
zapewni opracowanie planów ciągłości działania,

Łuczak, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Oficyna Współczesna, Poznań 2004, s. 42.
s. 42.
46A. Żebrowski, M. Kwiatkowski: Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, …, dz. cyt., s. 41.
47Norma PN-ISO/IEC 17799: 2007, Technika informatyczna …, z 9 stycznia 2007 r.
48 Zob. szerzej A. Krauz, Internet narzędziem groźnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej globalny świecie wiedzy, [w:] W. Walat,
W. Lib, Edukacja – Technika – Informatyka, Rocznik naukowy Nr 4 /2013-1/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Wyd.
FOSZE, Rzeszów 2013, s.388-399.
49 Norma PN-ISO/IEC 17799: 2007, Technika informatyczna …, z 9 stycznia 2007 r.
50J. Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, dz. cyt., s. 43.
44J.

45Tamże,
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6. Zakończenie
Należy podkreślić, że obecnie wzrost zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji i ochrony
prywatności oraz inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące zmian w przepisach ochrony danych osobowych
wskazują na rosnącą potrzebę stosowania coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji.
W obecnych czasach istnieje duże zapotrzebowanie na standaryzację zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa
informacji. Ten fenomen jest napędzany przez wiele czynników, takich jak chociażby popularność normy ISO
27001, czy popularność norm branżowych (SOX, PCI, HIPAA, GLBA itp.), ale nie tylko. Standaryzacja
bezpieczeństwa informacji jest niezmiernie ważna dla dzisiejszego globalnego świata biznesu, który chce w
bezpieczny i zaufany sposób wymieniać informacje, który chce korzystać w pełni z dobrodziejstw globalnej
sieci, który również pragnie być konkurencyjny i szybko reagować na zmieniający się rynek.
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KRIMINÁLNA GEOGRAFIA A JEJ UPLATNENIE
V PREVENCII KRIMINALITY
Magdaléna ONDICOVÁ1

Criminal Geography and Their Application in Crime Prevention
Abstrakt: Obsah príspevku je zameraný možnosti uplatnenia dôkladnej analýzy územného rozloženia
kriminality a ďalších negatívnych spoločenských javov prípadne tzv. "Crime Attractors" a možnosti ich
uplatnenia pri adresnejšom nastavení aktivít v rámci jednotlivých oblastí prevencie kriminality.
Kľúčové slova: analýza, kriminálna geografia, prevencia kriminality, riziková lokalita;
Abstract: Content contribution focuses possibility of applying a thorough analysis of the spatial distribution of
crime and other negative social phenomena or so. "Crime Attractors" and the possibility of more direct
application in setting activities within specific areas of crime prevention.
Keywords: analysis, criminal geography, crime prevention, risk locations;

ÚVOD
Zločin a strach z kriminality sú významnými aspektami každodenného života a ako také boli podrobne
študované odborníkmi z radov kriminológov a radov geografov, ktorí skúmali interakciu medzi kriminalitou,
priestorom a spoločnosťou. Výskyt zločinu vykazuje veľké priestorové odchýlky, a možno je prekvapením, že
diela odborníkov zaoberajúcich sa kriminálnou geografiou sa zameriavali na mapovanie trestnej činnosti
páchanej vo vybraných častiach miest a vysvetľovaním vzorov v správaní.
Štúdium priestorových modelov zločinu a kriminality má dlhú históriu. Už predstavitelia tzv. Chicagskej školy,
Robert Ezra Park, Ernest Burgess a ďalší sociológovia na začiatku 20. storočia vytvorili sústredné zóny modelu a
zvážili geografické faktory pri štúdiu predovšetkým kriminality mladistvých.
1.
Teoretické vymedzenie kriminálnej geografie
Kriminalita býva často analyzovaná z hľadiska územnej štruktúry. V tejto súvislosti hovoríme niekedy o
kriminálnej geografii. Rozdielna (nerovnomerná) frekvencia kriminality v jednotlivých územných celkoch
(regiónoch) signalizuje mieru výskytu kriminogénnych faktorov a je dôležitým podkladom úvah o prevencii
kriminality. Nerovnomerný stav kriminality v jednotlivých regiónoch býva často spájaný s rozdielnosťou
ekonomickej štruktúry územia štátu, rozdielmi v hustote a zložení (štruktúre) obyvateľstva, ďalej rôznou
kultúrnou a životnou úrovňou a prevládajúcim charakterom pracovných činnosti obyvateľstva a v neposlednom
rade s úrovňou formálnej a neformálnej sociálnej kontroly a i.2
Intenzita kriminality je často vyššia v regiónoch, kde prebieha industrializácia. Koncentrácia kriminality
ovplyvňuje aj výskyt trestnej činnosti typovo vyššej spoločenskej nebezpečnosti. Vysoký výskyt kriminality vo
veľkomestách je často zapríčinený:
- menšou intenzitou neformálnej sociálnej kontroly;
- veľkou hustotou obyvateľstva;
- anonymitou v medziľudských vzťahoch;
- vysokým stupňom migrácie;
- väčšou možnosťou príležitostnej a „bezpracnej“ obživy (veľké investičné akcie spojené s prísunom
obyvateľstva a i..3
„Kriminálna geografia a kriminálna ekológia (ktorej vznik sa datuje v USA cca do obdobia roku 1970) umožnili
špecifikovať charakteristické znaky viktimogénnych lokalít. Podľa autorov Čírtkovej a Červinka ide o tieto
znaky:
- ležia v blízkosti veľkých lokalít s lacnými nájomnými bytmi, v ktorých býva veľké množstvo slobodných
nezamestnaných mužov;
- sú spojené hustou sieťou verejných dopravných prostriedkov alebo sú týmito dopravnými prostriedkami
ľahko dostupné;
pplk. doc. PhDr. Magdaléne Ondicová, PhD., Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava;
magdalena.ondicova@minv.sk
2 SCHUBERT, L., NIKŠOVÁ, G. 1986. Kriminológia. Všeobecná časť. Bratislava: PF UK, 1986, s. 72. podľa KOLEKTÍV AUTOROV.
2003. Kriminológia - všeobecná časť. I. diel. Bratislava : Akadémia PZ, 2003. s. 50.
3 KOLEKTÍV AUTOROV. 2003. Kriminológia - všeobecná časť. I. diel. Bratislava : Akadémia PZ, 2003. s. 50.
1
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nie sú previazané susedskými vzťahmi alebo väzbami;
sú sociálne neprehľadné, nie je ľahké rozpoznať domácich „obyvateľov“ od votrelcov a cudzincov;
byty sú v pravidelnom rytme opúšťané svojimi užívateľmi.“ 4

V oblastiach s vysokou mierou koncentrácie negatívnych spoločenských javov a kriminalitu nevynímajúc,
známych aj ako horúce (alebo aj čierne) škvrny zločin, sa môžu vyskytovať aj vo zvýšenej miere situačné
faktory, ktoré pomáhajú vysvetliť, prečo je konkrétne miesto tak problematické. Mohlo by to byť spôsobené aj
tým, že miesto je zle strážené (či už kamerovým systémom alebo aj hliadkovou činnosťou), má zlé osvetlenie
alebo zvýšený výskyt negatívnych spoločenských javov môže byť spôsobený koncentráciou osôb s kriminálnou
minulosťou, či napríklad aj ďalších „akcelerátorov kriminality“, v zmysle nasledujúcej definície, v ktorej sa za
rizikovú lokalitu 5 považuje časť urbanizovaného prostredia, relatívne malej rozlohy (osada, časť mesta,
„štvrť“, ulica a pod.), ktorá sa vyznačuje (je charakterizovaná) :
- zvýšeným výskytom trestnej činnosti ale aj inej protispoločenskej činnosti (priestupky a iné protispoločenské
konania);
- výskytom generátorov kriminality, akým je miesto (priestor, objekt), ktoré produkuje v danej lokalite trestnú
činnosť a ňou zahlcuje aj priľahlé oblasti (typy zástavby – architektonické riešenia typické pre danú lokalitu,
blízkosť štátnej hranice, migrácia obyvateľstva a s ňou súvisiaca anonymita);
- výskytom „magnetov“ kriminality (Crime Attractors) - t. j. miest, alebo lokalít a štrukturálnych prvkov, ktoré
„priťahujú“ páchateľov kriminálnych činov (opustené objekty, neudržiavané objekty, chátrajúce priemyselné
objekty, miestne lesné porasty, nestrážené lesné hospodárstvo a pod.);
- prípadne socio-demografickými a ekonomickými charakteristikami tohto prostredia predstavujúcimi významné
kriminogénne faktory, akými sú počet obyvateľov, zloženie obyvateľstva podľa veku a pohlavia, miestne špecifiká
v skladbe obyvateľstva, obmedzené pracovné príležitosti – poľnohospodárstvo, priemyselné zóny - čo ovplyvňuje
vývoj indexu nezamestnanosti (mieru nezamestnanosti), počet poberateľov sociálnych dávok, chudoba, sociálne
a národnostné konflikty, sociálne vylúčenie, neochota/ochota/ obyvateľstva spolupracovať pri objasňovaní TČ,
postoj obyvateľstva k realizovaným preventívnym aktivitám, absencia sociálnych služieb pod.).6
Kriminologické výskumy majú smerovať predovšetkým k poznaniu kriminogénnych faktorov spojených
s páchaním trestnej trestných činov s cieľom vyvodiť závery pre kontrolu kriminality realizovanú
prostredníctvom represie a prevencie.
Do prevencie kriminality patria všetky aktivity smerujúce k predchádzaniu páchania trestných činov,
k obmedzeniu ich výskytu cestou zamedzenia páchania alebo neutralizácie príčin a podmienok vzniku trestných
činov (kriminogénnych faktorov). Patria sem opatrenia, ktorých cieľom, či dôsledkom, je zmenšovanie rozsahu a
závažnosti kriminality prostredníctvom obmedzení kriminogénnych príležitosti alebo pôsobením na
potenciálnych páchateľov a obete trestných činov. Prevencia teda predstavuje pokus eliminovať trestnú činnosť
ešte pred jej začatím, alebo pred jej pokračovaním.
V tomto zmysle je prevencia kriminality súčasťou kriminálnej politiky, pokiaľ ju chápeme ako úvahy a opatrenia
spoločnosti a štátu s cieľom znížiť počet trestných činov. Komplexná prevencia kriminality, uskutočňovaná
mimo trestného práva, musí byť orientovaná tromi základnými smermi, ktoré spolu súvisia, resp. na tri základné
cieľové objekty, ktorými sú:
- páchatelia trestných činov,
- obete trestných činov,
- kriminogénne situácie.
Uvedené zameranie prevencie tvorí základ klasifikácie prevencie, ktorá rozlišuje sociálnu prevenciu, situačnú
prevenciu a prevenciu viktimácie (viktimizčnú). V nasledujúcej časti príspevku sa budeme intenzívnejšie
venovať situačnej prevencii kriminality
2.
Kriminálna geografia a jej uplatnenie v rámci situačnej prevencie kriminality
Situačná prevencia je na rozdiel od sociálnej prevencie špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu
verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku občanov. Jej prínosom je, že na jednej strane sťažuje
potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt, na druhej strane zvyšuje pravdepodobnosť
odhalenia reálneho páchateľa. Vychádza z toho, že určité druhy kriminality sa objavujú v určitom čase na
určitom mieste, za určitých okolností a dopúšťajú sa jej určité druhy páchateľov. Napr. vreckové krádeže sa
spájajú s nahromadením ľudí (v obchodoch, na tržniciach, na jarmokoch a pod.), vandalizmus a porušovanie
ČÍRTKOVÁ, L.. ČERVINKA, F. Forenzní psychológie, Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. 169-170 podľa DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia. 2.
vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. s. 121
5 Poznámka: Ktorá bola definovaná vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru a korigovaná
členmi Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality pri Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
už v roku 2012.
6 Poznámka: Pri charakteristike rizikovej lokality je dôležité vychádzať zo sociologického výskumu zameraného na zistenie pocitu bezpečia
občanov v danej lokalite.
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verejného poriadku s ukončením športových podujatí, prípadne v nočných hodinách so zatvorením herní,
diskoték a pod., ku krádežiam luxusných áut na parkoviskách hotelov a zábavných zariadení, ktoré navštevujú
majetní ľudia atď.7
Opatrenia situačnej prevencie majú charakter prevažne technický, organizačný a administratívny. Ide o opatrenia
k technickému zabezpečeniu majetkových hodnôt, k väčšej viditeľnosti určitého prostredia, ku zdokonaľovaniu
hliadkovej a poriadkovej služby polície, o rôzne propagačné kampane. Nezriedka vychádza z kriminologických
poznatkov. Jej prednosťou sú relatívne nízke nároky na personálne a materiálne zabezpečenie, rýchla
realizovateľnosť a ľahšia merateľnosť účinnosti. Na strane druhej majú väčšinou krátkodobú účinnosť.
Prostriedky situačnej prevencie sa javia ako veľmi efektívne pri predchádzaní majetkovej trestnej činnosti, ale
ich prínos je širší a týka sa aj ochrany zdravia a života ľudí, zvýšenia pocitu ich bezpečia a istoty. Situačná
prevencia je osobitne účinná vtedy ak nemá len modelový charakter, ale je „šitá na mieru“ určitého objektu,
ulice, štvrte, alebo mesta. Je relatívne lacná a pomerne ľahko možno merať jej prínos. Tento sa zvyšuje, ak sa
situačná prevencia kombinuje s opatreniami sociálnej prevencie a prevencie viktimácie.
3. Grafické zobrazenie kriminálnej geografie prostredníctvom máp kriminality
Určité druhy kriminality sú závisle na určitom čase a priestore. Napríklad: vyľudnené sídlisko počas pracovnej
doby alebo počas víkendov vytvára ideálne podmienky pre spáchanie majetkovej kriminality vlámanie do bytov
alebo do obchodov, či naopak preľudnené lokality sú rajom pre vreckové krádeže.
Sústredenie polície na určité miesta či skupiny obyvateľov - môže skresliť štatistické údaje hlavne v prípadoch
niektorých druhov kriminality (napr. násilnej, majetkovej, skupín obyvateľov (minority, mládež a pod.) ale aj
geografické rozloženie kriminality. Hovoríme o tzv. „policajnej činnosti“, ktorá spočíva v tom, že polícia
upriamuje svoju pozornosť na miesta, či skupiny osôb, na ktorých očakáva vysokú pravdepodobnosť spáchania
trestného činu, respektíve výskyt vysokého počtu páchateľov. Prejavuje sa to napríklad v sústredení pozornosti
na centrá miest a miesta /lokality/, kde žijú sociálne slabší obyvatelia, prípadne minority, čo zvyšuje
pravdepodobnosť odhalenia trestného činu a zatknutia páchateľa v týchto oblastiach, a tým aj môže dôjsť
(dochádza) k skresleniu údajov o objasnenej trestnej činnosti.8
Myšlienka mapovanie trestnej činnosti nie je nová a v skutočnosti, vo Francúzsku je známa už od roku 1800.
Myšlienka automatizovaného mapovania kriminality sa objavila neskôr, v roku 1960. Aplikácie čoskoro ukázali
potenciál pre vizuálne znázornenie štruktúry kriminality cez počítačovo generované mapy. 9
Výskyt zločinu ukazuje silné priestorové odchýlky. Dielo geografov sa spočiatku zaoberalo mapovaním a
vysvetľovať vzorov trestnej činnosti predovšetkým v mestských centrách a smerom k ich okrajovým lokalitám.
Distribúcia trestného činu bola vysvetlená s odkazom na teórie ľudskej ekológie, prostredie stavieb, bytových
domov a formy mestskej správy, vrátane políciu. Mapovanie trestnej činnosti je dôležité, najmä s rastúcou
sofistikovanosťou geografických informačných systémov (GIS) problém zobrazovania rizikovosti lokalít
ohrozených trestnou činnosťou rástol tak, aby zahŕňal širšie spektrum teoretických a empirických problémov.
Výskum geografii zločinu je stále rozmanitejší a vibrujúci naprieč mnohými oblasťami spoločenského a
kultúrneho života, z ktorých kriminálna geografia rovnako čerpá a prispieva k debatám v kriminológii a ďalších
súvisiacich odborov. 10
Mapy sú dôležitým analytickým nástrojom, ktorý poskytuje množstvo informácii. Výhodou je prehľadnosť
a možnosť analýzy aj priestorovej zložky a s nimi súvisiacich priestorových súvislostí. Vývojom GIS systémov
je mapovanie bežnou súčasťou rôznych odvetví. Pod mapovaním kriminality rozumieme zaznamenávanie
incidentov do priestoru za účelom ich analýzy, trendov ich výskytov, lokalizácie miest ich koncentrácie
a hľadanie príčin zistených javov.
Mapy trestnej činnosti sa už dávnejšie začali objavovať ako významný nástroj v oblasti vyšetrovania trestnej
činnosti a nastolenia spravodlivosti. Dovtedy len pár príslušníkov činných v trestnom konaní mal nejaké
schopnosti pre vytváranie máp trestnej činnosti, a niekoľko vyšetrovateľov malo prostriedky alebo trpezlivosť
skúmať priestorového rozloženia kriminality. V súčasnosti mapovanie kriminality zažíva to, čo by sa dalo
nazvať explóziou záujmu ako medzi vedcami tak praktikmi.11
V súčasnosti sú (predovšetkým v zahraničí) analytické mapovanie a geografické databázy stále viac uznávané
policajnými oddeleniami ako dôležitý nástroj pri analýze kriminality, prevencii kriminality a hodnotení
BUBELÍNY, J. Prevencia kriminality, Bratislava : A PZ, 2002 podľa ONDICOVÁ, M., UHRIN, S. Prevencia kriminality. Plzeň : Aleš
Čeněk, 2012 s. 14-16
8 BARLOW, H. D. KAUZLARICH, D. podľa VÁLKOVÁ, H. KUCHTA, J. a kol. Základy kriminológie a trestní politiky, Praha : C. H.
Beck,. 2012, s. 146
9 PAULY, G.A., MCEWEN, T. and FINCH, S. (1967). "Computer Mapping-A New. Technique in Crime Analysis." In: S.A. Yefsky (ed.),
Law Enforcement Science and Technology, vol. 1. New York, NY: Thompson Book Company. [cited.2016-10-20]
http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_08/; CARNAGHI, J. and MCEWEN T. (1970). "Automatic Pinning." In: S.I.
Conn and W.E. McMahon (eds.), Law Enforcement Science and Technology,Vol. III. Chicago, IL: Illinois Institute of Technology Research.
10 Feministická geografia napríklad skúmala zločiny proti ženám a spôsoby, ktorými prispievali k ich vylúčeniu zo spoločnosti, upozornila na
často skryté zločiny spáchané v súkromných i domácich priestoroch. (Valentine 1989).
11 David WEISBURD a Tom Mc EWEN "Computer Mapping-A New. Technique in Crime Analysis. [online]. [cit. 2016.10.01] Dostupné na
http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_08/
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preventívnych programov. Technické zlepšenie, cenová dostupnosť počítačov a softwary podporujúce
geografické informačné systémy a dostupnosť geografických dátových zdrojov sprístupnilo orgánom
presadzovania práva použiť mapovanie pre dôkladnejšiu analýzu kriminality. Policajné oddelenie pomocou
automatizovaných mapovacích systémov do značnej miery vychádzajú z údajov atribútov spojených s miestami
kriminality vo forme bodov a produkujú tzv. pin mapy na základe druhu alebo kombinácie vlastností trestného
činu. GIS môžu byť použité ako nástroj na identifikáciu faktorov, ktoré prispievajú k trestnej činnosti, a tým
umožnia polícii, aby aktívne reagovala na situácie, skôr než sa stanú problematickými.. Vzhľadom k tomu, že v
rámci policajných útvarov sú používané rôzne iné technológie, bude zrejmé, že schopnosť produkovať
automatizované pin mapy je len jednou z mnohých možných aplikácií. Nakoniec, GIS by mal byť vnímaný ako
nástroj pre policajných analytikov, ktorí môžu získať lepšie pochopenie trestnej činnosti z geografického
hľadiska. 12
Mapovanie a analýza trestných činov vstupuje do novej fázy s použitím počítačových systémov mapovania
kriminality políciou a výskumných pracovísk. V súčasnosti sa toto problematikou podrobnejšie zaoberá tzv.
„Environmentálna kriminológia“. Kriminologické teórie v oblasti životného prostredia zohrávajú dôležitú úlohu
v tom, ako sú vzory zločinu pochopené. Zisťuje vzťah medzi páchateľom a prostredím, v ktorom pácha trestnú
činnosť. Medzi ďalšie praktické aplikácie teórie životného prostredia kriminológia zahŕňa geografické
profilovanie, ktoré je založené na myšlienke, že pri rozhodovaní o tom, kde sa páchania trestnej činnosti dopustia
ovplyvňujú zločincov aj geografické faktory.
Poznámka: Mapy kriminality v rámci jednotlivých krajín majú rôznu formu ako aj funkcionalitu. V nasledujúcej
časti uvádzame Mapu kriminality v Slovenskej republike.

Obr. 1 Mapa celkovej evidovanej kriminality v Slovenskej republike v roku 2015
(Zdroj: www.minv.sk http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/statistiky/pdf/mapy/2015/4
_stvrtrok/okresy_celkova_kriminalita_4_stvrtrok_2015_a3.pdf)
4.
Kriminálna geografia a jej vyžitie v rámci situačná prevencie kriminality na miestnej úrovni
Prevencia kriminality je realizovaná na viacerých úrovniach. Konkrétne na rezortnej úrovni, regionálnej úrovni
a miestnej úrovni. Prevencia kriminality na miestnej úrovni by mala byť komplexná a nemala by sa obmedzovať
len na situačnú prevenciu, ktorá je už svojou podstatou bezprostredne viazaná na určitý priestor a čas, ale
programy prevencie na miestnej úrovni by mali zahŕňať aj sociálnu a viktimačnú prevenciu. Všetky druhy
prevencie by sa mali uskutočňovať na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni.
Miestna úroveň zahŕňa obce, mestá, alebo len ich časti (štvrte), ulice a pod. Orgánmi prevencie kriminality na
miestnej úrovni sú príslušné orgány miestnej samosprávy, alebo nimi účelovo vytvorené orgány prevencie.
Subjektami preventívnych aktivít môžu byť okrem samosprávy aj orgány miestnej štátnej samosprávy, Policajný
zbor, mimovládne organizácie rôzne inštitúcie.
Prevencia na miestnej úrovni má v porovnaní s inými úrovňami niektoré špecifiká, ktoré ju z hľadiska jej
významu posúvajú do popredia, ale na druhej strane sa jej efektívnosť viaže na splnenie určitých podmienok. O
prevencii kriminality platí všeobecne, na miestnej úrovni však osobitne, že na rozdiel napr. právnych noriem,
ktoré by mali byť interpretované a uplatňované v určitom spoločenstve na ktoromkoľvek mieste a vo vzťahu ku
každému rovnako, jej špecifickou črtou je adresnosť, „šitie na mieru“, ktoré patrí k dôležitým predpokladom jej
prínosu a efektívnosti.

Philip R. CANTER Geographic Information Systems and Crime Analysis in Baltimore County and Maryland . [online]. [cit. 2016.10.01]
Dostupné na http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_08/
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Výhodou miestnych preventívnych aktivít je, že sú na nich zainteresované popri orgánoch miestnej štátnej
správy a samosprávy aj orgány činné v trestnom konaní a masmédiá, že sa uskutočňujú za širokej účasti občanov
a iných subjektov.
K ďalším znakom preventívnych aktivít na miestnej úrovni patrí, že prinášajú nielen zníženie evidovanej
kriminality v príslušnom územnom rámci, ale aj zmenu postojov občanov k svojej bezpečnosti, zníženie úrovne
ich strachu zo zločinu, prehĺbenie ich spolupráce s orgánmi štátnej správy, samosprávy a políciou, zintenzívnenie
vzájomných neformálnych vzťahov medzi susediacimi rodinami i jednotlivými občanmi, formovanie pocitu ich
vzájomnej zodpovednosti a spolupatričnosti a pod. Tieto sociálno-psychologické efekty majú trvanie nielen počas
realizácie príslušných programov, ale sú prínosom pre budúcnosť.
Opakovaná viktimizácia je jav, o ktorom hovoríme, keď sa tá istá osoba alebo to isté miesto stáva terčom trestnej
činnosti viac ako jedenkrát za určité časové obdobie. Na Slovensku sa pojem viktimizácia využíva skôr
v súvislosti s vymedzením opakovaného stávania sa osoby obeťou trestnej činnosti ako s „miestom“, no
v zahraničí je takto označenie miesta pomerne časté. Opakovaná trestná činnosť je na tom istom mieste, ale
nemusí byť páchaná tým istým páchateľom. Cieľ sám o sebe teda funguje ako ľahko dosiahnuteľný.13
Pri riešení problémov súvisiacich s trestnou činnosťou v svojich „komunitách“, policajné oddelenia sa čoraz
častejšie zapájajú do medzirezortných pracovných skupín. Tieto partnerstvá usilujúce sa o zníženie kriminality a
narušovanie a podporu verejnej bezpečnosti, sa často spoliehajú pri orientácii sa v evidencii trestnej činnosti na
políciu. Jedným z nástrojov, ktorý podporuje úspešnú spoluprácu medzi partnermi je už spomenutý geografický
informačný systém, ktorý zameriava pozornosť na problémy a potreby konkrétneho okolia alebo konkrétnej
komunity.14
Analýza atraktorov => skvalitnenie situačnej prevencie na miestnej úrovni => pocit bezpečia
Situačná prevencia je zameraná ma odstraňovanie kriminogénnych situácií, na obmedzovanie príležitostí k
spáchaniu TČ a na zvyšovanie rizika dopadnutia páchateľa. Niektoré druhy kriminality sú závislé, ako už bolo
skôr uvedené, na určitom čase a priestore. Napríklad vyľudnené sídlisko počas pracovnej doby alebo cez
víkendy je ideálnym miestom vhodným na spáchanie majetkových trestných činov – krádeží vlámaním do bytov,
obchodné centrá a centrá miest sú rajom pre vreckových zlodejov a pod.. Situačná prevencia má svoje prednosti
v porovnaní so sociálnou prevenciu, konkrétne je rýchlejšia, jednoduchšia a lacnejšia. Je aj obľúbenejšia, pretože
má bezprostredné a zreteľné výsledky. Jej účinnosť je ľahšie overiteľná, no jej trvanie je efektívne krátkodobo,
pretože často vedie k presunu kriminality. Rozlišujeme päť foriem presunu: Teritoriálny presun - do susedného
mesta, okresu, lokality;
Časový presun - z večerných hodín do ranných;
Presun v taktike - namiesto hľadania nezamknutých dverí páchateľ rozbije okno;
Presun na iný objekt – páchateľ namiesto prepadnutia obchodu prepadne osobu pod vplyvom alkoholu a pod;
Funkčný presun - miesto krádeží sa mení na miesto napr. lúpeží a pod..15
Pocit bezpečia – alebo jeho opak pocit obavy z trestnej činnosti patrí v súčasnej kriminológii k najviac
skúmaným fenoménom. Pocit bezpečia občanov sa zisťuje pomocou rôznych výskumov či dotazníkových
metód. Môžeme ho popísať ako psychologický stav, kedy sa jednotlivec v danej situácii na danom mieste
a v danom čase cíti bezpečne prípadne pociťuje nebezpečenstvo či strach. K tejto psychickej reakcii môže dôjsť
ak je človek vystavený stresujúcej situácii, ktorá môže byť podmienená viacerými faktormi.
Opatrenia situačnej prevencie majú technický, organizačných a administratívnych charakter. Realizáciou týchto
môžeme splniť ciele a zameranie situačnej prevencie, a to konkrétne:
1) zvýšenie ochrany objektov, osôb a vecí (bezpečnostné zámky, alarmy, napojenie na centralizovanej pulty
ochrany objektov, strážne psy, sebaobrana);
2) premiestnenie ohrozených vecí na bezpečnejšie miesto (peniaze v bankách, nahrádzanie umeleckých diel
kópiami, parkovanie v garáži);
3) sťaženie prístupu k prostriedkom vhodným na spáchanie trestného činu (predpis k predaju a držania strelných
zbraní, výbušnín, jedov a drog, kontrola na letiskách);
4) zmenšenie očakávaného prospechu z trestnej činnosti a zvýšenie rizika pre páchateľa (označovanie vecí,
výrobné čísla, fotodokumentácie umeleckých diel, a pod);
5) zlepšenie dohľadu nad lokalitou (aktivity poriadkovej a hliadkovej služby polície, súkromných
bezpečnostných služieb, strážca, kamerové systémy, zvyšovanie osvetlenie) môžeme dosiahnuť skvalitnenie
bezpečného života obyvateľov, teda zvýšenie pocitu bezpečia.16
KELEMEN, M., KRIŽOVSKÝ, S. BLIŠŤANOVÁ, M. a kol. 2015. Vplyv kamerového systému na priestupkovosť v Meste Košice, Košice
: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2015. s. 57
14 Faye S. Taxman and Tom. McEwen Using Geographical Tools with Interagency Work Groups to Develop and Implement Crime Control
Strategies [online]. [cit. 2016.10.01] Dostupné na http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_08/
15 REPETTO, T. A. Crime prevenction and the displacement phenomen. Crime and deliquency 22/1976 s. 166-177 podľa BUBELÍNI, J.
Prevencia kriminality . Bratislava . Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2002, s. 59-60
16 ONDICOVÁ, M., UHRIN, S. Prevencia kriminality. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012 s. 23-24.
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„Vzhľad a povesť určitej lokality a postoj obyvateľov k nej dávajú páchateľom najavo, že územia niekomu patrí
a stráži sa, čo páchateľa odrádza. Mali by sa tiež stavať nové obydlia s ohľadom na prevenciu kriminality.“
Architekt Oscar Newman17
Pocit bezpečia je ovplyvnený aj urbánnou bezpečnosťou, ktorá predstavuje spojenie pojmu urbánny, teda
mestský alebo súvisiaci s mestom, a vyššie zadefinovaného pojmu bezpečnosť. Po spojení týchto slov je možné
vytýčiť urbánnu bezpečnosť ako akýkoľvek druh bezpečnosti občana v rámci intravilánu mesta (zastavaného
územia), kde má obyvateľstvo prevažne voľný vstup (myslené v rámci verejných priestorov s dôrazom na
exteriér), resp. akýkoľvek druh bezpečnosti človeka, ktorý súvisí s jeho aktivitami a javmi v týchto verejných
priestoroch. 18
Dôležité je poznanie výskytu druhu trestnej činnosti, prípadne aj páchateľov, resp. obetí, no v neposlednom rade
je veľmi dôležitá aj evidencia objektov, ktoré sa v mieste výskytu nachádzajú. Napríklad: existuje niekoľko
faktorov, ktoré prispievajú k definovaniu činnosti človeka a využitie priestoru. Uzly a cesty páchateľa k zločinu
sú dva pojmy, ktoré sú najväčším problémom diskusii vedených odborníkmi v súčasnosti. Všeobecne platí, že
ľudia sa sťahujú z jednej časti mesta do inej, je pre nich charakteristické trávenie času na niekoľkých miestach
po celý deň. Doma, v práci, škola, v nákupných centrách, zábavných podnikov a rekreačné miesta sú spoločné
uzly aktivity, ktoré spotrebúvajú väčšinu nášho každodenného života. Vzhľadom k tomu, niektoré uzly pre svoje
aktivity využívajú väčšie masy ľudí (napr nákupné centrá a športové štadióny), sú z dôvodu väčšej koncentrácie
(migrácie) ľudí získavajú príťažlivosť vo vzťahu k páchaniu trestnej činnosti / stávajú sa pre páchateľov
príťažlivejšími. Naproti tomu niektoré uzly využívaj pre svoje aktivity menej ľudí (napríklad štvrti s rodinnými
domami i jednotlivé rodinné domy a samostatné nehnuteľností využívané komerčné na účely) a sa hovorí, že
majú zníženú príťažlivosť. Niekoľko kriminologických štúdii preukázalo, že niektoré uzly konkrétnych typov
aktivít sú príťažlivejšie a je pre nich charakteristická koncentrácia trestnej činnosti a časopriestorové prechody
niektorých druhov trestných činov. 19 Bromley a Nelson 20 napríklad zistili, že hot spots trestných činov
súvisiacich s alkoholom vo Worcestri vykazoval jasné prechody časopriestoru. Krčmy a kluby prilákali vysoké
koncentrácie trestnej činnosti súvisiacej s alkoholom okolo polnoci, ale tento typ kriminality sa posunul po
uzavretí podnikov, v ktorých sa predával alkohol. V skorých ranných hodinách sa naopak trestná činnosť
súvisiaca s alkoholom sústredil bližšie k obývaným oblastiam.
Uzly kriminality. Podrobnou analýzou druhu páchanej trestnej činnosti, či konkrétnych trestných činov, prípadne
skupín páchateľov a v neposlednom rade dobrou znalosťou prostredia, v ktorom došlo k nárastu trestnej činnosti,
je možné uplatniť a využiť technické prostriedky predovšetkým situačnej prevencie. Eliminovať trestnú činnosť
či neutralizovať kriminogénne faktory nielen prostredníctvom využitia napríklad snímania kamerami, či
zvýšenou hliadkovou činnosťou, no vidíme využitie prostredníctvom architektonického riešenia prostredia
v zmysle budovania bezpečnejších objektov a bezpečnej úpravy ich okolia, či odstránením „atraktorov“
kriminality akými sú rozpadnuté, či nevyužívané objekty.
Hlavnou myšlienkou evidencie trestnej činnosti a priestorového vyobrazenie jej výskytu je využitie týchto
informácii v zefektívnení situačnej prevencii pri nastavení presnejších adresnejších preventívnych riešeniach.
Záver
Vychádzajúc z vyššie uvedeného je evidentné, že kriminálna geografia zohráva významnú rolu v situačnej
prevencie kriminality. Dlhšiu dobu rezonuje v kruhu odborníkov v oblasti prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti potreba spracovania prehľadnej územnej evidencie výskytu kriminality ako aj jej
„magnetov“ vo forme prehľadných interaktívnych máp „kriminality“ predovšetkým z dôvodu adresnejšieho
nastavenia situačnej prevencie.
V súčasnosti v odborných kruhoch síce „koluje“ informácia o modernom systéme evidencie kriminality ako
„náhrada“ alebo „zdokonalenie“ doteraz využívaného Evidenčno-štatistického systém kriminality Policajného
zboru, no verejnosť zaznamenala absenciu takýchto prehľadne spracovaných máp kriminality, napríklad aj
z dôvodu získania informácii o bezpečnosti lokality v ktorej bývajú, či chcú zakúpiť byt, prípadne ich deti budú
navštevovať školské zariadenie pod. Prehľadné mapy kriminality a s nimi spojené efektívnejšie a adresnejšie
pôsobenie situačnej prevencie kriminality by mohlo výrazne ovplyvniť „pocit“ bezpečia obyvateľov nielen
vybraných miest, no celej Slovenskej republiky.
Skúsenosti zo zahraničia poukazujú na potrebu spracovania takýchto interaktívnych máp kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike a samozrejme poukazuje na nutnosť prípravy odborníkov,
ktorí by vedeli primárne aj sekundárne informácie do týchto máp zapracovať ale aj nevyhnutnosť
Poznámka. Autor teórie obhájiteľného priestoru.
ONDREJIČKA, V. 2013. Hodnotenie a objektivizácia urbánnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Ústav manažmentu STU, Centrum
urbánnej bezpečnosti, 2013. [cited.2016.10.10] Dostupné na internete:<http://www.zuups.sk/sites/default/files/zbornik/6-prispevky/>
19 KINNEY, J.B.. BRANTINGHAM, P.L, WUSCHKE K., KIRK M.G, and BRANTINGHAM P.J. Crime attractors, generators and
detractors: Land use and urban crime opportunities , Built Environment, 34 (2008), 62–74
20 BROMLEY, R.D.F and NELSON, A.L. Alcohol-related crime and disorder across urban space and time: Evidence from a British city ,
Geoforum, 33 (2002), 239–254.
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pripraviť odborníkov, ktorí by tieto informácie vedeli efektívne využiť pri návrhoch kvalitnejších
a efektívnejších a predovšetkým adresnejších opatrení situačnej prevencie. Podobne aj týmto príspevkom sme
chceli poukázať nielen na možnosti využitia informácii z tzv. „máp kriminality“ pri aplikácii aktivít zameraných
na elimináciu kriminality, no chceli sme poukázať nutnosť skvalitnenia odbornej prípravy odborníkov
pôsobiacich v oblasti prevencie kriminality a odborníkov pôsobiacich v bezpečnostných službách.21
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Výnimku predstavuje VŠBM v Košiciach, ktorá sa podieľa na vzdelávaní odborníkov aj v tejto oblasti a popredné miesto jej patrí aj pri
spracovaní máp priestupkov v meste Košice. V roku 2013 bol na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach realizovaný
projekt Mapa kriminality mesta Košice, ktorý bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality s označením
projektu 77/KE/2013.
21

291

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

OTÁZKA EURÓPSKEJ PERSPEKTÍVY UKRAJINY
V RÁMCI EÚ
Lenka PALAŠČÁKOVÁ1

Question of European Perspective of Ukraine within the EU
Abstrakt: Ukrajina je najväčším susedom Slovenska a zároveň ju môžeme označiť za súčasť väčšieho
geoekonomického regiónu (Východnej Európy a bývalých sovietskych republík), ktorú Európa považuje za
dôležitú oblasť v dlhodobej perspektíve a má záujem o čo najvyššiu úroveň vývoja v tomto regióne. Príspevok
tvorí niekoľko pohľadov na vzťahy EÚ a Ukrajiny a vyhliadky tohto vzťahu do budúcnosti. Daný koncept je
uplatnený v praktickej rovine na prípadovej štúdií, ktorá sa zoberá otázkou európskej perspektívy Ukrajiny v
rámci EÚ a problematikou globálnej energetickej politiky a bezpečnosti, ktorá sa stala jednou z najdôležitejších
a najdiskutovanejších tém medzinárodnej politiky.
Kľúčové slová:bezpečnosť, energetika, globalizácia, politika, región
Abstract: Ukraine is the largest neighbor of Slovakia and at the same time we can classed her as a part of a
larger geo economic region (Eastern Europe and the former Soviet republics) which Europe has considered as an
important sector in the long term and is interested on the highest level of development in that region. Article
consists of several views on EU-Ukraine relations and the prospects of this relationship in the future. This
concept is applied in the case study which addresses the issue of the European perspective of Ukraine in the
EU and the issue of global energy policy and security, which has become one of the most important and most
debated topics of international politics.
Key words: security, energy, globalization, politics, region

1. ÚVOD
Európska únia (ďalej ako „EÚ“) ako entita sui generis je vďačným objektom skúmania laickej, ale najmä
odbornej verejnosti. Je útvarom, ktorý nemá vo svete obdobu a unikátnou je aj jeho vnútorná štruktúra, systém
fungovania a taktiež vymedzovanie sa voči okolitému svetu. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (ďalej
ako „SZBP“) je jedným z aspektov, ktoré priťahujú zvýšenú pozornosť akademickej obce práve svojou
špecifickosťou. Zaujíma odlišné postavenie v systéme politík EÚ z hľadiska svojho princípu fungovania, ktoré
sa výrazne odráža na jej praktickej aplikácií.
V súčasnosti býva EÚ označovaná ako sila civilná (Telò, 2007) [1], postmoderná (Cooper, 2003) [2], etická
(Aggestam, 2008) [3], štrukturálna (Keukeleire) [4], prípadne tzv. soft power (Nye, 2006) [5] alebo normatívna
(Manners, 2002) [6]. Každá z nich je ovplyvnená kategorizáciou Francoisa Duchêneho, ktorý označil vtedajšie
Európske spoločenstvo (ďalej ako „ES“) za „vznikajúcu civilnú“, t.j. „nevojenskú silu“, spočívajúcu na
schopnosti presadzovania mieru a stability pomocou aplikácie ekonomickej a politickej sily, namiesto použitia
vojenských prostriedkov. Všetky uvedené označenia interpretujú EÚ ako relevantného aktéra na svetovej scéne,
ktorého vplyv a postavenie na nej nie sú dané vojenskými kapacitami, ale práve atraktivitou jeho vlastného
modelu odrážajúceho rôzne spôsoby konania a normy akými sú zdieľaná suverenita, multilateralizmus,
demokracia a ľudské práva.
Ambíciou príspevku je nadviazať na akademické práce, ktoré boli publikované doteraz a z ktorých sme
vychádzali pri riešení nami sledovanej problematiky. Vychádzali sme z rôznych teórií, ktoré ponúkajú odlišné
vysvetlenia medzinárodnej roly EÚ, z ktorých niektoré definujú EÚ ako tzv. „civilnú silu“ alebo „normatívnu
silu“ vo svete. Práve tento teoretický koncept „civilnej sily“ a „normatívnej sily“, označovanej aj ako
„občianskej“ alebo „etickej“, bol motívom pre spracovanie príspevku.
Keďže neexistuje jednotná ucelená teória s jasnou definíciou, príspevok reflektuje viac interpretácii teórie o
„normatívnej sile“, z ktorých pre nás nosnou bola interpretácia Whitmana (2011) [8] a Mannersa (2002) [6].
Všetky teórie sa ale zhodujú na základnom argumente, ku ktorému sa prikláňame aj my a to, že je to hlavne
nevojenský a nenásilný charakter EÚ, ktorý je kľúčový pre skutočný a potenciálny vplyv vo svete - obzvlášť pri
presadzovaní svojich noriem a hodnôt.
Výskum príspevku je založený na dvoch základných skupinách informačných zdrojov: primárnych a
sekundárnych. Čo sa týka prvej skupiny zdrojov, ktoré sa venujú debate o charaktere EÚ, ako zahraničnopolitickej sile, je pomerne zložité sa v nej zorientovať a to nielen kvôli množstvu dostupnej literatúry, ale
Mgr. Lenka Palaščáková, doktorandka, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš,
e-mail:palascakova.lenka@gmail.com
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predovšetkým kvôli existencii celého radu vzájomne sa prekrývajúcich a mnohokrát paralelne používaných
teoretických konceptov. Z primárnych zdrojov inšpiráciou pre nás boli kľúčové dokumenty tak EÚ (Rímska a
Maastrichtská zmluva, Zmluva o Ústave pre Európu a navrhované znenie novej Lisabonskej zmluvy) ako aj
Andského spoločenstva národov (Cartagenská dohoda, Trujillský akt). Prínosné pre nás boli aj zmluvy
vymedzujúce vzájomnú spoluprácu (kooperačné dohody a zmluvy o politickom dialógu). Všetky potrebné
dokumenty boli dostupné na oficiálnych internetových stránkach EÚ (www.europa.eu).
Zo sekundárnych zdrojov boli pre nás kľúčové práce autorov teoretického konceptu EÚ ako normatívnej sily,
predovšetkým Mannersa (2002, 2006) [6,7], ktoré nás zaujali predovšetkým z toho dôvodu, že sú viac kritické a
snažia sa reagovať aj na vývoj SZBP. Inšpiráciu sme čerpali aj z domácej a zahraničnej odbornej literatúry
venujúcej sa zvolenej problematike, ktorá je založené na rovnakom prístupe. Publikácie nám umožnili
oboznámiť sa predovšetkým s teoretickými otázkami EÚ, ako aktéra zahranično-politického a bezpečnostného
systému.
V príspevku sme okrem metód pozorovania, analýzy a syntézy, metódy porovnávania a zovšeobecňovania,
historickej metódy a metód získavania faktov z objektívnych situácií použili metódu prípadovej štúdie (angl.
case study), ktorá je jednou z metód kvalitatívneho výskumu. Podľa Yina (2009) [9] sú metódy prípadových
štúdií najvhodnejšie pri hľadaní odpovedí na otázky „ako a prečo“. Z uvedeného dôvodu sa nám, pre testovanie
teoretického konceptu EÚ ako civilnej a normatívnej sily regiónu, táto metóda javila ako vhodná. Aj keď na
druhej strane je táto metóda kritizovaná za neschopnosť generalizovať výsledky jednej štúdie, ako aj poskytnúť
„spoľahlivé zovšeobecňujúce závery", domnievame sa, že táto prekážka nie je natoľko vážna, aby mala viesť k
rezignácii na skúmanú tému. Napriek kritike môže poslúžiť ako informačný a vhodný výskumný nástroj a
prostriedok hlbšieho pochopenia kauzálnych procesov a objasnenia všeobecných teórii ťažko skúmateľných
fenoménov, medzi ktoré problematiku SZBP zaraďujeme.
Príspevok si kladie za cieľ analyzovať možnosti EÚ predovšetkým ako civilnej a normatívnej sily v rámci
presadzovania svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na európskej, ale i svetovej scéne. Vychádza z
predpokladu, že EÚ predstavuje zásadne odlišného aktéra na medzinárodnej scéne a táto základná charakteristika
výrazne ovplyvňuje jej zahranično-politické chovanie, ciele a postupy v medzinárodnom prostredí. Daný
koncept je nakoniec uplatnený v praktickej rovine na prípadovej štúdií, v ktorej sa zaoberáme otázkou európskej
perspektívy Ukrajiny v rámci EÚ. V uvedenej súvislosti sme sa zvlášť zamerali na energetický aspekt európskej
bezpečnosti. Ukrajinu sme si vybrali predovšetkým z dôvodu, že je najväčším susedom Slovenska a zároveň ju
môžeme označiť za súčasť väčšieho geoekonomického regiónu (Východnej Európy a bývalých sovietskych
republík), ktorú Európa považuje za dôležitú oblasť v dlhodobej perspektíve a má záujem o čo najvyššiu úroveň
vývoja v tomto regióne.
2. EÚ AKO UNIKÁTNY AKTÉR MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
V minulosti bola EÚ často označovaná za aktéra nedisponujúceho v podstate žiadnou „tvrdou“ silou a inokedy
jej boli prisudzované rôzne „mäkké“ označenia ako normatívna sila, civilná sila a pod. V roku 2003 (12.
decembra) na summite v Bruseli EÚ prijala dokument pod názvom Európska bezpečnostná stratégia (EBS) –
Bezpečná Európa v lepšom svetle, ktorý reagoval na premenu medzinárodného prostredia, definoval hlavnú
existenciu bezpečnostnej hrozby, a taktiež predstavoval postupy, ktorými bude EÚ týmto hrozbám čeliť. Podľa
Mannersa (2012) znamená prijatie tohto dokumentu odklon od „mäkkého“ charakteru EÚ (ktorý sám Manners
označoval za normatívny) a posun k tradičnej vojenskej sile.
Pochopenie a konceptualizácia regionálneho i globálneho postavenia EÚ a jej medzinárodná identita sú už od
vzniku samotného fungovania Európskeho spoločenstva (ďalej ako „ES“) pomerne kontroverznou oblasťou
výskumu v akademickej sfére. V rámci akademickej, ale i politickej debaty nepanuje konsenzus v tom, či EÚ
možno považovať za globálneho alebo iba regionálneho aktéra, či predstavuje len ekonomickú, civilnú alebo aj
vojenskú veľmoc, prípadne zahŕňajúcu všetky spomenuté aspekty. Neexistuje jednoznačné vymedzenie jej
medzinárodnej identity, ktorá by bola odvodená na základe jej konania alebo spôsobu reakcie (zásahu) v
medzinárodnom prostredí (civilná verzus vojenská mocnosť), jej cieľov a hodnotových priorít, alebo na základe
svojej hospodárskej sily.
Podľa Fialu a Pitrovej (2003) EÚ však predstavuje entitu sui generis, ktorú je nutné chápať ako špecifický
politický systém. [10] Daný systém je v neustálom procese vývoja – mení sa inštitucionálna štruktúra, vnútorné
postupy, dochádza k nárastu členskej základne a tieto faktory nevyhnutne spôsobujú, že identita EÚ je pomerne
nestála v porovnaní s tradičnými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami. Túto základnú charakteristiku
treba brať do úvahy pri skúmaní zahranično-politického profilu EÚ. Treba zdôrazniť, že EÚ sa nespráva ako
ostatné tradičné mocnosti. Predovšetkým nie je závislá na vymedzovaní sa voči ostatným aktérom a na rozdiel
od nich svoju zahraničnú politiku nestavia na identifikácií nepriateľov.
Pre štúdium rozvoja európskej zahraničnej politiky v historickom kontexte sme brali do úvahy tri vzájomne sa
prelínajúce prvky, ktoré sa značne podpísali pod jej vývoj a štruktúru, pričom podľa Nuttalla (2000) ani jeden z
nich nie je postačujúci na komplexné vysvetlenie daného procesu: [11]
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1.

Prvý faktor čiastočne vyplýva z načrtnutej dilemy spomenutej v úvode, ohľadom prenosu kompetencií
z rúk členských štátov na nadnárodné centrum. Trenie medzi zástancami medzivládneho a
supranacionálneho prístupu je charakteristickým znakom celého integračného procesu od samého
počiatku, čo sa v prípade formovania zahranično-politickej oblasti niekoľkokrát jasne prejavilo.
Hľadanie vhodného rámca resp. platformy fungovania tejto oblasti bolo v zárodkoch spolupráce
kameňom úrazu brániacim akémukoľvek prehĺbeniu vzájomnej kooperácie.
2. Druhým faktorom je vzťah medzi USA a západoeurópskymi spojencami a stanovisko, ktoré USA voči
krokom európskym štátov v rámci budovania bezpečnostných a zahranično-politických štruktúr zaujme.
Americký názor pravidelne osciluje medzi podporou a pobádaním k väčšej intenzite rozvoja vlastných
európskych kapacít, ktorá je v jednej línií s jeho dlhodobými záujmami na jednej strane a varovnými
podozreniami voči rastúcej európskej moci, ktorá nie vždy nasleduje amerického lídra na strane druhej.
Podobne aj európske krajiny zastávajú rozdielne pozície voči americkému vplyvu a menia svoje
prístupy v závislosti na úradujúcej americkej administratíve.
3. Tretím formujúcim faktorom je inštitucionálne nastavenie, resp. spôsob, akým boli inštitúcie politickej
spolupráce nastavené, aby mohli adekvátne reagovať na výzvy s touto oblasťou súvisiace.
Zjednodušene načrtnuté, inštitucionálny design politickej spolupráce v podstate začínal od nuly, čo
primárne reflektovalo spôsob a typ organizácie, ktorá sa na začiatku vývoja v rámci ES uplatnila. Až
postupom času, nárastom kompetencií a agendy sa vytvoril základný inštitucionálny aparát, ktorý sa
naďalej vyvíja.
Ak to zhrnieme, tak medzi najčastejšie uvádzané dôvody vedúce k vzniku SZBP možno zaradiť potrebu
posilnenia pozície EÚ ako globálneho obchodného partnera a hlavného aktéra v oblasti rozvojovej pomoci;
celkového zvýraznenia svojho politického hlasu vo svete; väčšieho zdieľania transatlantického bremena a v
neposlednom rade nutnosťou dobehnúť zaostávanie externých vzťahov za ostatnými vnútornými politikami ES
(najmä spoločný trh, jednotná mena a iné).
3. VZŤAHY EÚ S UKRAJINOU
V príspevku sme sa zamerali predovšetkým na vzťahy EÚ a Ukrajiny a vyhliadky tohto vzťahu do budúcnosti.
Rozsah príspevku nám neumožňoval vykonať širšiu analýzy, t. j. vzťahov „Východ – Ukrajina“, prípadne
„Západ – Ukrajina“, kedy Ukrajina využíva svoj strategický význam pre zaistenie národných záujmov cez svoju
taktiku nezapojenia sa ani k Západu, ani k Východu. Zámerným či nezámerným „zahrávaním“ sa so Západom i
s Východom sa Ukrajina pravdepodobne snaží presadiť svoju geopolitickú a geoekonomickú dôležitosť. Je
jedným z tých prípadov, ktorý potvrdzuje skôr Luttwakov geoekonomický než geopolitický aspekt usporiadania
sveta, ktorý poukazuje na to, ako sa zmenili samotné vzájomné pomery medzi ekonomikou a politikou a že
priestor ekonomiky a trhu nezodpovedá štátnym hraniciam jednotlivých štátov. Na pozadí spomenutého je
Ukrajina priestorom, kde sa predovšetkým z ekonomicko-strategického, resp. z tranzitne-strategického dôvodu
stretávajú záujmy „Západu“ a „Východu“. Dnes sa politické a vojenské kapacity jednotlivých aktérov používajú
práve pre zaistenie ekonomických záujmov v ekonomických konfliktoch a sporoch. Ukrajina rieši z historického
hľadiska (po rozpade Sovietskeho zväzu) staronovú dilemu, a to svoje „Západné“ a „Východné“ implikácie.
Napr. kultový ukrajinský básnik Simonenko (1998) vo svojej básni Ukrajine radí, aby krajina naslúchala sama
sebe, oproti tomu radí Amerike a Rusku stíchnuť. [12] Avšak ukrajinskí politickí činitelia bez ohľadu na
„táborovú“ príslušnosť sa nechávajú ovplyvniť „mienkami“ Moskvy, „volaním“ z Bruselu a „direktívami“
Washingtonu. Ako uvádza Bondarenko, [13] Ukrajina sa už od začiatku v rozvoji zahraničných vzťahov držala
koncepcie tzv. „mnohovektorovosti“ či „rôznosmerného rozvoja“. Rôznosmernosť štátnej zahraničnej politiky,
ako sa zdalo vyhovovala všetkým Ukrajincom. [14]
Čo sa týka európskej perspektívy Ukrajiny v rámci EÚ, tak túto otázku riešili rôzne inštitúcie. Napr. Európska
komisia (ďalej ako „EK“) vyjadrila svoj nesúhlas s prípadným členstvom Ukrajiny v EÚ, naopak Európsky
parlament opakovane prijal rezolúciu s odporúčaním potvrdiť ukrajinskú europerspektívu. 2 Počiatočný vývoj
bilaterálnych vzťahov „EÚ – Ukrajina“ prebiehal na veľmi nízkej úrovni. Jedným z hlavných dôvodov, ako i vo
vzťahu „USA – Ukrajina“, bola absencia zásadných reforiem a vnútropolitická neusporiadanosť krajiny. Okrem
toho, za prioritu v „postsovietskom priestore“ Brusel považoval skôr vzťah s Ruskou federáciou (ďalej ako
„RF“). Vo vzťahu k Ukrajine Brusel vyžadoval predovšetkým uzavretie Černobyľskej jadrovej elektrárne a
presun balistických rakiet do RF. Angažovanosť EÚ nadobudla na intenzite hlavne kvôli obavám Bruselu z
destabilizácie situácie v krajine a aktivitám USA v tomto regióne. Za skutočný začiatok aktivít diplomacie
Ukrajiny voči EÚ sa považuje rok 1993, kedy hlavným cieľom zahraničnej politiky Ukrajiny bolo jej začlenenie
Pre pravdepodobnosť budúceho rozširovania EÚ o Ukrajinu sa vyjadrilo 37% obyvateľov EÚ. K tomu, žeby Ukrajina nemala patriť do EÚ
sa vyjadrili štyri krajiny (Švajčiarsko – 75%, Nórsko – 74%, Island – 60% a Chorvátsko – 47%). Najväčšiu pravdepodobnosť vstupu
Ukrajiny do EÚ, podporila väčšina občanov EÚ. Pre prípadné rozširovanie EÚ sa vyjadrilo 17 členských krajín. Medzi štáty, v ktorých
podpora vzrástla patria: Bulharsko (66%, +12), Slovinsko (66%, +11) a Česká republika (57%,+11). Medzi štáty, ktoré sa k budúcemu
rozšíreniu EÚ o Ukrajinu stavajú negatívne (v poslednej dobe je možné pozorovať zníženie tohto podielu) patria: Rakúsko (67%, - 4),
Nemecko (65%, - 6), Fínsko (59%, - 5) a Francúzsko (57%, - 9). Eurobarometer 74, Public Opinionin the European Union, dostupné na:
http://www.ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_publ_en.pdf, 27. 3. 2013
2
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do EÚ. Dňa 14.06.1994 bola podpísaná Zmluva o partnerstve a spolupráci, ktorá nadobudla platnosť až v roku
1998, a toto obdobie do jej ratifikácie bolo poznamenané útlmom vo vzájomných vzťahoch. V roku 1996 EÚ
uznala Ukrajinu ako štát s prechodnou ekonomikou a Rada ministrov EÚ prijala Akčný plán. Aj napriek nádejne
a aktívne sa rozvíjajúcej spolupráci bola idea začlenenia Ukrajiny do EÚ v tomto období len veľmi ťažko
realizovateľná. Jej pravdepodobnosť sa prirovnávala napr. k možnosti pripojenia Ďalekého východu Ruska (rus.
Дальневосточный экономический район) k Japonsku. [15]
Rokovania o dohode o pridružení s Ukrajinou sa začali v roku 2007. V súvislosti s konfliktom na východnej
Ukrajine, a jej zložitou hospodárskou situáciou, zintenzívnila EÚ svoju angažovanosť na Ukrajine
prostredníctvom politickej, finančnej a hospodárskej podpory. Nedávne udalosti a nástup nových politických síl
v Kyjeve urýchlili jej podpísanie. EÚ realizovala v priebehu roka 2014 masívny program podpory pre Ukrajinu,
v rámci ktorého vyčlenila 11 miliárd € na nasledujúcich sedem rokov (2014 – 2020). Prvé politické kapitoly
dohody o pridružení boli podpísané v marci 2014. Po prezidentských voľbách na Ukrajine boli zvyšné kapitoly
dohody o pridružení podpísané 27. júna 2014 popri zasadnutí Európskej rady. Hlavné časti dohody sa už
predbežne vykonávajú od 1. septembra 2014. Predbežné vykonávanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného
obchodu sa začalo 1. januára 2016. [16] EÚ poskytla Ukrajine obchodné preferencie zavedením autonómnych
obchodných opatrení, na základe ktorých jednostranne odstránila clá. EÚ vyslala na Ukrajinu misiu SBOP, aby
jej pomáhala pri reforme jej sektora civilnej bezpečnosti.
Keď hovoríme o ukrajinsko-európskych vzťahoch, pravdepodobne by sme mohli povedať, že zavádzanie
ekonomických reforiem sa na Ukrajine darí presadzovať jednoduchšie ako demokratické reformy. Z uvedeného
dôvodu najperspektívnejším trendom, v rámci európskej politiky susedstva v jeho východnom sektore, sa javí
spolupráca v oblasti energetiky. Podobne ako terorizmus, či hrozba šírenia zbraní hromadného ničenia, tak aj
energetické hrozby, majú charakter transakčnej hrozby. Okrem toho formovanie energetickej politiky odráža
i geopolitické aspekty, zvlášť „európsko-ruský“ energetický spor, ktorý stojí za podrobnejšiu interpretáciu.
3.1. Energetický aspekt európskej bezpečnosti
Medzinárodné vzťahy na začiatku 21. storočia boli ovplyvňované energetickými zdrojmi, resp. energetickou
politikou jednotlivých štátov, či ich aliancií. V roku 2006 sa problematika globálnej energetickej politiky a
bezpečnosti stala jednou z najdôležitejších a najdiskutovanejších tém medzinárodnej politiky. Bola aj jedným z
kľúčových bodov programu vrcholnej schôdzky krajín G8 v ruskom Sankt-Petersburgu. Dominovala v agende
krajín EÚ a EK tak vo vnútri samotnej Únie, ako aj vo vzťahoch jej členských krajín k tretím štátom, osobitne v
spolupráci s Ruskom, ale aj s krajinami Strednej Ázie či Severnej Afriky. Otázkam energetickej bezpečnosti už
tradične venovali veľkú pozornosť Spojené štáty americké a Japonsko, ale aj rýchlo sa rozvíjajúce nové
ekonomické veľmoci ako Čína, India alebo Brazília. Problémy spojené s ťažbou a exportom ropy, ktorá je
určujúcou energetickou surovinou, sa stali strategicky dôležitým aspektom medzinárodných politickobezpečnostných a vnútropolitických kríz v oblasti Perzského zálivu, v niektorých krajinách Afriky (Sudán,
Nigéria) a Južnej Ameriky (Venezuela, Bolívia). [17] Ruban (2010) [18] nepriamo potvrdzuje Nyeho (2009)
[19] predpoklad o návrate RF ako veľmoci vo sfére energetických zdrojov. Podľa obidvoch uvedených autorov
sú energetické vojny výrazným rysom ruskej zahraničnej politiky voči iným krajinám. Ako príklad môžeme
uviesť:
 Ukrajinsko-ruské plynové konflikty (2006, 2008), kedy pre Slovensko ako aj ďalšie krajiny EÚ začal
rok 2006 „plynovým šokom“. Niekoľkomesačný spor Ruska a Ukrajiny okolo kontraktov na dodávky a
tranzit zemného plynu vyvrcholil na Nový rok úplným odstavením dodávok ruského plynu na Ukrajinu.
Ruský plynárenský koncern Gazprom, ktorého väčšinu akcií kontroluje Kremeľ, súčasne zastavil
Ukrajincom aj dodávky turkménskeho plynu, ktorý sa tranzituje cez územie Ruska. V špičkovej zimnej
sezóne tak Ukrajine ostal len plyn z domácej ťažby, ktorý však pokrýva len zhruba jednu pätinu
domácej spotreby. Ukrajina aj Rusko sa vzájomne obviňovali z toho, kto túto situáciu zapríčinil, no
najmä vo vzťahu k EÚ sa snažili, aby „čierny Peter“ ostal v rukách toho druhého.
 Prerušenie dodávok plynu do Bieloruska (na začiatku roka 2007), kedy následky takéhoto vývoja vážne
pocítilo aj Slovensko, spolu so všetkými krajina V4, keď v dôsledku bielorusko-ruského sporu o ceny a
podmienky tranzitu ropy Rusi zastavili dodávky cez Bielorusko ropovodom Družba ďalej do Európy.
Kríza čiastočne postihla aj niektoré nemecké rafinérie, ležiace na území bývalej NDR, ktoré tiež
odoberajú ruskú ropu cez Družbu. Ruská štátna ropovodná spoločnosť Transnefť vzápätí „vytiahla zo
zásuvky“ projekt nového ropovodného prepojenia, ktoré presmeruje až 50 mil. ton ropy, ktoré pretekali
Družbou (z celkového objemu 80 mil. ton) do ruského terminálu Primorsk na pobreží Baltického mora,
odkiaľ sa exportuje ďalej tankermi. V tomto prípade sa ropovod Družba, ktorý je už dnes poloprázdny,
stal veľmi nestabilnou dodávateľskou trasou.
 Rusko-gruzínsku vojnu, ako snahu o blokádu Kaspického mora (2008).
 Severoafrické udalosti (Tunisko a Egypt, ako súčasť tzv. južnej zóny susedstva s EÚ) z rokov 20102011.
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Prípadné presmerovania a prerušenia dodávok energie sú podľa Rubana (2010) primárnymi hrozbami, ktoré by
mali byť odstraňované EÚ prostredníctvom takých projektov ako INOGATE či TEN-E , zabezpečujúce
výstavbu produktovodu, veternej energetiky a netradičných zdrojov energie. Jednou z úloh EÚ je taktiež
obmedziť ruské snahy na vytvorenie integračných či partnerských vzťahov s Iránom, ázijskými a africkými
štátmi, ktoré ťažia ropu či plyn. Keďže RF nie je členom OPEC, (od roku 1998 získala status pozorovateľa),
aktívne sa angažuje v plynovom karteli GECF (Gas Exporting Countries Forum), ktorý sa zatiaľ neprejavuje
naplno, čo ale neznamená, že by nepredstavoval potenciálnu hrozbu pre stabilitu európskych plynových
dodávok. Inými slovami ruské úsilie o spoluprácu v OPEC pripomína taiwanský prípad začlenenia krajiny do
štruktúr OSN, ale s inými rozdielmi. [18]
Uvedené udalosti aktualizovali energetický aspekt európskej bezpečnosti a udalosti v Líbyi ukázali, že otáľať
s riešením bezpečnostných otázok nie je možné. Preto sa v rámci EÚ začali viesť diskusie o novej Európskej
bezpečnostnej stratégii, kde jedným z hlavných cieľov bolo prehodnotenie a jasnejšie vymedzenie vzájomných
vzťahov so svojim „najbližším susedom“. [20]
Podľa Rubana (2010), väčšina energeticky citlivých a dôležitých dodávateľov a odberateľov sa nachádza
v Eurázii, 3 avšak podľa energetických zásob a výroby na svojom území sú RF a Saudská Arábia dvomi
najdôležitejšími veľmocami. Na základe teritoriálnej a produktovej špecializácie krajín (alebo skôr expanzie
a výberu) Ruban rozpracoval maticu energetických „Veľmoci“ a „Antiveľmoci“ celosvetovo, kde:
 „Veľmocou“ - je štát schopný ovplyvňovať dodávky ropy či plynu cez kontrolu energetických zásob, t.
j. ťažbu, resp. predajné ceny (napr. krajiny OPEC);
 „Antiveľmocou“ - je buď energeticky slabá ekonomika (Nemecko, Čína, Japonsko), alebo krajiny
s politikou udržiavania národných energetických rezerv (USA), alebo energeticky neefektívne
ekonomiky (RF, Ukrajina).
Tab. 1 Rubanova matica energetických „Veľmocí“ a „Antiveľmocí“
Ropa
Plyn
Irán, Irak, Rusko, Severná Afrika,
Rusko, Irán, Nórsko, Alžírsko, Saudská
Veľmoci
Mexiko, USA, Venezuela, Kuvajt, SAE,
Arábia, USA, Nizozemsko, Veľká
Saudská Arábia
Británia, Indonézie, Turkmenistan
– hlavní producenti
USA, Čína, Rusko, Japonsko, Indie,
USA, Rusko, Nemecko, Taliansko,
Antiveľmoci
Nemecko, Južná Kórea, Brazílie
Indonézie, Čína, Indie, Irán, Južná
Kórea, Japonsko, Ukrajina
– hlavní odberatelia
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Rubana (2010)
Do európskeho priestoru (EÚ-28) je importovaná viac ako polovica všetkých palív, pričom najdôležitejšia je
závislosť na rope, ktorá sa od roku 1990 stabilne zvyšovala. Miera závislosti každého z členských štátov je iná,
a preto by sa na vnímanie závislosti EÚ, ako celku, malo nazerať z hľadiska solidarity všetkých jej členov. EÚ
podľa Zelenej knihy [25] by mala byť do roku 2020 závislá na dovozoch ropy a plynu až do výšky 90%, a tak
by sa postupne dostávala do energetické tiesne. Je preto veľmi pravdepodobné, že v neďalekej budúcnosti sa
začneme pýtať, či Európa zažije „ropné šoky“ znovu? EÚ sa tak stretáva s významnou energetickou
konkurenciou v oblasti primárnych zdrojov. Ak to zhrnieme, tak Európa je z Ukrajiny už unavená. Táto únava
Európy nie je prekvapujúca, nakoľko na rozdiel od Ruska, nemá dostatočné historické skúseností v jednaní
s Ukrajinou tak, ako v danom prípade Rusko. Európa je príliš európska na rozdiel od Ruska či Ukrajiny, preto
pravdepodobne bude potrebovať viac času a trpezlivosti na porozumeniu ukrajinského správania. Ako
potvrdzujú názory odborníkov, vrátane ukrajinských, Ukrajina je skôr geopolitickým objektom než subjektom.
Myslíme si, že kapitola o energetickom aspekte euroáziskej geopolitiky len potvrdila slova Nya (2006) o návrate
Ruska ako energetickej mocnosti. Vyčkávacia taktika pomohla RF dosiahnuť vytváranie partnerského
a inštitucionalizovaného dialógu „EÚ – Rusko“ nielen v energetickom sektore. Avšak nastávajúci mechanizmus
tejto spolupráce napriek tomu neumožňuje riešenie existujúcich problémov, hoci slovami D. A. Medveděva,
energetický sektor nie je konfliktný, ale skôr zjednocujúci zónu vzájomným obchodom, ktorý by mal zaistiť
energetický pohodlnú existenciu Európanov. [21] Dané výroky sú však diskutabilné. V rozpore je taktiež
prehlásenie a preferovanie viacstranného prístupu k medzinárodným vzťahom, oficiálne prehlásenie ruského
vedenia na jednej strane a úzka inštitucionalizovaná spolupráca RF s EÚ, najmä jej ekonomicky najsilnejšími
členskými štátmi na strane druhej. Podobná spolupráca môže viesť k vzniku problematických situácií u štátov
Strednej a Východnej Európy.
4. ZÁVER
Na základe teoretického rozboru konceptov civilnej a normatívnej sily a za pomoci prípadovej štúdie sme sa
pokúsili zhodnotiť, aký typ hráča EÚ predstavuje a či si oprávnene nárokuje pozíciu civilnej a normatívnej sily
3

Eurázia je označenie pre súvislú pevninu na Zemi zahrňujúcu svetadiely Európy a Ázie, je súčasťou Eurafrázie.
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na svetovej scéne. Príspevok s ohľadom na stanovené výskumné otázky dospel k nasledovným záverom:
 Základnou charakteristikou EÚ je jej odlišnosť od ostatných aktérov, a preto aj jej zahranično-politické
chovanie sa vyznačuje odlišnými znakmi. Ak by sme mali zahranično-politický profil EÚ priradiť iba
k jednej z nami uvedených koncepcií, nebolo by to možné, nakoľko vykazuje znaky všetkých troch. EÚ
disponuje civilnými i vojenskými prostriedkami na realizáciu svojich normatívnych cieľov.
 EÚ vytvorila v rámci medzinárodných vzťahov model, ktorý je založený na hodnotách demokracie,
ľudských a menšinových práv a preferencie diplomatických nástrojov na úkor vojenských v kontexte
posilňovania medzinárodného systému. Je paradoxom, že kontinent, ktorý bol kedysi arénou súperenia
imperialistických európskych štátov, sa dnes snaží uplatniť práve opačné princípy.
 EÚ sa postupne dostala do pozície svetového advokáta ľudských práv na globálnej úrovni a jej konanie
v tomto smere môže byť chápané ako proces “civilizovania“ svojich vonkajších vzťahov, ktorý z EÚ
vytvára príklad nasledovania hodný. Avšak ako ukázala prípadová štúdia, normatívna zahraničná
politika je zatiaľ viac účinná iba na papieri ako v praxi. Predstavuje iba vznešenú rétoriku, ktorá
doposiaľ nenachádza svoje uplatnenie v praxi. Bolo preukázané, že účinnosť EÚ je efektívna v prípade,
keď je k dispozícií viac stimulov (najmä prospech členstva), ktoré podnietia požadovanú zmenu.
 EÚ pre Ukrajinu predstavuje, tesne po RF, najväčšieho obchodného partnera a zodpovedá za zhruba
jednu tretinu jej obchodu. Ukrajina je rovnako po RF a Turecku treťou najväčšou krajinou susediacou s
EÚ (v produkcii ekonomiky piata najväčšia za Švajčiarskom a Nórskom). [22]
 V Stratégii integrácie Ukrajiny do EÚ z roku 1998 sa uvádza význam Ukrajiny v rámci európskej
bezpečnosti: „uznanie dôležitého významu Ukrajiny EÚ pri formovaní novej architektúry európskej
bezpečnosti v treťom tisícročí môže a musí byť využité ako podstatná páka pri presadzovaní
ukrajinských záujmov vo vzťahu s EÚ“. Ako poukazuje Bárta (2004) dané prehlásenie je sebavedomé a
nijako nezoslabuje proruské tendencie zachovania neblokového statusu Ukrajiny ako mostu medzi
Západom a Východom. [15]
 Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou (ďalej ako „Asociačná dohoda“) bola oboma stranami
odsúhlasená ešte v septembri 2014. Jej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného
obchodu. Asociačná dohoda spočíva tiež v priblížení Ukrajiny bližšie k EÚ. Jej obsah tvorí súbor
základných pravidiel pre spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy či vzdelávania. Rovnako umožňuje
voľnejší pohyb pre pracovníkov a stanovuje ciele pre zavedenie bezvízového cestovného režimu medzi
Ukrajinou a EÚ. Háčik je však v tom, že Asociačná dohoda nebude účinná, pokiaľ ju neratifikuje
všetkých 28 členských štátov EÚ. Zatiaľ tak urobilo 27 štátov. Zostáva iba Holandsko, ktoré v
referende Asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou odmietlo. Výsledky referenda vyvolali rôzne
ohlasy, no potešili najmä euroskeptikov. Pre lídra euroskeptickej Strany slobody Geerta Wildersa
znamená holandské nie začiatok konca EÚ. [26]
 Európska zahraničná politika je pohyblivým terčom, ktorá je v neustálom procese vývoja a je závislá na
aktuálnych svetových udalostiach, ktoré ju do značnej miery ovplyvňujú a formujú. Nateraz sa ukázalo,
že normatívna zahraničná politika nedokáže samostatne reagovať na podnety zvonku, a preto musí
slúžiť ako komplementárna zložka tradičných koncepcií. Dôraz kladený na normatívny charakter
zahraničnej politiky však iba podčiarkuje odlišnosť EÚ od ostatných tradičných aktérov.
 Nakoľko prístup EÚ k bezpečnostno-obrannej dimenzii je do istej miery inovatívny a kladie dôraz na
uplatnenie princípu ľudskej bezpečnosti, nie je prechovávanie a rozvoj vojenských kapacít v rozpore s
konceptom normatívnej sily. Práve naopak je významným zdrojom, pomocou ktorého môže dôjsť k
šíreniu normatívnych hodnôt a princípov.
 Vzhľadom na mladý vek SOBP je dnes predčasné robiť unáhlené závery o tom, aký typ hráča EÚ na
medzinárodnej scéne predstavuje. V platnosti však ostáva, že civilná, normatívna a vojenská koncepcia
sa navzájom nevylučujú. Je nutné ich spoločne vnímať ako „zlepenec“ toho, čo tvorí náplň zahraničnopolitickej sily EÚ. Nakoľko žiadna z nových hrozieb nie je čisto vojenská, nedá sa riešiť výlučne
vojenskými prostriedkami a každá z nich vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov. [27]
Celkovo možno zhrnúť, že k zabezpečeniu stability vo svete je potrebné mať nielen normatívnu rétoriku, ale aj
efektívne prostriedky na jej naplnenie. Iba tak môže EÚ ašpirovať na pozíciu globálneho aktéra. V prípade
vzniknutej krízy musí byť v prvom rade schopná rýchlo a účinne konať. EÚ uznáva potrebu využitia vojenskej
sily k uskutočneniu svojich politických, hospodárskych a sociálnych cieľov.
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SIEŤOVÉ ZDIEĽANIE DÁT
Peter PALKO1

Network Data Sharing
Abstrakt: V dnešnej dobe asi každá väčšia spoločnosť pracuje s veľkým množstvom dát. Tieto dáta spracováva,
mení, ukladá a aktualizuje na svoje počítače a servery pre ďalšie použitie. Kvôli bezpečnosti potrebuje tieto dáta
chrániť a udržiavať stále aktuálne. Preto sa v spoločnostiach často využíva zdieľanie dát prostredníctvom
počítačovej siete.
Kľúčové slová: sieť, dáta
Abstract: Nowadays about every major company working with large data volumes. This data is processed,
converted, saved and updated on their computers and servers for further use. For safety, it needs to protect that
data and keep up to date. Therefore, the companies are often used to share data over a network.
Keywords: network, data

1. ÚVOD
Často využívaná technológia v malých firmách a domácnostiach. Spočíva v pospájaní počítačov do lokálnej siete
(LAN), pričom každý počítač môže slúžiť ako sieťové dátové úložisko. Tým je zaručený prístup ku dátam z
ľubovoľného PC v danej sieti.
Zdieľanie umožňuje operačný systém daného PC a komunikačné protokoly, ktoré sú už implementované
do OS. Zároveň je možné nastaviť obmedzenia prístupu ku dátam, na základe zadefinovania práv jednotlivých
užívateľov.
Výhody:
 prístup ku dátam z ľubovoľného PC v sieti
 možnosť využívať služby posielania správ medzi jednotlivými počítačmi
 možnosť synchronizácie dát
 možnosť priradenia práv jednotlivým užívateľom
 prístup ku sieťovým perifériám (tlačiarne, skenery a iné)
 jednoduché a lacné riešenie

Obr. 1 Najčastejšie zapojenie počítačov v sieti [zdroj: http://stepal.webovka.eu]
Nevýhody:
 potreba aktualizovať dáta a vykonávať zálohy
 pre neobmedzený prístup ku dátam je potrebný zapnutý PC
 komunikácia v sieti závislá na hardvéri ostatných PC
 vysoká spotreba elektrickej energie
 v prípade krádeže alebo zlyhania hardvéru strata údajov
 vyššie hardvérové nároky na PC, ktorý zálohuje a ukladá prevažnú časť dát
 nutnosť zakúpenia softvéru na zálohy
 pomerne nízka spoľahlivosť a bezpečnosť
Ing. Peter Palko,MBA., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, e-mail: peter.palko@vsbm.sk ,
študent 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia, študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“, v študijnom odbore 8.4.4
Národná a medzinárodná bezpečnosť Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
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1.1 NAS servery
NAS (Network Attached Storage) je v skutočnosti počítač miniatúrnych rozmerov zabudovaný v skrinke,
ktorá má jeden a viac slotov na pevné disky. Počiatočné využitie bolo výlučne za účelom súborového dátového
úložiska. Neskôr pribudli ďalšie funkcie. Má taktiež ako bežný počítač procesor, operačnú pamäť, pevný disk
(HDD), USB porty, port na pripojenie do siete (ethernet) a operačný systém (OS). Väčšinou sa používajú rôzne
distribúcie OS Linux, kvôli jednoduchosti a cene. K pevným diskom pristupuje po sieti cez webovské rozhranie
čiže internetový prehliadač z ľubovoľného PC v sieti. Nemá klávesnicu ani monitor.

Obr.2 NAS server Synology DS414 [zdroj: http://extrahardware.cnews.cz]
Základnou funkciou NAS serverov je čítanie a zápis dát. Môže využívať káblové alebo bezdrôtové
pripojenie k sieti. Na komunikáciu v sieti a prenos dát používa viacero komunikačných protokolov.
Komunikačný protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú programy alebo operačné systémy na
komunikáciu medzi koncovými bodmi komunikačného systému. V podstate protokol predstavuje pravidlá
riadiace synchronizáciu komunikácie (sk.wikipedia.org). Rôznorodosť týchto protokolov, je z dôvodu
zabezpečenia kompatibility jednotlivých zariadení, ku ktorým sa NAS pripája.
Najpoužívanejšie protokoly:
 CIFS/SMB, FTP, WebDAV - slúžia na zdieľanie dát v OS Microsoft Windows
 SMB, FTP, AFP, WebDAV - slúžia na zdieľanie dát v Apple Mac OS
 SMB, FTP, NFS, WebDAV - slúžia na zdieľanie dát v distribúciách OS Linux
 DLNA - slúži na zdieľanie dát so zariadeniami s týmto certifikátom (Smart TV a iné)
CIFS/SMB je základný protokol na zdieľaný prístup k dátam po sieti v operačných systémoch Windows.
Každý NAS poskytuje prístup minimálne cez tento protokol. V OS Linux sa ešte používa NFS a pre počítače
spoločnosti Apple sa tento typ protokolu nazýva AFP.
FTP je typ pripojenia, ktoré býva často rýchle, ale pre svoju protokolovú náročnosť sa veľmi nehodí pre
bežnú správu súborov. Slúži väčšinou na vzdialený prístup cez internet.
iSCSI je protokol, ktorý sprístupní časť NAS servera tak, aby sa choval ako lokálny disk v počítači.
Najcennejšou časťou NAS servera je určite pevný disk (HDD), hlavne keď sa na ňom nachádzajú dôležité
dáta, o ktoré nechce ani jedna spoločnosť prísť. Tieto dáta je možné lepšie zabezpečiť proti strate, zapojením
pevných diskov do takzvaného poľa RAID. Túto funkciu umožňujú všetky NAS zariadenia. Taktiež výber
vhodných pevných diskov je veľmi dôležitý. V dnešnej dobe je možné vyberať spomedzi veľkého množstva
výrobcov pevných diskov a účelu použitia (Green, Red, NAS HDD, Blue, Black, RE Raid, atď). Najčastejšie
používané disky pre NAS servery sú spomedzi spomínaných, práve edície Red a RE Raid od Western Digital a
NAS HDD od spoločnosti Seagate. Tieto typy diskov vynikajú nízkou spotrebou, dostatočným výkonom, 24hodinovým nasadením a nízkou chybovosťou. Skúsení užívatelia radia použiť rôzne disky od rôznych výrobcov
pre NAS server, kvôli chybovosti a zlyhaniu rovnakého typu disku.
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) v preklade záložné pole lacných diskov je vlastne spôsob
zapojenia dvoch a viac diskov s využitím technológie RAID, čím sa vytvorí diskové pole. Delí sa podľa úrovní
(level), ktoré sú označené číslicami od 0.
Možnosti zapojenia do rôznych polí, popisuje tabuľka Tab. 1 s uvedením výkonu a použitia daného
zapojenia RAID.
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Tab. 1 Vlastnosti jednotlivých zapojení diskov do poľa RAID [dostupné na internete:
http://www.techwarelabs.com/10-things-to-consider-before-setting-up-raid/; cit. 15.03.2014]
Spracovanie: vlastné
Funkcie
Minimálny
počet diskov

Ochrana dát

Výkon pri
čítaní
Výkon pri
zápise
Výkon pri
čítaní
(degradovaný)
Výkon pri
zápise
(degradovaný)
Využitie
kapacity v %

Aplikovanie
Určené pre

RAID 0

RAID 1

RAID 1E

RAID 5

RAID 5EE

RAID 6

RAID 10

2

2

3

3

4

4

4

Žiadna

Zlyhanie
jedného
disku

Zlyhanie
jedného
disku

Zlyhanie
jedného
disku

Zlyhanie
jedného
disku

Zlyhanie
jedného disku

Zlyhanie
viac ako
jedného
disku v
poli

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Vysoký

Stredný

Stredný

Nízky

Nízky

Nízky

Stredný

Neznámy

Stredný

Vysoký

Nízky

Nízky

Nízky

Vysoký

Neznámy

Vysoký

Vysoký

Nízky

Nízky

Nízky

Vysoký

100

50

50

67-94

50-88

50-88

50

Sklad dát,
služby pre
web,
archivácia

Archivácia dát,
zálohy na disk,
vysoko
dostupné
riešenia,
servery s
požiadavkou na
veľké kapacity

Rýchle
databázy,
aplikačné
servery

Stanice typu
high end,
rendering v Operačný
reálnom
systém,
čase, stále databázy
migrujúce
dáta

Operačný
systém,
databázy

Sklad dát,
služby pre
web,
archivácia

Najčastejšie zapojenia HDD do poľa RAID sú:
 RAID 1- sú dva zrkadlené disky, čo v praxi znamená, že dáta uložené na prvý disk sa takisto objavia na
druhom disku, čiže v prípade poruchy neprichádzate o dáta, stačí vymeniť poškodený disk, je to
zároveň najjednoduchší typ poľa
 RAID 5 - pre toto zapojenie sú potrebné tri disky, na ktoré sa dáta ukladajú v tzv. prúžkoch s tým, že
stále na jeden disk je uložený dopočítaný rozdiel dát takzvaný kontrolný súčet. Pri poškodení
niektorého z diskov, stačí chybný disk vymeniť a chýbajúce dáta dopočítať. Kvôli zložitosti
zapisovania dát, nie je možné ich získať z odstráneného disku jednoduchým zapojením a
prekopírovaním v inom PC.
Výhody NAS serverov:
 možnosť využívať ako online úložisko dát
 možnosť vytvárania a naplánovania záloh
 správa užívateľov, multitasking, veľké možnosti nastavenia
 prístup 24 hodín denne
 nízka spotreba elektrickej energie
 vzdialený prístup ku dátam prostredníctvom viacerých protokolov
 možnosť ochrany dát pomocou šifrovania (vypínateľná funkcia)
 ochrana dát využitím zapojenia HDD do poľa RAID
 možnosť využívať ako mediálny prehrávač resp. na prezentácie
 možnosť naplánovania sťahovania dát (väčšinou cez P2P sieť)
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možnosť využívať ako webový server (prevádzka svojich vlastných web stránok)
možnosť pripojenia rôznych externých zariadení (externé disky, tlačiarne atď.)
možnosť vytvoriť sledovaciu stanicu (pomocou podpory IP kamier)
bluetooth, cloud, podpora aplikácií pre mobilné telefóny a tablety
nízke hardvérové nároky

Nevýhody NAS serverov:
 kompatibilita (niektorých diskov, aplikácií)
 komplikovaná obnova dát pri poruche elektroniky NAS servera, nutná výmena za ten istý
model
 nízka úroveň ochrany pri prístupe z internetu
 rýchlosť čítania/zápisu dát, nízka odozva
 pri väčšom množstve prístupov, nedostatočný výkon a rýchlosť
 obmedzená kapacita
 vysoká hlučnosť u niektorých modelov
 cena u niektorých modelov
Funkcie NAS serverov sa v dnešnej dobe líšia v závislosti na výrobcoch. Stále pribúdajú novšie a novšie
funkcie, ktoré vznikajú vývojom rôznych aplikácií a veľkou podporou výrobcov NAS zariadení. Preto ich
nasadenie je možné využiť ako v malej firme, tak aj v domácnostiach, čo je ich veľkou výhodou.
Kvôli poklesu cien NAS serverov v poslednom období, sa stali neoddeliteľnou súčasťou každého malého
moderného podniku, ktorý potrebuje pracovať s väčším počtom dát a zároveň využiť prídavné funkcie, ktoré
ponúka.
1.2 Servery pre stredné a veľké spoločnosti
Pre väčšie spoločnosti s potrebou vytvárania častých záloh, ukladania veľkého počtu rôznych dát, správy
mailových kont, web stránok, vzdialených prístupov a množstva iných sieťových aplikácií s častým prístupom a
potrebou rýchlej odozvy bolo potrebné skonštruovať PC, ktoré by spĺňalo tieto vysoké hardvérové nároky a
zároveň bolo spoľahlivým sieťovým počítačom so špecifickým softvérom určeným pre tieto účely. Takýto
počítač môžeme nazvať serverom.
V zjednodušenej forme je to vlastne počítač určený na poskytovanie určitých služieb. Na rozdiel od
klasických počítačov má odolnejšie komponenty, lepšie chladenie, záložný zdroj a väčšinou disponuje vysokým
výpočtovým výkonom. Je stavaný na 24 hodinovú nepretržitú stabilnú prevádzku so zálohou napájania.
Medzi najpoužívanejšie servery patria nasledovné:
 Webový server
 Mail server
 Print server
 DNS server
 Databázový server
 Proxy server
1.2.1 Webový server
Umožňuje prezeranie, aktualizáciu a zmeny web stránok, taktiež slúži ako úložisko dát súvisiacich s
prevádzkou vlastnej firemnej web stránky. Slúži ešte na uchovávanie a spracovanie informácií uverejnených na
firemných intranetových stránkach.

Obr. 3 Schéma využitia webového servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
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1.2.2 Mailový server
Umožňuje distribúciu firemnej elektronickej pošty. Taktiež spracovanie odoslaných/prijatých mailov,
filtrovanie nevyžiadanej pošty, prácu s kalendárom, zabezpečuje ochranu pred vírusmi, ktoré by sa mohli
nachádzať v elektronickej pošte. Na spracovanie pošty sa väčšinou využíva špecifický softvér. Najčastejšie
Microsoft Exchange Server s podporou pre rôzne mailové klienty.

Obr. 4 Schéma využitia mail servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
1.2.3 Tlačový server
Slúži na spracovanie požiadaviek na tlač, skenovanie a faxovanie v sieti (väčšinou firemnej).

Obr. 5 Schéma využitia tlačového servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
1.2.4 DNS server
Každý počítač v sieti má svoju vlastnú IP adresu v číselnom formáte a pamätať si adresu každého počítača, do
ktorého je požadované vstúpiť je nesmierne náročné. Preto je tu prekladová služba DNS (Domain Name Server).
DNS má uloženú databázu adries a ku každej má priradenú IP adresu. Keď do prehliadača zadáme webovú
adresu a potvrdíme, počítač prostredníctvom DNS zistí IP adresu a prostredníctvom nej sa počítač pripojí
k požadovanému.

Obr. 6 Schéma využitia DNS servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
1.2.5 Databázový server alebo databázový systém, systém riadenia bázy dát
Je programový systém pre efektívne ukladanie, vykonávanie zmien, aktualizácií a výber veľkého
množstva perzistentných dát. (http://www.doit.sk) Dáta sú uložené v databázach, väčšinou v tabuľkovej forme, z
ktorých je možné získavať alebo čerpať dáta prostredníctvom rozhrania (interface). Perzistentné dáta sú dáta,
ktoré ostávajú uložené v počítači aj po skončení programu, ktorý s nimi pracoval. Opakom sú dočasné dáta.
Medzi najznámejšie databázové systémy patria Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB/2.
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Obr. 7 Schéma využitia databázového servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
1.2.6 Proxy server
Je server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie k inému serveru. Proxy server
funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, prekladá požiadavky klienta a oproti
cieľovému serveru vystupuje ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi. Môže ísť tak o
špecializovaný hardvér, ako aj o softvér bežiaci na počítači. (http://www.doit.sk) V podstate slúži ako vstupnovýstupná brána podniku .

Obr. 8 Schéma využitia Proxy servera [zdroj: http://www.doit.sk/index.php]
V súčasnosti je možné sa stretnúť s ďalšími servermi pre špecifické použitie, ktoré nadobúdajú čoraz
väčší význam vo sfére infraštruktúry podniku.
Patria sem:
 Kamerový server
 Groupware server
 Game server
 Terminálový server
 Monitorovací server
 Cloud server
 Antivírový a antispamový server
 VoIP server
Vhodnou kombináciou jednotlivých serverov je možnosť dosiahnuť vysokú bezpečnosť pri ochrane dát a
spoľahlivosť prístupu ku firemným dátam.
Výhody serverov pre stredné a veľké podniky:
 skoro všetky výhody NAS servera
 možnosť škálovateľnosti hardvéru
 možnosť vysokého počtu pripojení
 spracovanie veľkého počtu vstupných a výstupných požiadaviek
 skoro neobmedzená možnosť online úložiska
 veľký výber riešení od rôznych spoločností zameraných na danú problematiku
 možnosť výberu príslušného typu servera podľa zamerania a potrieb spoločnosti
 podpora a servis zo strany dodávateľa
 možnosť rôznych nastavení podľa požiadaviek klienta (latencia, správa užívateľov)
 prístup 24 hodín denne
 veľké možnosti vzdialeného prístupu z rôznych zariadení a operačných systémov
 vyššia spoľahlivosť a ochrana dát

304

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

Nevýhody serverov pre stredné a veľké podniky:
 väčšia spotreba elektrickej energie
 pri poruche hardvéru väčšinou odkázaný na dodávateľa
 potreba kúpy OS, licencií, špecifického softvéru pre servery
 potreba kvalifikovaného personálu ( IT oddelenia)
 vyššia obstarávacia cena
1.3 Virtuálne servery, virtualizácia
Potreba ešte väčších výpočtových výkonov a neustály vývoj hardvéru a softvéru, umožnil vznik novej
nadstavby nielen pre servery, ktorá dostala názov virtualizácia. Virtualizáciu nie je možné jednoznačne zaradiť
do oblasti hardvéru alebo softvéru. Virtualizácia skôr odstraňuje hranicu medzi softvérom a hardvérom za
účelom dosiahnutia maximálnej flexibility a efektívnosti. (Lacko, 2012) Virtualizácia sa ujala ako veľmi dôležitá
softvérová nadstavba serverov a to hlavne z dôvodu, že vznikala spoluprácou viacerých veľkých spoločností.
Na otvorených štandardoch virtualizácie spolupracovali také spoločnosti ako VMware, AMD, BEA Systems,
BMC Software, Dell, Cisco, HP, IBM, Intel, Novell, Red Hat, Broadcom, QLogic, Emulex, Mellanox a iné.
(Velte - Velte - Elsenpeter, 2011). Pomocou virtualizácie je možné dosiahnuť z jedného fyzického servera až
niekoľko od seba nezávislých virtuálnych serverov, pričom každý z nich bude plniť inú funkciu. Takto je možné
ušetriť prostriedky na nákup nového hardvéru a taktiež ušetrenie energií a miesta. Virtuálne počítače a servery
môžu fungovať na dvoch rozdielnych princípoch.
Základné rozdelenie virtualizácie na základe princípov:
 využitie emulácie (emulátor)
 využitie vrstvy hypervízora
Emulátor
Je softvér, ktorý napodobňuje spracovanie údajov iným systémom resp. dokáže urobiť z fyzického
počítača svoju vernú kópiu. Emulovaný hardvér existuje iba virtuálne. V dnešnej dobe je málo využívaný, kvôli
vysokej hardvérovej náročnosti. V podstate ho nahradila technológia virtualizácie pomocou hypervízora. (Lacko,
2012)
Hypervízor
Je v podstate tiež softvér, ktorý priamo pracuje s procesorom fyzického počítača bez potreby emulácie.
Virtualizácia behu operačného systému je uskutočňovaná vsunutím ďalšej abstraktnej vrstvy medzi hardvér a
operačný systém (obr. 12). Tým sa dosiahne možnosť súčasného spúšťania viacerých operačných systémov a
vytvorenia podmienok prerozdelenia výkonu procesora a iných hardvérových prostriedkov medzi jednotlivé
operačné systémy. (Lacko, 2012)

Obr. 9 Bloková schéma virtualizovaného počítača alebo servera [zdroj: Lacko, 2012]
Použitím virtualizačnej vrstvy dokážeme vytvoriť niekoľko virtuálnych počítačov alebo serverov na
jednom fyzickom stroji. Tieto virtuálne servery majú svoj vlastný operačný systém, hoci využívajú hardvér
fyzického stroja. Stávajú sa nezávislými s vyššou spoľahlivosťou, bezpečnosťou s možnosťou spustenia
príslušných služieb podľa potreby podniku. Zálohovanie prebieha oveľa jednoduchšie a taktiež možnosť
prenesenia a spustenia celej zálohy na inom virtuálnom serveri. Pri zlyhaní resp. problémoch niektorého
z virtuálnych serverov užívateľ ani netuší, že došlo k problémom a vzápätí už celú situáciu rieši IT technik alebo
dodávateľská firma. Tým je zabezpečená vyššia spoľahlivosť virtuálnych serverov. Bezpečnosť je dosiahnutá
izolovaným fungovaním každého z virtuálnych serverov. Čiže, ak je niektorý z nich infikovaný vírusom, ten sa
neprenesie na ďalšie virtuálne servery alebo na fyzický stroj, na ktorom je zriadená virtualizácia. Obnova
virtuálneho servera do stavu pred napadnutím je niekedy otázkou minút pre technika s potrebnou kvalifikáciou.
Jednotlivé virtuálne servery je možné použiť v ľubovoľnej konfigurácii. Čiže na jednom fyzickom
servery, môžeme zriadiť prostredníctvom virtualiźacie servery pre mailovú komunikáciu, úložisko dát, DNS
alebo Proxy server alebo ľubovoľný server z vyššie spomínaných.
Výhody virtualizácie:
 vysoká dostupnosť, flexibilita, spoľahlivosť a bezpečnosť
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 možnosť výberu príslušného typu servera podľa zamerania a potrieb spoločnosti
 jednoduchá správa virtuálnych serverov
 jednoduché zriadenie, záloha a obnova dát, prenesenie zálohy na iný server
 možnosť testovania rôznych opravných balíkov a inštalácií pred ostrým nasadením
 dátové úložisko/server s veľmi dobrou odozvou
 možnosť vysokého počtu pripojení
 skoro neobmedzená možnosť online úložiska
 úspora miesta a nákladov, nie je potrebné dokupovať nový fyzický server
 možnosť pracovať a pristupovať k dátam odkiaľkoľvek z rôznych zariadení
 možnosť škálovateľnosti a prerozdelenia výkonu procesora
 dynamické prerozdelenie zdrojov medzi virtuálne servery
 ľahší prechod na cloudové služby
 veľký výber riešení od rôznych spoločností zameraných na danú problematiku
 24-hodinový online prístup aj v prípade zlyhania hardvéru
Nevýhody virtualizácie:
 potreba podpory zo strany dodávateľa alebo z interných zdrojov (IT oddelenie)
 nie všetko je možné virtualizovať (kritické dáta radšej ponechať na fyzickom serveri)
 kompatibilita niektorých aplikácií
 potreba nákupu softvéru, licencií alebo OS pre servery
 potreba kvalitného a neustáleho pripojenia k internetu resp. fungovania podnikovej IT infraštruktúry,
z dôvodu pripojenia k serverom
Virtualizáciou je dosiahnutá určitá škálovateľnosť a flexibilita, ktorá je postačujúca do určitej doby. Pri
potrebe kúpy ďalších fyzických serverov a vytvárania ďalších virtuálnych prostredníctvom nich, je potrebné
zvážiť vkladané investície a zároveň ísť s dobou. Čiastočným riešením môžu byť dedikované servery a
hostingové služby.
Dedikovaný server, je fyzický server, ktorého konfiguráciu si určujete sami a je uložený v dátovom centre
dodávateľskej spoločnosti. Jeho zabezpečenie a komponenty vysokej kvality a osvedčených značiek ako Dell,
HP alebo IBM sú zárukou vysokej funkčnosti a spoľahlivosti. Používajú sa väčšinou na projekty, kde je potrebný
vyšší výkon.
Hostingové služby sú ďalšou možnosťou presunu svojich dát do rúk externej spoločnosti. Využívajú sa
služby mailhostingu a webhostingu, čiže firemná pošta a údržba webových stránok vrátane uloženia dát,
prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje celú prevádzku. Tieto služby už môžeme zahrnúť
pod veľkú skupinu, nazývanú Cloud computing.
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APPLICATION OF BENEISH M-SCORE ON SELECTED
FINANCIAL STATEMENTS
Vladimír PETRÍK 1

Abstract: The article focused on the application of fraudulent detection model Beneish m-score on the selected
financial statements. Beneish m-score is used as a fraud detection technique. Through its application on financial
statements it helps to uncover companies which are likely to be manipulating their financial statements.
Financial statements for accounting period 2015 of anonymous middle size Slovak company which manufactures
office machinery. The objective of the article was to apply Beneish m-score on recent financial statements of
Slovak company. Analyzed company had Beneish m-score value -6.84 what in comparison with reference value
-2.22 means that company did not manipulate its financial statements. The application of this model on
company’s financial statement and detection of possible manipulation of financial statements might be useful for
banks, investors, creditors during due diligence or entering a new business relationship.
Key words: Fraud, Beneish m-score, Financial Statements, Company.

1. INTRODUCTION
Financial statements might be defined as the reporting activity of company which provides information about its
financial results and position. There are various forms of financial statements which may vary from country to
country, as the different national accounting law is applied in the process of financial reporting. Although there
could be various forms of financial statements, their message and informational value is basically the same
everywhere – to provide the fair and true view on company’s financial position, operating performance and in
some cases, also cash flows.
There is a wide variety of users of company’s financial statements: investors, employees and groups that
represent them, lenders and suppliers, customers, governments and their agencies and general public [1]. Also,
internal users of financial statements and information included should be mentioned – financial statements are
used by managers in internal decision making process.
In currently turbulent global and national economic conditions the trust is the keystone of successful business
relationship and financial statements are one of the core datasets which one company has about another, as in
majority of countries the financial statements are publicly accessible documents. These facts result in the
situation when financial statements of company are one of the most important information sources for the
analysis of company.
The aim of the article is to apply and interpret Beneish m-score as a fraud detection model on financial
statements of selected of Slovak company.
The application of this model on company’s financial statement and detection of possible manipulation of
financial statements might be useful for banks, investors, creditors during due diligence or entering a new
business relationship.
2. THEORETICAL FOUNDATIONS
This chapter focuses on theoretical background and foundations of the topic. It deals with financial statement
fraud, fraud detection models and Beneish model.
2.1 Financial statement fraud and earnings management
According to definition of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), the financial statement fraud is the
“deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the intentional
misstatement or omission of amounts or disclosure in the financial statements to deceive financial statements
users” [2, p. 74].
Financial statement fraud is defined also by International Standard on Auditing (ISA), specifically in ISA 240
The Auditor’s Responsibility Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements which states that
“misstatements in the financial statements can arise from error or fraud. The distinguishing factor between error
and fraud is whether the underlying action that results in the misstatement of the financial statements is
intentional or unintentional” [3, p. 157].
Financial statements fraud has very often a devastating effect on organization’s reputation and position [1]. The
costs and effects of financial statements fraud must be seen from a higher perspective. It leads to loss of jobs; it
damages investors and creditors and hurts both suppliers and customers.
1
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Earnings management is one of the ways how managers manipulate the accounting information and financial
reporting. The reasons behind this behavior can be different, but generally it leads to untrue and unfair view on
company based on manipulated financial statements. It should be stated that usually the earnings management
does not mean a fraud with all its consequences, but the use of legal manners to adjust financial results. There
are different definitions of earnings management that could be classified as white, gray and black: “beneficial
(white) earnings management enhances the transparency of reports; the pernicious (black) involves outright
misrepresentation and fraud; the gray is manipulation of reports within the boundaries of compliance with brightline standards which could be either opportunistic or efficiency enhancing” [4, p. 76].
Various studies to detect financial fraud have often been committed by researchers with fraud triangle analysis.
In the last few years, some researchers have been using Beneish m-score model (Beneish, 1999, 2012),
Dimitriois (2014), data mining (Zaki & Theodoulidis, 2013), Ata & Seyrek (2009) on this problem [5].
It might be stated that fraud prediction models are based on the examination of companies which were exposed
as companies committing fraud. This is the source of the strength of these models – they statistically identified
small set of ratios with the best explanatory powers. Disadvantage is that majority of these companies used for
calculation of fraud prediction models were large companies from one geographical area, usually United States
of America [6].
2.2 Beneish model
In this study, we rely on models in Beneish [7, 8] to estimate the probability of manipulation. Beneish profiles
firms that manipulate earnings (firms charged with or admitting to manipulation) and develops a model to
distinguish manipulators from non-manipulators using financial statement variables [9].
This model consists of eight ratios that capture either financial statement distortions that can result from earnings
manipulation (DSR, AQI, DEPI and TATA) or indicate a predisposition to engage in earnings manipulation
(GMI, SGI, SGAI, LEVI). The predictive ratios focusing on financial statement distortions capture unusual
accumulations in receivables (DSR, indicative of revenue inflation), unusual expense capitalization and declines
in depreciation (AQI and DEPI, both indicative of expense deflation), and the extent to which reported
accounting profits are supported by cash profits (Accruals). The four predictive ratios that suggest propitious
conditions for manipulation capture deteriorating gross margins and increasing administration costs (GMI and
SGAI, both signals of declining prospects), high sales growth (SGI) because young growth firms have greater
incentives to manipulate earnings to make it possible to raise capital, and increasing reliance on debt financing
(LEVI), as this increases the firm’s financial risk and the likelihood of earnings manipulation related to debt
agreement constraints [10]. The detailed description of abovementioned ratios is in Table 1 further. M-Score has
a character of probability: higher M-Score means higher likelihood of manipulation. The model sues
comparisons between current year and prior year. M-score models can be used as an early indication (red flags)
for detecting financial fraud [5].
3. METHODOLOGY
The object of research were financial statements of selected company. To protect company from any possible
accusations based on the results of this research, it was decided not to mention the name of company whose
financial statements were used for the article. Analyzed company is on the Slovak market for more than 10 years
and it is established manufacturer of office machinery. The entity has a form of limited liability company.
The financial statements of Slovak companies are publicly accessible e.g. by Registry of Financial Statements
[11] provided by Ministry of Finance of the Slovak Republic. Financial statements for accounting period of the
year 2015 were downloaded and analyzed. These financial statements also included the information for previous
year 2014. Financial statements included Balance sheet (hereinafter referred to as “BS”) and Profit and loss
statement (hereinafter referred to as “P&L”).
As it was mentioned before, Beneish m-score is based on eight indicators. In the following table, there are
original definitions of these indicators and their implications for Slovak financial statements (for each
component there is the number of row(s) where needed values were included in Slovak financial statements for
the year 2015.
Tab. 1 The application of Beneish m-score on Slovak financial statements [9]
Original Structure of the
Abbreviation Full Name
Weight
Indicator
Days
DSRI = (Net Receivablest /
DSRI
Receivable
Salest) / Net Receivablest-1 /
0.920
Index
Salest-1)
GMI = [(Salest-1 - COGSt-1) /
Gross Margin
GMI
Salest-1] / [(Salest - COGSt) /
0.528
Index
Salest]
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The implications for Slovak
financial statements 2015
Net Receivables= r.41+r.53 of
BS
Sales=r.3+r.4+r.5 of P&L
Sales=r.3+r.4+r.5 of P&L
COGS (Costs of Goods
Sold)=r.11+r12 of P&L
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AQI = [1 - (Current Assetst +
PP&Et + Securitiest) / Total
Asset Quality
Assetst] / [1 - ((Current AssetstIndex
1 + PP&Et-1 + Securitiest-1) /
Total Assetst-1)]
Sales Growth
SGI = Salest / Salest-1
Index
DEPI = [Depreciationt-1/
Depreciation
(PP&Et-1 + Depreciationt-1)] /
Index
[Depreciationt / (PP&Et +
Depreciationt)]
SG&A
Expense
Index

SGAI = (SG&A Expenset /
Salest) / (SG&A Expenset-1 /
Salest-1)

Leverage
Index

LVGI = [(Current Liabilitiest +
Total Long Term Debtt) / Total
Assetst] / [(Current Liabilitiest-1
+ Total Long Term Debtt-1) /
Total Assetst-1]

Total
Accruals to
Total Assets

TATA = (Income from
Continuing Operationst - Cash
Flows from Operationst) / Total
Assetst

0.404

Current Assets=r.33 of BS
PP&E (Property, Plant and
Equipment)=r.11 of BS
Securities=r.21 of BS
Total Assets = r. 1 of BS

0.892

Sales=r.3+r.4+r.5 of P&L

0.115

Depreciation=r.22+r.24 of P&L
PP&E=r.11 of BS

0.172

SG&A (Selling, General &
Administrative Expense)=r.
14+r.15+r.20+r.26+r.57 of P&L
Sales=r.3+r.4+r.5 of P&L

0.327

Current Liabilities=r.122 of BS
Total Long Term
Debt=r.102+r.118+r.121 of BS
Total Assets = r. 1 of BS

4.697

Income from Continuing
Operations=r.27 of BS
Cash Flows from
Operations=r.3+r.4+r.5+r.21-r.57
of P&L
Total Assets = r. 1 of BS

There are same weights for all companies. After the calculation of individual components, the m-score is
calculated as the following:
M-Score = Intercept +  (Weights x Variables)
(1)
M-score = -4.840 + 0.920 x DSRI + 0.528 x GMI + 0.404 x AQ + 0.892 x SGI + 0.115 x DEPI 0.172 x SGAI - 0.327 x LVGI + 4.697 x TATA
(2)
The interpretation of Beneish m-score is based on the comparison of calculated m-score value with predefined
value 2.22. If the M-score is higher than 2.22 (M-score > -2.22), it shows indications of financial fraud within
company.
4. RESULTS
The data from financial statements (assets, equity and liabilities) was recorded into office tool Microsoft Excel.
The values of all eight individual indicators were calculated using the implications of original model indicators
for Slovak financial statements defined in table 1. Table 2 includes the values of individual indicators of the
Beneish M-Score, their weight and final weighted values. Based on this, the Beneish m-score was calculated as a
sum of intercept and values of eight weighted indicators.
Tab. 2 Calculation of Beneish m-score and partial results
Indicator
Weight
Variable
Weight x Variable
Intercept
n/a
n/a
-4,84
DSRI
0,92
1,72
1,59
GMI
0,528
1,00
0,53
AQ
0,404
0,96
0,39
SGI
0,892
0,72
0,65
DEPI
0,115
1,00
0,11
SGAI
-0,172
1,14
-0,20
LVGI
-0,327
0,52
-0,17
TATA
4,697
-1,04
-4,89
-6,84

M-score= Intercept +  (Weights x Variables)=

309

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

The Beneish m-score of the analyzed company is -6.84. Beneish m-score greater than -2.22 flags a potential
manipulator. In this case the value of m-score was not greater than -2.22 (the value was -6.84), therefore it might
be stated that based on the results of the Beneish m-score, the analyzed company did not manipulate its financial
statements in the context of financial reporting of the year 2015.
The interpretation and value added by Beneish m-score does not consist only from the final value of m-score.
The partial values of variables provide information about some specifically selected areas of company’s
operation, thus individual variables and their values should be reviewed too. In the case of company used in this
study, following selected interpretations of individual indicators could be stated:
 DSRI indicates the increased value of receivables to sales in 2015 in comparison to previous year what
could suggest revenue manipulation.
 GMI measured as the ratio of gross margin versus prior year indicates that the company did not have
any significant moves of gross margin.
 AQ measured as the ratio of non-current assets other than plant, property and equipment to total assets
indicates that company has basically only tangible assets and company did not have any significant
moves of assets structure what could otherwise suggests an excessive capitalization of costs.
 SGI measures the ratio of sales versus prior year. Many companies often face pressure to meet earnings
targets and use earning management to meet them. In case of this company, the sales over the years
decreased, but the significant decrease could also indicate potentially fraudulent behaviour for some
reasons.
 DEPI measured as the ratio of the rate of depreciation versus prior year in analyzed company indicates
no change in depreciation policy of the company.
 SGAI which measured the ratio of SGA expenses to the prior year indicates the disproportionate
decrease in sales.
 LVGI which measures the ratio of total debt to total assets versus prior year indicates a significant
decrease within the level of liabilities in company.
 TATA indicates no significant change over the years.
Beneis m-score, similarly to the other models like bankruptcy or predictive financial models, might suffer by two
types of errors:
 Classifying firm that is manipulating earnings as a non-manipulator (Type I Error), and
 Classifying a firm as a manipulator when it was not manipulating in real (Type II Error).
The result of Beneish m-score should not be taken as the end of a possible fraud investigation, but as its
beginning. For practical use, company classified as a manipulator should be checked by other tools, because mscore has a significant portion of “false positives”. One of the recent researches was performed by Nurul
Herawati who used the set of 35 companies that committed fraud and 35 non-fraud companies. Classification
accuracy of Beneish m-score to detect fraud was 77.1% (27 of 35 companies that committed fraud). From the 35
non-fraud companies, as many as 28 (80%) were accurately classified as not committing fraud, but 7 of them
were then classified as committing fraud [5].
During the analysis and based on the review of literature, three limitations of the usage of Beneish m-score in the
conditions of Slovak companies were identified:
 The character and the sector of company should be considered before the calculation of Beneish mscore, i.e. in the original model created by professor Messod Beneish the financial institutions were
excluded from the sample. The original model included mainly manufacturing and service companies.
 The deeper and more comprehensive transformation of original indicators to the conditions of financial
statements used in the Slovak republic should be done (e.g. Income from Continuing Operations or
Cash Flows from Operations). The implications of original indicators to Slovak financial statements
used in this study does not have an exhaustive character. This area will be a subject of further research.
 There is a need to define the standard approach towards indicators which are not mentioned in Slovak
financial statements explicitly, e.g. SG&A (Selling, General & Administrative Expense). It is difficult
to calculate SG&A expenses from Slovak financial statements.
5. CONCLUSION
This study focused on the application of the Beneish fraud detection model on the financial statements of the
company established and active in the Slovak republic. The Beneish model uses financial ratios resulting into
eight variables to identify whether a company has manipulated its earnings in financial statements. The
calculated Beneish m-score had value -6.84 what is less than -2.22 and it could be stated that analyzed company
did not manipulate its earnings in 2015. The indicators DSRI, SGI and LVGI indicated significant changes in
receivables, sales and debt of company in comparison of years 2014 and 2015. The application of this model on
company’s financial statement and detection of possible manipulation of financial statements might be useful for
banks, investors, creditors or during an establishment of a new business relationship.
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ENHANCEMENT TECHNOLOGY SECURITY ACTIVITIES
OF VENTURE CAPITAL FUNDS
Volodymyr POLISHCHUK1 - Ihor LIAKH2

Abstract: It is given the approach for developing the information technology that allows to increase the safety of
operating venture capital funds. This technology uses the method of start-up projects assessment in conditions of
uncertainty and evaluation of sectors of the economy in which the project is implemented. There is described the
necessity of the occupation "Venture Manager" for the efficient and safe operation of the venture business.
Keywords: secure financing, startup projects, risk, venture manager, venture capital, project assessment,
economics, decision making.

1. INTRODUCTION
With the development of information technologies companies generating technological ideas are also developed.
For the realization of ideas and the establishment of becoming an independent ready for sale product funding is
necessary. One source of financing is venture capital funds. Specification of the functioning of venture capital
funds is in its title (eng. "risk appetite" – venture) and its profit is in the purchasing shares of the start-up
campaign at the expense of investing in those funds. The main features of venture capital financing are:
relatively small amounts of the proprietary; the risk opportunity of investing in the early stages of startups; direct
participation of the Fund in the management of the investee company; the receipt of income through the sale of
ownership shares of the company; the possibility of risk diversification.
The basis of the risk management of venture capital funds is to diversify small sums of investments in various
projects. The optimum is an activity with the simultaneous funding of several projects or co-financing of projects
by several venture capital funds. The activities of the venture business can be successful if venture Fund, start-up
company and the "venture Manager" work simultaneously. "Venture Manager" – the person or company that
assists in finding investors for a startup and helps investors to assess the risks of start-up projects and build
ranged rank of their successfulness [1].
Thus, to ensure the economic security of the functioning of venture capital funds and the reasonableness of
decision-making on financing of innovative project, there is an urgent task to develop a technology for assessing
the risk of financing a startup project.
To solve this problem we suggest to develop an information technology assessment start-up projects in
conditions of uncertainty of input data and evaluation sector of the economy which the project is implemented
in. Basing on generated estimates it becomes possible to make an adequate decision about the financing of the
startup project, and to increase the safety of operation of the venture Manager. The creation of this technology
involves the development of mathematical apparatus and software design of a web-platform. Use of this webplatform will allow to venture Manager adequately estimate start-up projects, find an investor for them and
reduce the risk of financing by the venture capital funds.
2. STRUCTURED SCHEME OF SOLVING THE PROBLEM
One of the main reasons of disagreements between the entrepreneur and the venture capital Fund is the lack of
communication between the two parties, i.e. investors are often not very well by explaining their need and the
method of repayment, and sometimes venture Fund decides to eliminate the founder and hire an experienced
Executive Director, as well as the mismatch of ambitions.
"Venture Manager" can perform following functions: portfolio management of innovative projects (selection,
assessment, portfolio balancing, optimization, monitoring); management of the actual innovation project
(planning, implementation, market entry, financing, personnel management); management of financial,
commercial and technical risks; financial management of innovative enterprise; monitoring and control.
Therefore, the venture Manager can act as an intermediary between the venture Fund and entities for funding. In
this regard, the venture capital Manager needs a new paradigm for successful and high-quality functioning.
To solve this problem a fuzzy sets theory is used to build mathematical models of start-up project assessment
and sector of the economy in which the project is implemented. Structural scheme of mathematical model
presents challenges for information technology could be the following (Fig. 1).
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Fig. 1. Structural scheme of mathematical model
At the entrance we have projects P1, P2,…, Pn with various perspectiveness, nature and security of realization.
On the output we have evaluated projects in reference to the security level of their realization.
2.1. Mathematical models of solving the problem
To assess startup projects an evaluation startup model has been developed in the conditions of information
uncertainty [2]. Here is the following algorithm for constructing initial assessment under the proposed model.
Step 1. For a current startup P to conduct an expert survey and calculate the convolution sum of scores on the
{G , G ,...,G5}
relevant criteria 1 2
.
T  (t1, t2 ,..., t5 )
Step 2. The decision maker (DM) sets his own wishes concerning the desired values of a
vector
0
,
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;
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2
 b received scores of a startup and "desired
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а – convolution of a minimum amount of points, b – is the convolution of the sum of the maximum points of the
G g
tonal range of the assessment criteria in the group i , i – the convolution sum of scores on the scale for the
(i  1,5)
considered gradating startup
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(2)
As a result, for each group of criteria under current startup we receive a linguistic value and a score of
confidence.
U*
Step 5. DM expresses his thoughts on the terms (desired terms) for groups of criteria –
.
 (Oi )
Step 6. Calculate assessments
, due to the received and desired terms up to:
 (Oi )  max

 ( Ai );  ( Bi ),  Uij
*
 , U  U ,
(3)
, U i ( j 1)  U ij* ,


ij
ij
 ( Bi )   2
 ( Ai )   Uij
 0,
Uij  U ij* .
U i ( j 1)  U ij* . (i  1,5)
 0,

Where
and
.

p
wi  for i each
,i
1,5 of criteria {p1, p2, …, p5} and uses its standardization in
Step 7. The DM specifies weights
group
5
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pi
w  [0,1].
i 1
; i
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5

Step 8. Using the average weighted convolution we calculate the aggregated rating
OP 
wi   (Oi ), i  1,5.



i 1

(9)

[0;1].

The estimation of the startup project will be normalized from the interval
To assess the sectors in which the project is implemented we use the developed method of ranking alternative
options of heterogeneous nature [3]. The proposed algorithm allows to solve adequately such a complex problem
as the assessment of functioning industries of economy for investment opportunities. Aggregated assessment of
[0;1]
O
the functioning sectors of the economy will be normalized to the interval
and will be denoted by S .
O
Thus, the "Venture Manager" will receive an adequate and objective evaluation of the startup project P and an
O
assessment of the sectors of the economy in which the project is being implemented S . The aggregation of
estimates is done by "Venture Manager" according to the following formula:
m  w1  OP  w2  OS ,
(10)
w1
Where
is the normalized weighting factor of the evaluation of the startup project, and is the normalized
weighting factor of evaluation of sectors of economy.
2.2. Decision making by the venture manager in the project financing safety
Lets introduce a linguistic variable М(m)= "the security level of financing of the project". Universal set for the
M  {m1, m2 , m3 , m4 , m5},
variable M(m) is the segment [0; 1], and a set of values of the variable m where:
m1
m2
m
=«very low level of project financing security»;
=«low level of project financing security»; 3
m
m
=«medium level of project financing security»; 4 =«above average level of project financing security»; 5 =
«a high level of project financing security».
To establish a linguistic project evaluation the value obtained by the formula (10) is comparable to one of the
M  {m1, m2 , m3, m4 , m5}
m
term sets
. The scale of marks can be determined as follows: m  (0,67; 1] – 5 ; m 
m
m
m
m
(0,47; 0,67] – 4 ; m  (0,36; 0,47] – 3 ; m  (0,21; 0,36] – 2 ; m  [0; 0,21] – 1 .
Thus, the initial evaluation of the project will be aggregated evaluation of the project and the level of security of
its funding. Based on this the further decision is made by a venture capital Manager towards the financing of the
project.
3. CONCLUSIONS
The economic security of the functioning of venture capital funds directly depends on the decision on financing
those or other innovative projects. Therefore, the establishment of evaluation technology and the establishment
of levels of security for the financing the projects will improve the safety of venture capital funds operation. This
technology works in conditions of uncertainty of input data and reveals the subjectivity of the evaluation basing
on the promising sector of the economy in which the project is being implemented. The embodiment of the
created technology into software (web platform) will allow to assess adequately innovative (startup) project by a
venture Manager, to find the appropriate investor to the project and to reduce the risks of financing by the
venture capital funds and improve their safety.
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SOUČASNÉ HODNOCENÍ TERORISMU Z POHLEDU
TRESTNÍHO PRÁVA
Zdeněk RAJDA1

Current Evaluation of Terrorism in Terms of Criminal Law
Abstrakt: Úlohou článku je poukázat na bezpečnostní politiku každého státu v současné době. Taktéž poukázat
na skutečnost, že současná doba je spojená s poměrně vysokými bezpečnostními riziky především v rámci boje
s celosvětovým terorismem, což představuje prvořadou prioritou každého státu.
Klíčová slova: bezpečnostní politika, terorismus, hranice, extremistická hnutí, politika
Abstract. The aim of this paper is to point out the current national security policy of individual states. In the
same time we would like to underline the fact, that these times are connected with high security risks especially
in terms of the fight against terrorism, what represents the highest priority for every state.
Key words: security policy, terrorism, borders, extremist movements, policy

ÚVOD
Bezpečnostní politika každého státu je v současné době, době spojené s poměrně vysokými bezpečnostními
riziky především v rámci boje s celosvětovým terorismem, prioritou každého z nich. V tomto ohledu se
podstatným způsoben posouvá vzhůru hranice mezi jednotlivými způsoby zajišťování informací bezpečnostními
složkami států a předměty jejich zájmů. Jedním z odvětví vnitrostátního práva, které tyto hranice reguluje, je
především právo ústavní, ale i trestní. Trestněprávní normy jednak udávají právní rámec možnosti získávání
informací a zajišťování důkazních prostředků, především pak regulují možné zásahy do soukromí fyzických i
právnických osob. Zároveň však tyto právní normy vymezují, které skutečnosti jsou nezbytné pro oblast
bezpečnosti a obrany státu a nemohou být např. použity v trestním řízení či maximálně v režimu utajení.
Terorismus je hrozba, se kterou se musí vypořádat nejen jednotlivé státy individuálně, ale i světové společenství.
1. Vymezení pojmu terorismus
Pojem terorismus vychází z latinského terrere, které v překladu znamená „hrozit“ nebo „způsobit úzkost“. Na
významu nabyl na konci 18. století během Velké francouzské revoluce a v souvislosti s jakobínskou represí
v období tzv. vlády teroru (1793-1794), kdy se tak začal označovat způsob vlády a zároveň i jedna z forem
terorismu – státní terorismus. Terorismus je extrémistický směr, jenž využívá jako prostředek nátlak, teror,
psychické nebo fyzické násilí, výhružky, vytváření strachu a paniky, vydírání státních orgánů a dalších metod
k zajištění politických, národních či jiných cílů extrémistických hnutí. Je to metoda nebo strategie, kterou
používají skupiny či jednotlivci nejrůznějšího politického, náboženského nebo filozofického vyznání a
přesvědčení v boji proti silnějšímu protivníkovi. Klasickým prostředím pro vznik terorismu jsou extremistická
hnutí, která usilují o realizaci svých nezákonných cílů protizákonnými a nelidskými prostředky.
Při průběžném procházení dostupné literatury jsem narazil na nesčetný počet hodnocení či definic terorismu.
Z celkového vyplývá, že doposud nebyla přijata žádná univerzální definice, která by globálně postihla daný
problém. Důvod tohoto stavu můžeme hledat ve velké rozmanitosti cílů, způsobů, použití, metod, projevů apod.
Je potřeba uvést, že v souvislosti s vývojem společnosti se vyvíjí i samotný terorismus, ať již do jednotlivých
forem, prostředků a dalšího, což samozřejmě má vliv i na jednotlivé posouzení z hlediska filozofického,
právního, ekonomického, sociologického a dalšího. Jen v knize Politický terorismus se podařilo Alexandru P.
Schmidovi a Albertu J. Jongmanovi shromáždit na 109 definic. Přestože se definice terorismu různí, najdeme u
těchto definic mnoho společných prvků. Jedná se především o násilné činy, které jsou v jednotlivých státních
zřízeních hodnoceny jako protiústavní a z hlediska trestněprávního jsou hodnoceny jako trestné činy, a to
zpravidla v kategorii trestních činů proti příslušné republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, které jsou
téměř vždy posuzovány s vysokou trestní sankcí. Nejznámější definice terorismu najdeme ve slovníku
Wikipedie.cz:
Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů. Terči
teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob
nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly
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01 Liptovský Mikuláš-Demänová, zdenek@ak-judrrajda.cz
1

315

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

pocit strachu a nejistoty. Někdy má terorismus podobu vydírání s cílem dosáhnout splnění konkrétních
politických požadavků. Vedlejším účelem teroristických akcí je také získání publicity.
Teroristických metod používají zejména skupiny ultrapravicové, ultralevicové, náboženské, národnostně
vymezené či revolucionářské. Takovéto nestátní teroristické skupiny mají obvykle malý počet členů, omezené
zdroje a do povědomí veřejnosti se snaží dostat násilnými útoky prováděnými taktikou „udeř a uteč“.
V současnosti je terorismus v očích veřejnosti spojen především s islámským radikalismem. Další útoky byly
způsobeny například křesťanskými, židovskými nebo separatistickými organizacemi, hnutími za práva
zvířat (ELF), proti potratům a gayům nebo ekoteroristy. Celosvětově tvoří separatistické útoky 76 %
teroristických útoků. Separatistické útoky působí škody převážně materiální, na rozdíl od nábožensky
motivovaných útoků.
V případě, že jsou k páchání terorismu používány státní složky (armáda, policie), hovoří se o státním terorismu.
Další definice nalezneme např. v encyklopedii Direkt 2000, kde je za terorismus považována „metoda
zastrašování politických odpůrců hrozbou a užití násilí, smyslem nastolení teroru je vytvořit extrémní psychický
nátlak na jednotlivce i skupiny obyvatelstva. Samozřejmě vznikají určité speciální definice terorismu, které
používá např. FBI:
- terorismus je nezákonné užití síly či násilí vůči osobám či majetku s cílem zastrašit či přinutit vládu, civilní
obyvatelstvo nebo jeho část, k podpoře politických či společenských cílů.
Pokud se jedná o definici terorismu v České republice, tak z dostupných pramenů se nabízí ta, kterou používá
bezpečností informační služba:
- terorismus jako předem připravované, promyšlené použití násilí nebo hrozby násilím obvykle zaměřené proti
nezúčastněným osobám s cílem vytvořit strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské
nebo ideologické požadavky.
U této definice samozřejmě lze postrádat ekonomický prvek, neboť jak dále uvádím, v posledních letech se celý
svět, potažmo Evropa i jednotlivé státy, zaměřují na ekonomickou část týkající se terorismu, a to především jeho
financování.
V návrhu komplexní úmluvy o mezinárodním terorismu, který je projednáván na půdě OSN, terorismus
představuje „protiprávní a úmyslné konání s cílem způsobit:
1. smrt nebo vážnou tělesnou újmu kterékoliv osobě,
2. vážnou škodu na veřejném nebo soukromém majetku, včetně veřejně užívaného místa, státním nebo vládním
zařízení, systému veřejné dopravy, součásti infrastruktury nebo životním prostředí,
3. škodu na majetku, místech, zařízeních nebo systémech uvedených v odst. 1 tohoto článku, jež povede nebo
pravděpodobně povede k velké hospodářské ztrátě, pokud účelem tohoto konání, vzhledem k jeho povaze či
kontextu, je zastrašit obyvatelstvo nebo donutit vládu nebo mezinárodní organizaci něco učinit nebo se zdržet
nějakého chování.“
Velmi moderní a široce akceptovanou definici terorismu obsahuje i Mezinárodní úmluva o potlačování
financování terorismu, podle níž:
1. jde o násilný čin namíření proti životu a zdraví civilních osob,
2. je vyloučeno, aby byl za teroristický akt kvalifikován legální způsob boje v rámci ozbrojeného konfliktu,
který dnes zahrnuje nejen klasický mezinárodní konflikt, ale i národně osvobozenecký boj a občanskou válku,
3. typickým účelem terorismu je vyvolat strach u obyvatelstva,
4. dalším typickým znakem teroristických akcí bývá určitý politický cíl, tj. přinutit vládu k určitému konání či
opomenutí,
5. dalším, nepřímým objektem teroristického činu může být nejen vláda jednotlivého státu, ale i mezinárodní
organizace.
Ve společném postoji Rady EU o použití zvláštních opatření proti terorismu (2001/931/CFSP) formulovaly země
EU definici pojmu terorismus:
1. čin je spáchán úmyslně a směřuje k některému z těchto cílů: závažné zastrašení obyvatel, donucení vlády
nebo mezinárodní organizace k nějakému jednání nebo upuštění od nějakého jednání, a konečně vážná
destabilizace nebo rozvrácení základních politických, ústavních, ekonomických či společenských struktur
některé země nebo mezinárodní organizace,
2. čin je trestný podle vnitrostátního práva a může, na základě své povahy nebo souvislostí, vážně poškodit
některou zemi či mezinárodní organizace,
3. útoky na život a fyzickou integritu, únosy a braní rukojmí, rozsáhlé ničení veřejného zařízení, zmocnění se
prostředků osobní nebo nákladní dopravy, výroba a jakákoliv manipulace se zbraněmi a výbušninami, způsobení
veřejného ohrožení vypuštěním nebezpečné látky či přerušením dodávek klíčových zdrojů a dále hrozba
spáchání kteréhokoliv z těchto činů, vedení teroristické skupiny a účast na její činnosti zahrnující také
financování.
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V Deklaraci La Gomera konstatuje Rada EU, že terorismus:
1. představuje hrozbu pro demokracii, svobodné uplatňování lidských práv i ekonomický a sociální rozvoj,
hrozbu, před níž se nemůže cítit uchráněn žádný členský stát EU,
2. se rozšířil především v důsledku jednání fundamentalistickou motivací,
3. získává nadnárodní charakter, a proto mu žádný stát nemůže účinně čelit izolovanými akcemi a pouze svými
prostředky,
4. uskutečňuje strategie vlastní mezinárodnímu organizovanému zločinu a bere na sebe jeho podoby,
5. mohl by ve snaze dosáhnout beztrestnosti využívat případných rozdílů mezi justičními postupy
v jednotlivých státech.
Pojem terorismus explicitně definuje Úmluva Organizace islámské konference o boji s mezinárodním
terorismem z roku 1999:
Za terorismus se považuje jakýkoliv násilný trestný čin nebo jeho hrozba, bez ohledu na motivy či cíle, který je
spáchán při realizaci individuálního nebo kolektivního zločinného plánu s cílem:
a) terorizovat lidi, vyhrožovat jim ublížením nebo ohrožením jejich života, cti, svobod, bezpečnosti či práv,
b) vystavit životní prostřední nebo zařízení veřejné či soukromé povahy nebezpečí, obsadit je nebo se jich
zmocnit,
c) ohrozit národní přírodní zdroje či mezinárodní zařízení,
d) působit proti stabilitě, územní integritě, politické jednotě nebo suverenitě nezávislých států.
Česká legislativa nezná striktně vymezený pojem terorismus. Některé formy trestné činnosti teroristického
charakteru jsou ale upraveny v trestním zákoníku (teror, obecné ohrožení, záškodnictví, sabotáže, trestné činy
proti bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla a další).
2. Členění terorismu
V rámci členění je možné posuzovat terorismus z několika úhlů pohledu:
- státní terorismus
Forma hrůzovlády, různé akty násilí k doražení politických cílů, kde dochází k vnucování nadvlády převážně
vyvolané strachem. Tento způsob je prováděn, organizován nebo podněcován státem vůči jinému státu. Je
možné, aby v rámci státní struktury jej prováděl taktéž stát sám svými státními orgány, skupinou jednotlivců či
jednotlivci. Hlavním rysem státního terorismu je protiprávní jednání vůči státu.
- mezinárodní terorismus
Základním rysem mimo výše uvedené je zasažení více států.
Další možnosti třídění terorismu je např.:
- Narkoterorismus
- Elektronický terorismus
- Jaderný či nukleární terorismus
- Komerční terorismus
- Nekomerční terorismus
- a mnoho dalších
Terorismus můžeme samozřejmě rozlišovat podle teroristických útoků a použitých prostředků.
Bezpečnostní zájmy jednotlivých států
Bezpečnostní zájmy jednotlivých států lze členit na:
a) základní
Jedná se především o zájmy ústavního pořádku, demokracie a ekonomické prosperity. Pro tyto zájmy je u
jednotlivých států nastaven systém ochrany všemi možnými prostředky.
b) strategické
Mezi tyto zájmy patří především zájmy jednotlivých států potírat mezinárodní terorismus k obraně strategických
zájmů. Jednotlivé státy použijí přiměřené prostředky s ohledem na vlastní možnosti.
c) další zájmy
Zde můžeme začlenit např. boj proti extrémismu, snižování kriminality a jiné.
3. Bezpečnostní zájmy a jejich zajištění
Zajištění bezpečnosti státu můžeme rozdělit do více položek, které spadají pod jednotlivé resorty. Z hlediska
ústavněprávního a zákonodárného dochází k legislativnímu zabezpečení, které se odráží v ústavním zákonu či
v ústavních zákonech, v trestním zákoně, jednotlivých dalších trestních předpisech, v zákoně o policii,
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bezpečnostních službách, úřadu pro zahraniční styky a informace, vojenském zpravodajství a jiné. O zajištění
bezpečnosti státu v jednotlivých zemích odpovídají příslušné vlády a na tyto vlády navazující jednotlivá
ministerstva. Zpravidla to bývá Ministerstvo vnitra, které řídí příslušnou policii obvykle na základě zákona o
polici. V rámci tohoto resortu, např. v České republice, funguje útvar pro odhalování organizovaného zločinu.
V rámci této složky pracuje ochranná služba, která zajišťuje ochranu osob a diplomatických objektů, odbory
kriminality, útvar rychlého nasazení, útvar mezinárodní policejní spolupráce, útvar pro odhalování korupce a
trestné činnosti, útvar finanční kriminality a další skupiny. V rámci Ministerstva vnitra pracuje Bezpečnostní
informační služba.
Jednotlivé další resorty mají své povinnosti ve vztahu k terorismu, ať už se jedná např. o Ministerstvo
zahraničních věcí, pod které spadá příslušná tajná služba, v České republice se jedná o Úřad pro zahraniční styky
a informace, která shromažďuje informace v zahraničí, které jsou podstatné pro bezpečnost a zájmy republiky.
Další resort, který je silový, je Ministerstvo obrany, které má pod sebou Vojenské zpravodajství, které se
zpravidla rozděluje na rozvědku a kontrarozvědku. Toto Vojenské zpravodajství se zaměřuje na otázky spojené
s vojenským ohrožením, do čehož samozřejmě spadá i oblast terorismu.
4. Hodnocení terorismu z hlediska trestně právního
Trestné činy terorismu spadají zpravidla mezi nejzávažnější trestné činy, které jsou v trestních předpisech
většinou samostatně vymezeny. Pokud se jedná o Českou republiku, jedná se o Hlavu IX. Trestního zákoníku,
která je nazvaná Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Pokud se podíváme
do vývoje těchto předpisů, zjistíme, že se zde prosazuje mezinárodní prvek. To samozřejmě souvisí, jak jsem již
výše uvedl, s vývojem extrémismu, čemuž se musí jednotlivé státy přizpůsobit. Další důvod úpravy
trestněprávních předpisů směrem k mezinárodnímu prvku je mimo mezinárodní rozvoj terorismu, čemuž je
potřeba se mezinárodně bránit, i rozvoj jednotlivých společenství, do kterého v tomto případě musíme zahrnout i
Evropskou unii. Tato společenství si zpravidla vytváří svou jednotnou bezpečnostní politiku, do čehož
samozřejmě spadá i oblast terorismu. Tuto jednotnou bezpečnostní politiku, kterou vytváří příslušné
společenství, jsou zpravidla povinni do svého právního řádu implementovat jednotlivé členské státy.
Ustanovení Hlavy IX. zvláštní části Trestního zákoníku chrání především základy suverénního demokratického
státu, což je ústavní zřízení, bezpečnost a obranyschopnost. Hlava IX., Tr. zákoníku je dále členěna na tři
základní části, a to:
1) trestné činy proti základům České republiky
Zde se jedná především o trestný čin vlastizrady. Vlastizrada je zde definována:
„1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocností nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení
republiky (§310), teroristického útoku (§311), teroru nebo (§312) nebo sabotáže (§314), bude potrestán odnětím
svobody na 15 - 25 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečným trestem.
2) příprava je trestná“
Předmětem ochrany trestného činu vlastizrady je ochrana ústavního zřízení republiky, její územní celistvosti,
samostatnosti, obranyschopnosti, její základní, politické, hospodářské a sociální struktury. Spácháním některého
z trestného činu rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže je dána vysoká společenská
nebezpečnost, a tomu odpovídá i příslušná trestní sazba, což je mimo výjimečného trestu nejvyšší trest, který
trestní zákoník ukládá. Zločin vlastizrady, do kterého spadá i teroristický útok, teror a další, je určen výlučně
k ochraně České republiky před jednáním konkrétního subjektu, který má z titulu občanství v České republice
materiální, morální a mravní závazky. Zde musí působit v rámci tohoto trestního činu dva prvky, a to je útok na
samostatné zřízení České republiky a další prvek ve spojení s cizí mocností či cizím činitelem. Na tomto místě je
potřeba si povšimnout i odstavce 2) §309 tr. zákoníku, který připouští i trestnost přípravy. V tomto případě je
posuzována příprava jako trestný čin dle odst. 1) §309 TZ.
Do kategorie trestných činů proti České republice spadají §310 rozvracení republiky:
„ 1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky nebo zničit
její samostatnost se zúčastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím
svobody na 8 - 15 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
2) Odnětím svobody na 12 - 20 let, popř. vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečného trestu
bude pachatel potrestán:
a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 jako člen organizované skupiny
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu
d) způsobi-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky
e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu
3) Příprava je trestná.“
Předmětem ochrany tohoto trestného činu je existence demokratického státu, jeho ústavního zřízení, územní
celistvost, obranyschopnost a samostatnost, které toto ustanovení chrání před násilnou změnou. Subjektivní
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stránka spočívá v aktivní účasti pachatele na násilných akcích proti republice nebo jejím orgánům. Ústavním
zřízením se rozumí celý ústavní pořádek, uspořádání státních orgánů samosprávy a politických organizací,
včetně jejich fungování. Zde dle čl. 12) ústavy je ústavní pořádek tvořen Ústavou, Listinou lidských práv a
svobod a ostatními ústavními zákony.
Územní celistvost je jednota státního území, které tvoří jediný celek, a je ohraničena státními hranicemi, které
mohou být měněny jen ústavním zákonem.
Obranyschopnost republiky
Pod trestný čin §310 tr. zákoníku rozvracení republiky spadá i obranyschopnost republiky se schopností bránit se
a odrazit hrozící útok vnějšího nepřítele, kde k této obranyschopnosti použije stát ozbrojené síly a potřebné
materiální zázemí pro jejich zabezpečení.
Samostatnost republiky znamená reálné právo rozhodovat o všech otázkách zahraniční politiky prostřednictvím
ústavou stanovenými orgány bez závislosti a závazků cizích státních mocností. Zde se výslovně uvádí, že je
možné tuto samostatnost svým způsobem omezit smluvními závazky v rámci mezinárodních smluv, kde je
možné, aby došlo svým způsobem k předání některých kompetencí suverénního státu.
Dále musíme vymezit pojem násilné akce, které Trestní zákoník definuje jako „vystoupení více osob, které
používají násilí nebo bezprostředním násilím vyhrožují.“ Orgány republiky jsou orgány zákonodárné, výkonné
nebo soudní moci, tedy parlament a vláda, Ústavní soud, obecné soudy, státní zastupitelství a jiné orgány, které
jednají jménem státu.
2) trestné činy proti bezpečnosti cizího státu a mezinárodní organizace
3) trestné činy proti obraně státu
Pokud chceme hodnotit terorismus, neobejdeme se bez analýzy § 311 Trestního zákoníku, teroristický útok:
„1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní
politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným
způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní
organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, včetně
informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného
zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) naruší nebo přeruší dodávky vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem
ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu,
anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí
důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí životy nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního
prostředku anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
f) nedovoleně vyrábí nebo jinak získává, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije
výbušninu, jadernou biologickou, chemickou nebo jinou zbraň anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj
jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo
mezinárodní smlouvou, nebo
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných
podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové
obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo mírnění, bude potrestán odnětím svobody na pět až
patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
2) Stejně bude potrestán,
kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo
kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny, finančně, materiálně nebo jinak podporuje.
3) odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí- li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
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g) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní
organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo
h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
4)Příprava je trestná.
Tento § úzce souvisí s ústavním zákonem č. 1/1993Sb., ústava České republiky, usnesením předsednictva České
národní rady č. 2/1993Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, vyhláškou č. 120/1970Sb., vyhláškou
č. 120/1976Sb., o Mezinárodním paktu o občanským a politických právech a Mezinárodním paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech; vyhláškou č. 36/1988Sb., O Mezinárodní úmluvě proti braní
rukojmí, sdělením č. 552/1992Sb., o Evropské úmluvě o potlačování terorismu, sdělením č. 18/2006Sb., m.s., o
Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu, sdělením č. 57/2007Sb., m.s., o Mezinárodní úmluvě
o potlačování činů jaderného terorismu, zákonem č. 585/2004Sb., branný zákon a ústavním zákonem č.
110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky. Na tyto vnitrostátní právní akty navazují související předpisy
evropského práva, a to především: Společný postoj Rady EU ze dne 27.12.2001, o použití zvláštního opatření
k boji proti terorismu (2001/931/SZP); rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 13.6.2002, o boji proti terorismu
(2002/475/SVV); rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 28.12.2008, kterým se mění rámcové rozhodnutí o boji
proti terorismu č. 208/919/SVV.
Na §311 TZ - teroristický útok navazují v trestním zákoníku některé paragrafy, a to především §14 odst. 3, který
se zabývá definicí zvlášť závažného zločinu, kde se uvádí, že zločiny jsou podle trestního zákona všechny zvlášť
závažné trestné činy, na niž trestný zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby nejméně 10
let. Taktéž se v Trestním zákoníku vymezuje pojem příprava trestného činu, pokus trestného činu a výjimečný
trest. Výjimečným trestem se rozumí trest odnětí svobody na 20-30 let a odnětí svobody na doživotí.
I zde je objektem trestného činu, útoku, především ústavní zřízení a obranyschopnost České republiky,
demokratické principy, na nichž je Česká republika založena, základní hospodářská struktura státu, jakož i zdraví
obyvatel republiky. Ochrana je zde poskytována nejen občanům České republiky, ale i mezinárodním
organizacím a cizím státům. Toto je odraženo v § 313 Společné ustanovení. V Celkovém výkladu je uvedeno, že
terorismus je z hlediska mezinárodního zločinu hodnocen jako nejhorší a společensky nejškodlivější forma
zločinu. Ohrožuje demokracii, lidská práva a svobody, hospodářský, společenský a politický rozvoj.
K významné změně zde dochází po 11.9.2001, kdy byly přijaty úpravy trestních předpisů, ať se jedná o předpisy
vnitrostátní či mezinárodní. V tomto směru přitvrdila i samotná Evropská unie, jak je již výše uvedeno, přijetím
jednotlivých předpisů v návaznosti na jejich implementací do právních řádů jednotlivých států. Především se zde
jednalo o rozhodnutí Rady Evropské unie o boji proti terorismu. Česká republika přistoupila k Úmluvě o
potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokolu o potlačování protiprávních činů
proti bezpečnosti pevných plošin, umístěných na kontinentálním šelfu a čl. 2) Mezinárodní úmluvy proti braní
rukojmí. V Trestním zákoníku pod §§290 - 293 jsou vymezeny trestné činy ohrožující vzdušné dopravní
prostředky, civilní plavidlo a pevnou plošinu.
Pokud je pod ochranou §311 Trestního zákoníku ústavní zřízení a obranyschopnost republiky, postačuje zde, aby
pachatel sledoval svým jednáním pouze způsobení poruchy, řádné fungování ústavního systému, není nutné
tento systém úplně či částečně rozvrátit. V rámci této práce se musím dotknout i pojmu základní politická,
hospodářská a sociální struktura republiky. Zde se vychází ze skutečnosti, že Česká republika je demokratický
stát, jehož pluralitní systém je založen na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran, kde všichni
respektují základní demokratické principy a odmítají jakékoliv násilí a jakékoliv formy násilí k dosažení svých
cílů. Pokud se jedná o ekonomické principy a pořádky, vychází se zde z rovného principu všech forem
vlastnictví.
Není možné si představit fungování celonárodního společenství bez mezinárodních organizací, proto tyto
mezinárodní organizace vzal i Trestní zákoník pod svou ochranu. Tyto organizace můžeme definovat jako
organizace vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva, které mají částečnou mezinárodní
subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, jaké jsou členskými státy delegovány. Zde můžeme například
samozřejmě uvést Organizaci spojených národů.
Další oblastí teroristického útoku je útok ohrožující život nebo zdraví člověka. Z hlediska objektivní stránky je
zde obrovská škála jednání. §311 uvádí taxativní výčet požadavků rámcového rozhodnutí Rady obrany o boji
proti terorismu. Objektivní stránka §311 spočívá v provedení útoku na život nebo zdraví člověka, přičemž může
být proveden i násilím. Zde je třeba podotknout, že útok musí být úmyslný, proto je podmínkou, aby pachatel
jednal s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví. Není však rozhodující, zda k této těžké újmě na zdraví
či smrti dojde, neboť není nutné, aby pro tento trestný čin byl útok dokonaný. K pojmu provedení útoku pro
naplnění tohoto trestného činu naprosto postačuje, aby pachatel s útokem započal.
V §311, který je poměrně rozsáhlý, v odst. 1 písmene d) je zakotvena ochrana osob, a to z hlediska jejího
zmocnění, zadržení, hrozby jejím únosem, zraněním, jinou újmou nebo z hlediska dalšího zadržení s cílem, což
je podstatným znakem tohoto paragrafu, donutit třetí stranu, aby učinila nějaký čin nebo aby se nějakého činu
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zdržela, což musí tvořit přímou či nepřímou podmínku jejího propuštění. I zde se jedná o ochranu občanů České
republiky, jejich orgánů a představitelů, jakož i cizího státu, mezinárodní organizace, jejich orgánů a
představitelů. Zde musíme implementovat §174 Trestního zákoníku, kde se v tomto paragrafu uvádí:
„1)Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí vážnou újmu na zdraví nebo jinou vážnou
újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
až deset let.
2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,
c)je-li při takovém činu rukojmí více osob,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
smrt.
5) Příprava je trestná.“
S braním rukojmí úzce souvisí pojem únos, který je v Trestním zákoníku specifikovaný jako odvedení a zadržení
jiného proti jeho vůli, nejčastěji za použití násilí, pohrůžky násilím, lstí, lží, ale i jakýmkoliv dalším způsobem.
S terorismem úzce souvisí nedovolená výroba a držení výbušnin, jaderných, biologických a chemických zbraní.
Když opomeneme specifikaci výbušnin, kde můžeme odkázat na §21 zákona 61/1988Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, látky a předměty, které jsou uvedeny v příloze a) třídy 1 Evropské dohody
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud nejde o střelivo a vojenskou munici. Jaderné zbraně
jsou specifikovány jako nejúčinnější zbraně hromadného ničení, které využívají jadernou energii, které působí
ničivou tlakovou vlnou, tepelným a ionizujícím zářením a radioaktivním zamořením terénu a ovzduší. Jaderné
zbraně rozdělujeme na štěpné a termojaderné. Mezi další zbraně, které jsou zahrnuty v §311, jsou zbraně
biologické, které jsou zvláštními zbraněmi hromadného ničení, které využívají zvláště nebuněčných forem
živých soustav nebo mikroorganismů – virů a bakterií, které způsobují různá onemocnění a která napadají
zejména člověka. Tyto zbraně slouží k zamoření vodních a jiných zdrojů bojové technicky a terénů v určité
oblasti. Chemické zbraně jsou dalším druhem zbraní hromadného ničení, které využívají chemické substance a
sloučeniny. §311 v podstatě navazuje na §272 Trestního zákoníku, jehož se pachatel dopustil ve specifickém
úmyslu, a to v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky. Subjektivní stránka musí
obsahovat úmysl ohrožovat či poškozovat ústavní zřízení, obranyschopnost republiky, a to ve všech částech
uvedených pod písmenem a) - g) odst. 1 §311. U §311 odst. 2 postihuje samotná skutková podstata způsob
jednání osob, které svým jednáním vyhrožují nebo úmyslně podporují finančně, materiálně nebo jinak jednání
teroristické skupiny či jejího člena. Pokud se jedná o pojem finanční a materiální, zde zajisté není žádné
pochybnosti, ale u pojmu jinak podporuje, je třeba uvést, že se jedná například o podporu propagandistickou,
podporu při navazování kontaktů, podporu při získávání a předávání potřebných informací apod. Uvedené
jednání je jednání natolik specifické, které může mít řadu různých podob. Zákonodárce chtěl tímto paragrafem
bezpochyby zabránit finanční podpoře teroristických aktivit, zdroji finančních prostředků, kdy základní
podmínkou pro činnost těchto zločineckých struktur jsou finanční zdroje, a proto zde zákonodárce postavil
finanční podporu terorismu na stejnou úroveň při udělování trestu jako vlastní terorismus. Subjektivní stránka
terorismu vyžaduje i v tomto ohledu úmysl pachatele.
Nejhorší jednání pro společnost z hlediska terorismu je jednání výše uvedené v organizované skupině. Jednání v
organizované skupině lze předpokládat vyšší stupeň společenského nebezpečí, který samozřejmě navazuje na
vyšší škody, větší možnosti dobrat se požadovaného cíle, proto je i z tohoto hlediska rozlišena tato velká
společenská nebezpečnost příslušné trestní sazbě, což je uvedeno v §311 odst. 3 písmene a). Ke znaku
organizované skupiny i zde patří úmyslné jednání. Další důvod, proč Trestní zákoník přitvrzuje trestní sazbu, je
způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrt. Za těžkou újmu na zdraví se považuje vážná porucha zdraví či vážné
onemocnění. Dalším zvýšením trestní sazby je způsobená újma většímu množství lidí, v tomto případě těm, kteří
zůstanou bez přístřeší. Za koncensus se zde rozumí nejméně 7 lidí, kteří v důsledku teroristického útoku
nemohou obývat své obydlí. Pokud se jedná o písmeno d) uvedeného paragrafu, zákonodárce zde má na mysli
především dopravu silniční, železniční, vodní a leteckou. Zde není potřeba, a snad by to nebylo ani možné,
přerušovat všechny uvedené typy dopravy najednou a plně zde postačuje přerušení jednoho z těchto typů ve
větším rozsahu. Větší rozsah přerušení dopravy je z hlediska závažnosti poruchy, a to se odrazí především
v době trvání této poruchy. Se způsobem důsledku provedení teroristického útoku úzce souvisí škoda, která
tímto teroristickým útokem byla způsobena. Škoda velkého rozsahu, kterou má na mysli písmeno d) odstavce 3
§311 je škoda převyšující částku 5.000.000,- Kč. Na toto úzce navazuje získání prospěchu velkého rozsahu, kde
tento prospěch není směrován směrem k samotnému pachateli, ale i prospěch získaný pro jiného. Pokud jde o
zavinění, zákon zde nevyžaduje úmysl, ale plně postačuje nedbalost. Specifická ochrana je používána ve vztahu
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k ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo mezinárodní organizace. Zde se jedná taktéž o zvlášť
přitěžující okolnosti, neboť při teroristickém útoku dojde nejen k narušení vnitřní stability republiky, ale i
k ohrožení mezinárodního postavení. To samozřejmě má dopad na zhoršení postavení republiky, které se může
odrazit v různých formách, například špatnému hodnocení auditu republiky, a tím složitější získávání finančních
zdrojů a půjček ať již z mezinárodního měnového fondu či ostatních subjektů. V běžném hodnocení se to nazývá
rating, podle kterého jsou běžně stanovovány výše úrokové zátěže. Nemusí se zde jednat pouze o finanční
záležitosti, ale o narušení přátelských či spojeneckých vztahů k jednotlivým státům nebo mezinárodním
organizacím a jednotlivým členským státům, např. státům Evropské unie. Jedním z ukazatelů ohrožení
mezinárodního postavení republiky je, že došlo nebo mohlo dojít k závažnému zhoršení pověsti, důvěry
mezinárodních společenství, politiky a hospodářské stability státu, popřípadě i jeho dalšího demokratického
vývoje. To samozřejmě může mít ve svých důsledcích vliv opět na ekonomiku, a to ve vztahu k zahraničnímu
obchodu nebo při mezinárodních finančních transakcích státu. Výše uvedené přiměřeně platí i pro ohrožení
mezinárodního postavení mezinárodní organizace. Zde je třeba uvést, že §311 odst. 3 písmena g) chrání pouze
mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem. Z hlediska zavinění trestného činu postačuje nedbalost.
Při ohrožení státu je třeba použít vyšší ochrany, neboť při jakémkoliv ohrožení dochází k oslabení určitých
funkcí a činností a tento stát je svým způsobem snáze zranitelný. Jednotlivé činnosti státu se zaměřují na nutnou
problematiku související se stavem ohrožení, a proto spáchání trestného činu ve stavu ohrožení se považuje za
trestné činy s vyšší sazbou. Stav ohrožení státu musí být proveden v souladu se zákonem. V České republice stav
ohrožení státu vyhlašuje na návrh vlády zákonodárný orgán, a to Parlament České republiky a taktéž válečný
stav je stejným způsobem vyhlašován. S ohledem na vážnost teroristického útoku a na důsledky, které tento
teroristický útok může přinést, je na roveň teroristického útoku postavena i jeho samotná příprava. Příprava není
obecně u teroristického útoku stanovena jako trestný čin a proto, pokud má dojít k trestnosti přípravy, musí být
výslovně v příslušném paragrafu uvedeno, že i příprava je trestná.
S §311 Teroristický útok úzce souvisí i §312 Teror, který spadá taktéž mezi trestné činy proti základům České
republiky, cizího státu a mezinárodní organizace. §312 Teror zní:
„1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím
svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným
trestem.
2) Příprava je trestná.“
Související předpisy k tomuto paragrafu úzce souvisí s §312 a je možné se na ně plně odkázat. Předmětem
ochrany a objektem trestného činu teroru je podle §312 ústavní zřízení České republiky a lidský život. Zde se
především vychází z ustanovení článku 6 LPS a článku 2 EÚLP, kde je uvedeno, že každý má právo na život.
Tak jako v předchozích ustanoveních je stejná definice ústavního zřízení, kde se rozumí ústavní pořádek dle
článku 112 odst. 1 Ústavy, stanovené uspořádání státních orgánů, orgánů samosprávy a politických organizací ve
vztahu k pravidlům fungování. I zde se pro naplnění trestnosti nejedná o naprosté rozvrácení ústavního pořádku
a postačí, že pachatel svým jednáním toto rozvrácení sleduje. Ať již různými formami poškození tohoto zřízení,
například vraždou představitele státu či představitele cizího státu. Objektivní stránka trestního činu teroru
zahrnuje usmrcení člověka, přitom je nerozhodné, jakých prostředků bylo použito. Usmrcení člověka lze spáchat
jak konáním, tak i opomenutím takového konání, k čemuž byl pachatel podle svých povinností povinen.
Subjektivní stránka je úmysl pachatele poškodit ústavní zřízení. I zde se jedná v případě přípravy o trestnost.
5. Závěr
Obecně lze říci, že výše uvedené ustanovení Trestního zákoníku v případě trestných činů §311 a §312 spočívající
v teroru nebo teroristickém útoku ve stejném rozsahu poskytuje ochranu jak České republice, tak cizímu státu.
Důvodem ochrany cizích států je obecná obava z těchto vysoce společensky nebezpečných trestných činů, které
v principu nejvíce ohrožují mír a bezpečnost především civilního obyvatelstva. Vymezení této ochrany přesahují
hranice jednotlivých států, a to z důvodu zajištění co největší obrany před terorem a teroristickými útoky, a to na
všech stupních, ať státních či nadstátních.
Ke sjednocování těchto postupů nás donutili okolnosti, a to teroristický útok z 11.9.2001 v USA a následné další
útoky, které byly provedeny v Madridu, v Londýně, v Moskvě atd. Zde byly zjištěny problémy izolovaného
přístupu trestněprávního postihu teroristických činů, a proto bylo bezpodmínečně nutné, aby v této oblasti
vystupovaly pokud možno všechny státy jednotným způsobem a docházelo zde k jednotnému postupu, ať již se
jedná o aktivní či pasivní boj proti terorismu. Mimo jiné došlo i z hlediska dohod jednotlivých států k velkému
posunu, kdy teroristické činy byly zakotveny v různých formách dohod. K velkému posunu došlo i v rámci
Evropské unie, kde byly vypracovány různé směrnice proti terorismu, které byly zakotveny do právního pořádku
jednotlivých členských států. Nedošlo zde jen k úpravě trestního práva, ale došlo zde ke sjednocení spolupráce
všech států na úseku poskytování informací, a to především informací získaných prostřednictvím tajných služeb
či dalších složek Ministerstva vnitra. K určitému posunu došlo i z hlediska poskytnutí ochrany proti terorismu a
teroristickým útokům, které jsou spáchány i mimo území jednotlivých členských států. Projevy mezinárodního
organizovaného zločinu v oblasti terorismu dosahují stále větších rozměrů, projevují se vysokou
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organizovaností, která je založena na specializovaných formách teroristických útoků. Tento druh organizovaného
zločinu se postupně internacionalizuje a integruje, přechází hranice jednotlivých států a vede k závažným
negativním jevům. Zde je bezpodmínečně potřeba spojit mezinárodní síly bez vymezení hranic jednotlivých
států. Jedině v široké spolupráci jednotlivých států, mezinárodních institucí a organizací bude možné účinně
zamezit stále se zrychlujícímu pronikání těchto organizovaných zločineckých struktur do národních ekonomik i
státních struktur a tím zabránit ohrožování fungování demokratické společnosti. Bojem jednotlivých států
s terorismem a jejich vzájemnou kooperací je možné zabránit a i účinně předcházet závažným kriminálním
projevům terorismu budoucnosti. Zabezpečení přísunu finančních zdrojů, odhalování a identifikace jednotlivých
vůdců a útočníků nám úspěšně pomůže ke snížení a likvidaci terorismu.
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ETICKÉ ASPEKTY SPRAVODAJSKEJ ČINNOSTI –
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA EDWARD SNOWDEN
Peter ROZEMBERG1

Ethical Aspects of Intelligence – Case Study: Edward J. Snowden
Abstrakt: Tento článok sa zameriava na etické aspekty spravodajskej činnosti. Prvá časť článku poskytuje
krátky prehľad o súčasných problémoch spojených s etikou v rámci spravodajskej práce. Druhá časť článku
potom popisuje motivíciu a dôvody prečo sa Edward J. Snowden stal tzv. whistleblowerom a prečo sa rozhodol
zverejniť činnosť Národnej bezpečnostnej služby USA a spáchať vlastizradu.
Kľúčové slová: spravodajstvo, etické aspekty spravodajskej činnosti, NSA, vlastizrada, odpočúvanie, motivácia
Abstract: This article is focused on the ethical aspects of Intelligence. The first part of this article provides a
brief overview of the current problems connected with ethics within the Intelligence community. The second part
of this article describes Edward J. Snowden´s motivation and reasons why he became a whistleblower and why
he decided to disclose the activities of the National Security Agency and commit treason.
Keywords: Intelligence, Ethical aspects of Intelligence, the National Security Agency, treason, monitoring
(bugs), motivation.

„Špionáž nie je zábava pre arcibiskupov.“ 2
Allen Dulles, ex-riaditeľ CIA
ÚVOD
Každá organizácia sa vyznačuje tzv. firemnou, alebo organizačnou kultúrou. Neoddeliteľnou súčasťou
organizačnej kultúry je etika. Niektorí autori dokonca ešte v rámci organizačnej kultúry striktne rozlišujú medzi
morálnou kultúrou a etikou. Ako uvádza A. Remišová: „V praxi, ale aj v teórii má zásadný význam vysvetlenie
vzťahu organizačná kultúra - morálna kultúra – etika. V podnikateľskom prostredí dochádza často k tomu, že sa
tieto javy chápu ako identické. Morálna kultúra je organickou súčasťou organizačnej kultúry. Predstavuje súhrn
morálnych noriem, princípov, hodnôt a vzorov, ktoré reálne pôsobia v danej organizácii, t.j. ktoré v danej
organizácii vystupujú ako fungujúce regulátory správania členov organizácie...Etika ako súčasť organizačnej
kultúry znamená cieľavedomé aplikovanie etických noriem a princípov do morálnej kultúry. Etiku v organizácii
možno dlhodobo rozvíjať len systematicky, plánovite a prostredníctvom implementácie etiky do systému
riadenia. Etika ako súčasť riadenia sa plánuje, riadi, kontroluje a vyhodnocuje. Jej úloha v organizačnej kultúre
je iná ako spontánne sformovanej morálnej kultúry. Prostredníctvom odborného riadenia etických procesov sa
pôsobí na zvyšovanie morálnej kultúry v organizácii.“ 3 Tu vidíme, akú významnú úlohu zohráva správne
chápanie etiky v každej úspešnej civilnej organizácii, alebo súkromnej firme. O to dôležitejšiu úlohu preto bude
zohrávať správne chápanie a dodržovanie najdôležitejších etických princípov vo vojenskom prostredí a najmä
v prostredí spravodajských služieb. Pre spravodajskú službu je otázka etiky a etického správania sa jej
zamestnancov kľúčová. Preto je cieľom tohto článku priblížiť čitateľovi základné etické aspekty spravodajskej
činnosti v tej najvšeobecnejšej rovine a v druhej časti článku poukázať na prípad E. Snowdena, pracovníka
americkej spravodajskej komunity, ktorý sa rozhodol zámerne porušiť mlčanlivosť a svetovej verejnosti vyzradiť
štátne tajomstvo USA.
I. ETICKÉ ASPEKTY SPRAVODAJSKEJ ČINNOSTI
1.1. Etika a spravodajská služba
Špionáž (spravodajská, alebo výzvedná činnosť) je vo všeobecnosti považovaná za druhé najstaršie
remeslo na svete, hneď po prostitúcii. Je vecou názoru, ktorá profesia si získala najodpornejšiu povesť, nie je
však spor o tom, ktorá profesia je najrozporuplnejšia. Medzi spravodajskými dôstojníkmi koluje aj vtip o tom,
aký je rozdiel medzi prostitútkou a špiónom? Špión čím je starší, tým je lepší. Pointa tohto vtipu teda vyznieva
výrazne v prospech spravodajských dôstojníkov.
plk. PhDr. Peter Rozemberg. E-mail: peter.rozemberg@mosr.sk. Autor je externým doktorandom AOS v Liptovskom Mikuláši.
VOLKMAN, E.: Špióni, tajní agenti, kteří změnili chod dějin. Melantrich, Praha, 1996, s. 9.
3 REMIŠOVÁ, A.: Etika ako súčasť organizačnej kultúry. In: Matyáš, M.(ed.): Vnútropodniková komunikácia ako nástroj motivácie
zamestnanca. Zborník z vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Podnikové médium 2004, UCM
v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Bratislava 2005, s. 56-57.
1
2
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V etickej rovine spravodajskej práce však môže vzniknúť otázka, ...čo môže byť morálne na tom, že
niekto poznáva inému jeho tajomstvá? Pri odpovedi na túto otázku treba vychádzať z nasledovných premís:
- bez ohľadu na etický aspekt, špionáž je trvalou a akceptovanou súčasťou spôsobu existencie ľudskej
spoločnosti,
- ako fenomén etiky je spravodajská činnosť vnímaná ambivalentne: ako ohrozenie u objektu takejto
aktivity a ako vlastenecká zásluha u subjektu,
- za určitých okolností je prípustné konať zlo za účelom dobra. Toto tvrdenie je však potrebné
dovysvetliť. Ak platí zásada, že negáciou negácie nie je negatívne negovaný výsledok, potom je nutné
stanoviť zásady kedy je na dosiahnutie pozitívneho cieľa vhodné negovať "zlo" - "zlom" a definovať
tak podmienky, kedy je možné využiť prípadnú možnosť eliminovania "zla - zlom" pre dobro. Za
určitých okolností existuje vždy možnosť konať "neštandardne".
Napríklad to, čo z pohľadu bežných občanov môže na prvý pohľad vyznievať ako "zlo" (pôsobiace v ich
neprospech) môže byť naopak z pohľadu odborných spravodajských profesionálov vnímané ako "dobro"
slúžiace v ich prospech - avšak v rozsahu širokej štátno-bezpečnostnej komunity, či celých štátnych útvarov,
vrátane rozsiahlych medzinárodných koalícií. Inými slovami, za určitých okolností môže reálne dôjsť aj ku
skutočnosti že "negáciou zla zlom" síce nedôjde k úplnému odstráneniu takéhoto "zla" - avšak v kontexte širších
záujmov významných štátnych komunít je vhodné veľmi citlivo posúdiť a dôkladne zhodnotiť majoritné záujmy
celkov a skutočnosť, či aplikovaním metódy eliminácie "zla - zlom" je možné konať "dobro" avšak "v prospech
širších štátnych útvarov".
V porovnaní s právnou terminológiou napríklad aj nutná obrana alebo krajná núdza, umožňuje za určitých
okolností - avšak zákonom presne vymedzených a definovaných skutočností vyhodnotiť napríklad aj usmrtenie
útočiaceho vraha ako čin slúžiaci na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva vlastného života či života iných
osôb. (Preto aj zabitie útočiaceho vraha nemusí byť napríklad v spomínaných prípadoch nutnej obrany či krajnej
núdze nutne vždy trestne stíhané. Dokonca v určitých individuálnych prípadoch môže vykazovať aj znaky
hrdinstva. Alebo veľmi zjednodušene povedané, vražda vraha konaná pre "dobro" respektíve ochranu iných
životov nemusí byť vždy súdom zo zákona penalizovanou vraždou.
V teoretickej rovine sa môže vyskytnúť aj otázka, aký je rozdiel medzi zlodejom a spravodajským
dôstojníkom, keď obidvaja niečo získavajú nelegálnym spôsobom? Tu je potrebné si uvedomiť rozdiel, nakoľko
zlodej kradne pre svoju potrebu, avšak pre spravodajského profesionálna je povinnosť získavať utajené
informácie zakotvená v jeho funkčných povinnostiach. A práve jedna z definícií pojmu funkcia nám hovorí, že
funkcia je činnosť vykonávaná v prospech spoločnosti. A tu je ten markantný rozdiel medzi obyčajným
zlodejom, ktorý kradne pre svoju potrebu (nezákonne) a spravodajským dôstojníkom, ktorý koná podľa platného
parlamentom schváleného zákona ( napr. Zákona č. 198/1994 Z. z. o vojenskom spravodajstve) a v súlade so
svojimi funkčnými povinnosťami. Je však pravda, že táto činnosť sa odohráva mnohokrát na hrane zákona
a z pohľadu radových občanov aj mimo akýchkoľvek pravidiel etiky.
Ak však dokážeme akceptovať popri negatívnom aj možnosť pozitívneho kontextu, je nutné ešte
upozorniť na niektoré problémové súvislosti. Špionáž (ako riskantná a tajomstvami opradená činnosť) je vo
všeobecnom povedomí verejnosti:
-

démonizovaná a stáva sa prostriedkom ideologickej manipulácie a potvrdením predstavy, že politika
môže byť niekedy aj skutočne špinavou záležitosťou,

-

fetišizovaná a stáva sa prostriedkom vzniku legiend (napr. Richard Sorge),

-

podliehajúca „sezónnej rozkolísanosti“ – inak je vnímaná v dobe mieru a inak vo vojnovom ohrození,
alebo priamo počas vojnového konfliktu,

-

vnímaná podľa hesla „iný kraj – iný mrav“ – MOSSAD bude v Izraeli vždy vnímaný pozitívne nech by
urobil čokoľvek, avšak napríklad francúzske tajné služby (aj napriek vysokej profesionalite) budú
terčom dešpektu francúzskej verejnosti.

Aby sme sa však dostali z takejto, príliš všeobecnej roviny uvažovania na platformu konkrétnej
spravodajskej služby, musíme uvažovať o etike spravodajskej činnosti z hľadiska jej významu pre národnobezpečnostné záujmy štátu a zákonného vymedzenia. Na tomto mieste budeme etickú problematiku posudzovať
vo vzťahu príslušnosti spravodajského profesionála k spravodajskej službe.
Predmetom výkladu bude vojenská spravodajská služba a jej príslušníci, ktorí sú zároveň príslušníkmi
ozbrojených síl (napríklad Ozbrojených síl Slovenskej republiky). Pre profesionálnu službu v ozbrojených silách
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(a v ozbrojených silách štátu s parlamentnou demokraciou všeobecne) sú etické aspekty vojenskej služby
pomerne presne vymedzené.
Základ tvorí vojenská prísaha, ktorá je smerodajná a od nej sa vyvíja aj etický kódex vojenského
profesionála. Za základný register morálnych kvalít vojenského profesionála sa považujú najmä také morálne
hodnoty ako sú úcta k Ústave SR, politická rozhľadenosť v jednote s nadstraníckosťou, mravná a občianska
bezúhonnosť, vlastenectvo a národná hrdosť, odhodlanie brániť vlasť a zmysel pre spravodlivosť a česť. Pre
spravodajského dôstojníka by mali byť samozrejmosťou aj také morálne hodnoty ako činorodá starostlivosť
o svoj odborný rast, profesná kultivovanosť a (endogénna) stavovská hrdosť na svoju profesiu a funkciu.
V spravodajskej komunite sa za najdôležitejšiu morálnu kvalitu jednotlivca považuje vlastenectvo. Je to
jednoznačne najdôležitejšia morálna vlastnosť spravodajského dôstojníka, pretože ani vynikajúca jazyková
pripravenosť, ani nadpriemerný intelekt a ani ďalšie profesionálne kvality nemôžu obstáť v konfrontácii
s rizikom takej miery profesionálneho zlyhania akou je vlastizrada.
Vlastenectvo (patriotizmus) vzniká ako forma spoločenského vedomia v procese národnej emancipácie od
sformovania sa národa ako historickej entity, až po vznik a existenciu národného štátu. Jeho podstatou je
synergický efekt, v ktorom vzťah jedinca k národu a vlasti sa vyznačuje:
- láskou,
- oddanosťou,
- hrdosťou na históriu,
- pripravenosťou chrániť jej záujmy.
1.2. Etické kritériá spravodajskej profesionality
Vychádzajme z premisy, že etickú hodnotu tej ktorej morálnej vlastnosti spravodajského profesionála
musíme odvodzovať hľadaním toho, čo jej prítomnosť a uplatnenie v profesionálnej aktivite zaručuje, prináša,
alebo neguje.
Ako najdôležitejšiu morálnu vlastnosť spravodajského profesionála sme si určili vlastenectvo. Až za touto
vlastnosťou sa zaraďuje jazyková pripravenosť a komunikatívnosť. Takéto zdôvodnenie je jednoduché, ak si
postavíme ako kritérium pragmatickú premisu, že podstatou spravodajskej profesionality je maximálna
úspešnosť pri plnení úlohy s minimalizáciou rizika zlyhania.
V morálnom profile vojenského profesionála (vhodného pre spravodajskú službu) by mala dominovať
vlastenecká vernosť a vyššie ako ostatné morálne kvality budeme v tomto kontexte zaraďovať aj stavovskú
hrdosť.
V praxi je ustálený a uplatňovaný systém toho, že spravodajská komunita (každá spravodajská služba
konkrétne) sa personálne kreuje tak, aby z hľadiska etiky a morálky dodržala kritériá, ktoré umožňujú jej
existenciu:
1.
-

v súlade so všeobecným modelom morálky a našla si v jeho medziach také miesto, ktoré :
ju nebude v postojoch verejnosti (občana) diskreditovať a tým akčne limitovať,
sa bude vo svojich špecifikách a možných „trecích plochách“ opierať o zákonnú úpravu pôsobnosti tej
ktorej spravodajskej služby (Zákon č. 198/1994 Z. z.),
ju nebude príliš paralyzovať dekonšpiráciou a marením špecifík spravodajskej činnosti.

2.

Akceptovateľná pre ľudí, ktorí svoje výnimočné osobnostné kvality spájajú aj s primeraným morálnym
profilom ( povedané na margo kmeňových pracovníkov).

3.

Akcieschopná v zmysle uplatňovania špecifík spravodajskej práce.

1.3. Etické aspekty spravodajskej činnosti
Vychádzajme z úvahy, čo sa stane s človekom, ktorý sa stal spravodajským profesionálom a usiluje sa,
aby v tejto profesii čo najlepšie uspel? Ako sa zmení?
Ak by niekto prehlásil, že nijako, tak buď ide o nezasväteného laika (človeka zvonku), alebo ide
o príslušníka spravodajskej služby, ktorý je tam vlastne omylom a spravodajská služba teda nevie, že má „ voš
v kožuchu“.
Príslušnosť k spravodajskej službe a výkon tejto profesie nutne mení morálny profil jednotlivca. Ide
o tri roviny morálnej kreácie:
- k sebe samému,
- k najbližšiemu okoliu,
- k širšiemu okoliu.
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Pri uvažovaní o tom, ako sa zmení morálny profil spravodajského profesionála vo vzťahu k sebe
samému, vychádzajme z toho, že k takejto zmene bude tlačený požiadavkami, ktoré si vyžadujú:
zmenu hierarchie morálnych kritérií smerom k dominancii vzťahu k profesii. Pre morálne
„plytké“ indivíduum je to zdanlivo jednoduché. Zásada mlčanlivosti a podriadenosti, ako aj absolútna
poslušnosť pri plnení úloh nie je pre neho problém. Morálne zásadovejší jedinec to má však zložitejšie.
Napríklad veriaci katolík si v takejto situácii musí dobre zvážiť, s čím pôjde k spovedi.
nevyhnutnosť transformácie vonkajšej podoby svojho morálneho profilu. Napríklad vlastenectvo
a novonadobudnutá stavovská hrdosť musia mať jednoznačne endogénny charakter. Pokiaľ by
profesionál skĺzol k opaku (machrovanie, chvastúnstvo) bolo by to jednoznačne neprofesionálne
a trestuhodné. A to aj vtedy, keď takáto endogénnosť (do vnútra projektovaná vlastnosť) môže mať za
následok, že „okolie“ považuje spravodajských profesionálov za konšpiratívnych elitárov, notorických
mystifikátorov skrývajúcich tak svoju „skutočnú tvár“ a podobne.

2.

Pri uvažovaní o morálke vzťahu k okoliu bude účelné rozlíšiť „bližšie okolie“ od toho ostatného. Za
takého „bližšie okolie“ budeme považovať rodinu spravodajského profesionála v jej fundamentálnom
rozmere – manželku a deti. Tí sú totiž profesionálnou „danosťou“ manžela a otca priamo dotknutí.
Oni totiž musia znášať:
potenciálne dôsledky rizikovosti danej profesie,
to, že im blízky človek je „pohltený“ svojou prácou (faktor času, obsahu a charakteru v sociálnych
funkciách fungovania rodiny....).
Ako logické riešenie sa tu ponúka nutnosť kompenzácie. A to nie iba v možnom lepšom materiálnom
a finančnom zabezpečení. K morálke spravodajského profesionála musí patriť aj to, že keď je už
limitovaný v možnosti byť vzorným manželom a otcom, tak je aspoň milujúcim, starostlivým a verným
otcom. Viesť usporiadaný a funkčný rodinný život pri extrémnom profesnom „vyťažení“ je morálne
vrcholným výkonom. A táto etická sanácia sa plne vypláca. Pre spravodajskú organizáciu je jedným
z indikátorov osobnostných kvalít a spoľahlivosti každého spravodajského profesionála.

-

-

-
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3. Z toho, čo sme si už naznačili, by sa ako najjednoduchšie riešenie úpravy vzťahu spravodajského
profesionála k „širšiemu okoliu“ mohlo javiť to, že sa ku všetkému a všetkým obráti chrbtom.
A nemusel by si lámať hlavu ako sa správať, ako sa v rôznych situáciách zachovať, čo, kde a komu
povedať. V takejto „jednoduchosti“ však nie je žiadna genialita, ale je to jej presný opak. Vysielať
svojmu okoliu takéto signály a iritovať ho tým, by z takéhoto profesionála urobilo neužitočnú figúrku.
Napokon je profesionálne, mať široký okruh známostí a kontaktov. Riešením teda bude, že takmer
všetko by malo zostať akoby po starom. Navonok celkom určite. Zásadne by sa však mal
„vyprofilovať“ vnútorný obraz vzťahu k okoliu. Výrazne sa musí zmeniť miera a forma otvorenosti,
priamosti a identifikácie s okolím. Železná zásada utajenia si vynúti na profesionálovi, aby chránil
svoju identitu na úkor pravdovravnosti, úprimnosti, atď. Má to aj širšiu dimenziu vo fenoméne
spravodajskej činnosti, akým je tzv. legendovanie. Ono totiž nie je bezbrehým klamaním
a ospravedlnením pred všeobecnou morálnou požiadavkou čestnosti v zmysle pravdovravnosti.
1.4. Etický aspekt profesionála k záujmovej osobe
Spravodajský profesionál sa musí dokázať vysporiadať s morálnou dilemou, že svojou činnosťou
manipuluje so „záujmovou osobou“ a to nie vždy v jej prospech. Etické aspekty vo vzťahu k záujmovej osobe
musia mať dôsledne pragmatické parametre. To mimo iného znamená, že profesionál musí pochopiť
a identifikovať sa s etikou páchania zla v mene dobra.
Napríklad príslušníci väzenskej a justičnej stráže si nemusia robiť výčitky, že obmedzujú osobnú
slobodu „im zverených občanov.“ Majú to však od spravodajských profesionálov ľahšie v tom, že za nich o tom
rozhodol (vyniesol rozsudok) sudca, respektíve súdny senát.
Špecifikou spravodajskej činnosti je to, že v spravodajskej praxi to tak jednoducho nefunguje. Oba
aspekty majú totiž ambivalentnú podobu. Dať sa do služieb cudzej mocnosti je pre jeden subjekt etiky a práva
trestuhodné a pre druhý subjekt (schopnosť náborovať cudzieho štátneho príslušníka) je naplnením jeho
vrcholného (branno-bezpečnostného) záujmu. To však vôbec neznamená, že spravodajský dôstojník by mal byť
cynickým manipulátorom vyznávajúcim zásadu „účel svätí prostriedky.“ Je profesionálnym umením a vrcholom
pragmatizmu poškodiť daného jedinca v mene vlastného záujmu iba do tej miery, aby zostal „funkčný“. Ohroziť
ho iba latentne a najmä potenciálne. Treba ho nechať pracovať v náš prospech čo najviac, čo najdlhšie a hýčkať
ho zato.
Na záver tejto časti článku treba dodať, že morálka a etika baptistického kazateľa, alebo učiteľa
spoločenského správania sú určite priehľadnejšie a okázalejšie ako etika spravodajského profesionála. Obe
profesie sú prospešné a užitočné pre spoločnosť, je však otázne, či morálne prevyšujú to, čo z hľadiska
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individuálnej kvality a prínosu predstavuje úspešný spravodajský profesionál. Realita a prax hovoria v prospech
spravodajských profesionálov.

II. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA EDWARD J. SNOWDEN
V poslednom období pravdepodobne najväčší rozruch vo svetových masmédiách vyvolala kauza
Edwarda Josepha Snowdena, ktorý svojim 13-minútovým video-odkazom, 4 medializovaným na sociálnych
sieťach odštartoval novú vlnu záujmu širokej verejnosti zameranú na morálne aspekty činnosti amerických
spravodajských služieb. V máji 2013 totiž odcestoval do Hongkongu novinár Glenn Greenwald, ktorý sa tam
mal stretnúť s anonymným zdrojom, ktorý mu cez internetovú komunikáciu tvrdil, že má presvedčivé dôkazy
o neobmedzenom sledovaní občanov zo strany vlády USA. Z anonymného zdroja sa vykľul vtedy 29-ročný
Edward J. Snowden, ktorý ako kontraktor, pracoval pre IT firmu úzko spolupracujúcu s americkou Národnou
bezpečnostnou agentúrou (NSA). Následné zverejnenie informácií o tom, ako NSA vážne prekračuje hranice
svojich právomocí otriasli celým svetom a stali sa jedným z najzávažnejších zistení v moderných dejinách.
Medializovaná kauza následne spustila horlivú diskusiu o národnej bezpečnosti a táto diskusia aj po viac ako
dvoch rokoch od jej zverejnenia stále pokračuje. Cieľom tejto časti článku bude pokračovať v poukazovaní na
etické aspekty spravodajskej činnosti a zistiť motív, ktorý E. J. Snowdena doviedol k vlastizrade – teda
k vedomému vyzradeniu (medializovaniu) prísne tajných informácií amerických spravodajských služieb a aký
cieľ tým sledoval.
E. J. Snowden počas rozhovoru s G. Greenwaldom uviedol o sebe nasledovné skutočnosti. Ako uvádza
G. Greenwald: „Snowdenov politický názor sa po útoku na Dvojičky výrazne zmenil. Stal sa z neho, tak ako
z mnohých Američanov „vlastenec“. V roku 2004, vo veku dvadsiatich rokov“, vstúpil do armády s úmyslom
bojovať v Iraku, lebo vtedy ešte veril, že ide o šľachetný úmysel s cieľom oslobodiť iracký ľud spod útlaku. Už
v prvých týždňoch základného výcviku si však uvedomil, že sa viac hovorí o zabíjaní Arabov ako o boji za
slobodu. Počas výcviku mal nehodu, pri ktorej si zlomil obe nohy, preto musel opustiť ozbrojené sily, no v tom
čase už stratil všetky ilúzie o skutočnom cieli vojenského ťaženia. Snowden však stále veril, že americká vláda to
myslí v zásade dobre, takže sa rozhodol nasledovať príklad viacerých rodinných príslušníkov a dal sa do
federálnych služieb. Navzdory nedokončenej strednej škole sa mu ešte pred dovŕšením osemnástich rokov
podarilo presadiť v informačných technológiách. Zarábal 30 dolárov na hodinu a od roku 2002 pracoval pre
Microsoft ako certifikovaný systémový technik (MCSE). Rozhodol sa však pre kariéru vo vládnom sektore, lebo
veril, že ide o ušľachtilé povolanie, ktoré ponúka možnosť profesijného rastu, a tak nastúpil na miesto
ochrankára v inštitúcii Centre for Advanced Study of Language v štáte Maryland. Budovu tajne riadi, spravuje
a využíva NSA. Tvrdil, že sa tak dostal k bezpečnostnej previerke najvyššieho stupňa, čo mu neskôr otvorilo
dvere k práci počítačového technika v spravodajských službách. Hoci nedokončil strednú školu, v oblasti
techniky sa u neho už v rannej mladosti začalo prejavovať výnimočné nadanie. Talent a prirodzená inteligencia
mu aj napriek mladému veku a chýbajúcemu formálnemu vzdelaniu umožnili rýchly kariérny postup.
Z ochrankára sa v roku 2005 dostal na miesto technického experta CIA (Ústredná spravodajská služba USA
pozn. autora). Vysvetlil, že v tom čase sa spravodajské služby zúfalo usilovali získať technicky zdatných
pracovníkov. Už boli také veľké a ich činnosť taká rozsiahla, že jednoducho nedokázali zohnať dosť
zamestnancov, ktorí ovládali dômyselné systémy. Preto sa vydali na lov talentov tam, kde ich predtým nehľadali.
Ľudia technicky nadpriemerne nadaní sú obyčajne mladí samotári, ktorým sa v klasickom školskom systéme
veľmi nedarí. Internet ich zaujíma oveľa viac ako formálne vzdelanie či osobný kontakt s rovesníkmi. Snowden
sa tak stal cenným a váženým členom svojho informačno-technologického tímu v agentúre, mal jednoznačne
hlbšie vedomosti a schopnosti ako väčšina starších kolegov s vysokoškolským diplomom. Snowden mal pocit, že
našiel presne to, čo hľadal, prostredie, ktoré ocení jeho schopnosti a v ktorom nezáleží na tom , či má alebo
nemá vysokú školu.“5
E. J. Snowden potom veľmi rýchlo stúpal po kariérnom rebríčku a v roku 2006 sa stal zo zamestnanca
subdodávateľskej firmy CIA plnohodnotným členom agentúry, čo mu otvorilo nové možnosti. Postupne pracoval
pre CIA vo švajčiarskej Ženeve, a v roku 2010 v Japonsku, kde získal oveľa lepší prístup k tajomstvám NSA. Už
počas svojho pobytu vo Švajčiarsku v ňom narastal pocit frustrácie a pokúsil sa upozorniť svojich nadriadených
na problémy v bezpečnosti počítačov či systémov, ktoré podľa neho šli ďaleko za hranice etiky. Podobné snahy
jeho nadriadení takmer vždy zmietli zo stola. Ako pokračuje Snowden: „Hovorievali, to nie je vaša vec alebo
nemáte dosť informácií, aby ste vyvodzovali takého závery. V podstate vám povedali, aby ste to nechali
tak....Vtedy som si konečne uvedomil, ako jednoducho sa dá od seba oddeliť moc a zodpovednosť, a tiež, že so
zvyšovaním mocenského postavenia sa znižuje nad vami dohľad a stávate sa v podstate nedotknuteľný pre

4
5

Dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=0hLjuVyIIrs
GREENWALD, G.: Nikto sa neskryje –Edward Snowden, NSA a americké systémy hromadného odpočúvania, TATRAN, 2015, s. 52-53.
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prípadné vyvodenie zodpovednosti.“ 6 Už koncom roka 2006 Snowden vážne zvažoval možnosť, že sa stane
bielou vranou (v anglickej terminológii sa používa termín whistleblower - informátor) a zverejní tajné
informácie, ktoré podľa neho odhaľovali protizákonné konanie. Na otázku novinára Greenwalda prečo to
nespravil už vtedy odpovedal: „Vtedy som ešte veril, že po zvolení Baracka Obamu do funkcie prezidenta dôjde
k reforme a zamedzí sa bezprecedentnému zneužívaniu moci, ktorého bol svedkom 7 ...Zakrátko však začalo
vychádzať najavo, že Obama nielen pokračuje, ale dokonca v mnohých prípadoch rozširuje radikálne kroky
predchodcov...Vtedy som pochopil. Nemôžem čakať, že vodca zariadi nápravu. Podstatou skutočného vodcovstva
je konať rázne, ísť príkladom, a nie čakať od iných aby konali.“8 Podľa rozhovoru Greenwalda so Snowdenom je
viac ako zrejmé, že zo strany Snowdena išlo o premyslený a dopredu naplánovaný čin. Dôkazom toho sú aj jeho
slová, že sa obával, že ak prezradí informácie zo zákulisia CIA, môže tým narobiť veľké škody. Ako sám hovorí:
„Keď vyzradíte tajné informácie o CIA, môžete ublížiť mnohým (mal tým na mysli agentov v utajení
a informátorov). To by som nespravil. Na druhej strane ak zverejníte tajomstvá, ktoré ukrýva NSA, uškodíte len
arogancii mocných a nátlakovým štruktúram. S týmto som sa dokázal vyrovnať.“ 9 V Japonsku, kde Snowden
pôsobil získal prístup k takmer všetkým utajeným informáciám NSA. A Snowden k tomu dodáva: „To čo som
videl, ma nesmierne rozrušilo. Sledoval som v priamom prenose, ako bezpilotné lietadlá hľadajú ciele, ktoré
treba zneškodniť. Pozoroval som pritom celé dediny a každodenné aktivity ľudí. Videl som, ako NSA v reálnom
čase monitoruje internetovú aktivitu nič netušiacich obetí. Uvedomil som si, že Spojené štáty vybudovali
nesmierne invazívny systém odpočúvacích technológií. Pochopil som jeho skutočný rozsah. A takmer nik netušil,
že sa to deje.“10 Snowden začal pociťovať čoraz naliehavejšiu potrebu, ba priam povinnosť oznámiť svetu, čo
videl. A pokračuje: „Čím dlhšie som pracoval v Japonsku pre NSA, tým som si bol istejší, že si to nemôžem
nechať pre seba. Nechcel som sa podieľať na ututlávaní pravdy pred verejnosťou. To by nebolo správne.“11
Avšak novinár Greenwald sa počas rozhovoru so Snowdenom v Hongkongu neuspokojil s týmto
vysvetlením. Pred medializáciou týchto závažných skutočností sa potreboval uistiť o skutočných motívoch E. J.
Snowdena, z dôvodu ktorých sa rozhodol svetu vyzradiť tieto tajomstvá. Pokúšal sa od Snowdena dostať
odpoveď na otázky: Čo ho primälo, aby zahodil kariéru (Snowden spolu s odmenami zarábal ročne 200 000
amerických dolárov)12, dal sa pravdepodobne označiť za ťažkého zločinca, porušil zákony o utajovaní informácií
a zásadu vernosti, ktorú mu vtĺkali do hlavy po všetky tie roky? Nebolo to jednoduché. Greenwaldovi trvalo
niekoľko dní, kým dostal od Snowdena presvedčivý argument, ktorý sa mu zdal dostatočne dobrý na to, aby ho
presvedčil, že Snowden si plne uvedomuje dosah vlastného rozhodnutia na svoj osobný život (rozhodnutím
odhaliť verejnosti tajné dokumenty NSA sa vzdával svojej dlhoročnej priateľky, ktorú nadovšetko ľúbil,
rajského života na Havajských ostrovoch, rodiny v ktorej mal vždy oporu, sľubnej kariéry, vysokociferných
výplatných pások, celého života ponúkajúceho nekonečné možnosti).13 Nebol mu ochotný pomáhať pri takom
riskantnom čine, kým nemal istotu, že Snowden koná svojprávne a pri plnom vedomí, kým nepochopil o čo mu
skutočne išlo. Ako uviedol Greenwald: „Nakoniec mi Snowden dal odpoveď, ktorá ma dostala a presvedčila.
Snowden odpovedal: Skutočná cena človeka nespočíva v hodnotách, ktoré vyznáva, ale v tom, čo dokáže urobiť
na ochranu týchto hodnôt. Ak nekonáte v súlade s vlastným presvedčením, tak zrejme žiadne nemáte.“ 14
Kde sa v ňom vzala takáto odpoveď? Tu je na mieste podrobnejšie preskúmať čo, alebo kto utváral
morálny profil E. J. Snowdena? Podľa jeho vlastných vyjadrení jeho morálny profil sa kreoval z rôznych zdrojov
a skúseností. 15 Počas detstva a dospievania čítal veľa o gréckej mytológii a ovplyvnilo ho i dielo Josepha
Campbella Tisíc tvárí hrdinu, ktoré vraj nachádza metaforickú niť osudu spájajúcu naše životné príbehy. Jedným
z hlavných ponaučení, ktoré si z neho zobral, bolo, že „my sami vdychujeme životu zmysel svojimi činmi
a vytvárame tak vlastný príbeh“16. Ľudia nadobúdajú obsah a sebaurčenie prostredníctvom vlastného konania.
„Nechcem aby sa zo mňa stal človek, ktorý sa bojí konať v mene obrany svojich princípov.“17
Tento leitmotív – mravný rámec hodnotenia vlastnej identity a hodnoty, bol jeho pravidelným
spoločníkom pri budovaní svojej osobnosti. Ale kto sa ešte podieľal na formovaní jeho morálneho profilu? Ako

Ibid., s.53-54.
Obama nastúpil do funkcie so slávnostným sľubom, že napraví radikálne praktiky, ku ktorým sa v mene boja proti terorizmu uchyľujú
národné informačné služby. Snowden očakával, že sa tak otupia aspoňnajdrsnejšie hrany rozviedky a ozbrojených síl.
8 GREENWALD, G.: Nikto sa neskryje –Edward Snowden, NSA a americké systémy hromadného odpočúvania, TATRAN, 2015, s. 54.
9 Ibid., s. 54.
10 Ibid., s. 54-55.
11 Ibid., s. 55.
12 Ibid., s. 59.
13 Ibid., s. 59.
14 Ibid., s. 56.
15 Ibid., s. 57.
16 Ibid., s. 57.
17 Ibid., s. 57.
6
7
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on sám trošku zahanbene priznáva: „Čerpal som z videohier.“18 A Greenwald pokračuje: „Pohrúžený do hier sa
naučil, že aj jeden jediný človek, zdanlivo úplne bezmocný, dokáže vzdorovať veľkej nespravodlivosti. Hlavným
hrdinom (hovorí Snowden) je zvyčajne bežný človek, na ktorom spáchajú mocné sily smrteľnú krivdu. Má na
výber: buď stiahne chvost a utečie, alebo sa otvorene postaví na obhajobu svojich ideálov. V dejinách tiež
nájdeme príklady, keď navonok obyčajní ľudia, dostatočne odhodlaní brániť spravodlivosť, dokázali poraziť aj
tých najhrozivejších protivníkov.“19
Greenwald ďalej priznáva, že Snowden nebol jediným v jeho kariére novinára, kto mu potvrdil, že jeho
svetonázor sa utváral prostredníctvom videohier. „Pred rokmi by som si z toho isto robil žarty. Doba sa však
zmenila a v generácii Snowdenových rovesníkov zohrali hry pri tvarovaní politického vedomia, hodnôt
a chápaní seba samého prinajmenšom rovnakú úlohu ako knihy, televízia či filmy. Videohry, podobne ako iné
typy umenia, často prinášajú zásadné morálne konflikty a nútia ľudí, ktorí začínajú inak uvažovať, aby sa
zamysleli nad platnosťou všeobecne prijímaných dogiem.“20
Snowdenove názory o podstate morálky sa teda formovali na základe spomínaných vyššie uvedených
diel a vytvorili, ako sám uviedol „vzor človeka, akým sa chcem stať“. Spočiatku mladícke úvahy v dospelosti
prerástli do seriózneho hĺbania o etických povinnostiach a vnútorných rozporoch, ktoré bránia človeku konať
v ich záujme. Ako popisuje Snowden: „Ľudia sú často pasívni a poslušní, lebo sa boja negatívnych následkov,
ak vyjadria nesúhlas, ale keď sa raz vzdáme lipnutia na veciach, na ktorých v podstate vôbec nezáleží – na
peniazoch, kariére, či fyzickej bezpečnosti, - získame slobodu a zbavíme sa strachu.“21 A mladý človek, ktorý
nedokončil ani len strednú školu a napriek tomu pracuje v spravodajskej službe, a z tohto dôvodu musí konať
v súlade s morálnymi požiadavkami spravodajskej práce, ktoré uvádzame v prvej časti tohto článku, sa tak
dostáva do morálnej dilemy, ktorú musí riešiť.
Navyše, ústrednú úlohu vo vývoji jeho osobnosti zohral aj internet. Rovnako ako pre jeho
rovesníkov aj preňho znamenal internet oveľa viac, ako len akýsi príležitostný pracovný nástroj. Ako popisuje
Greenwald: „Bol to jeho celý svet, priestor, v ktorom sa vyvíjala osobnosť a formulovali názory, miesto
poskytujúce slobodu, nekonečné možnosti poznania a intelektuálneho rastu.“ 22 Jedinečné príležitosti, ktoré
internet ponúkal, mali pre Snowdena nevyčísliteľnú hodnotu, a bolo ho preto treba chrániť za každú cenu. Ako
tínedžer spoznával prostredníctvom internetu svet a hovoril s ľuďmi zo všetkých jeho končín, ktorí často
pochádzali z úplne iného prostredia ako on. Bez internetu by nemal takúto možnosť. Ako spomína Snowden:
„Internet mi v podstate umožnil zažiť skutočnú slobodu a spoznať seba samého ako ľudskú bytosť...Pre mnohé
detská je internet hlavným zdrojom sebapoznania. Umožňuje im zistiť, kto vlastne sú a kým sa chcú stať, ale
podarí sa to len vtedy, ak konajú v súkromí, anonymne, ak smú spraviť chyby bez toho, aby ich prenasledovali do
konca života. Obávam sa, že moja generácia je posledná, ktorá si užíva takúto slobodu...Nechcem žiť vo svete,
v ktorom niet súkromia ani slobody, vo svete, kde sa degraduje a potláča jedinečný potenciál internetu.“ 23
Snowden teda cítil povinnosť urobiť všetko preto, aby tomu zabránil, presnejšie, aby umožnil ľuďom vybrať si,
či chcú, alebo nechcú brániť tieto hodnoty. Snowden opakovane zdôrazňoval, že jeho cieľom nie je zničiť
metódy, ktoré NSA používa na elimináciu súkromia. Práve naopak. Chcel, aby sa americkí občania a ľudia na
celom svete dozvedeli, čo sa im za chrbtom deje so súkromím. Chcel len informovať. „Nemám v úmysle zničiť
systémy, ale chcem, aby sa verejnosť slobodne rozhodla, či majú pokračovať, alebo nie.“24
Počas mnoho-hodinového rozhovoru s Greenwaldom hovoril Snowden veľmi pokojne a pôsobil
vyrovnane. Ale keď sa ho Greenwald znovu spýtal na definitívne pohnútky, ktoré ho doviedli k rozhodnutiu
spáchať vlastizradu tón jeho hlasu znel horlivo až podráždene. Snowden povedal: „Náhle som si uvedomil, že
budujú systém, ktorého účelom je zlikvidovať súkromie na globálnej úrovni. Chceli dosiahnuť, aby nikto
nemohol komunikovať elektronicky bez toho, aby o tom vedela NSA, bez toho, aby komunikáciu neanalyzovali
a neukladali.“25 Vtedy pohár jeho trpezlivosti pretiekol raz a navždy. Snowden bol rozhodnutý. Stane sa bielou
vranou.
K tomuto kroku však musel urobiť ešte ďalšie opatrenia. V roku 2012 ho spoločnosť DELL presunula
z pobočky v Marylande na Hawaj. Celý rok strávil sťahovaním údajov, ktoré by mal podľa neho spoznať celý
svet. Zobral aj ďalšie dokumenty, ktoré nemal v úmysle zverejniť, ale mali slúžiť novinárom, aby lepšie
Ibid., s. 57.
Ibid., s. 57.
20 Ibid., s. 57.
21 Ibid., s. 57-58.
22 Ibid., s. 58.
23 Ibid., s. 58.
24 Ibid., s. 58.
25 Ibid., s. 59.
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pochopili pozadie fungovania systémov NSA o ktorých píše. V roku 2013 prišiel na to, že ak chce získať všetky
kúsky skladačky a podať ucelený obraz situácie, bude potrebovať ešte jeden súbor dokumentov, ku ktorým sa
nevie dostať, kým pracuje pre DELL. Prístup k nim by získal, iba keby sa presunul na iné pracovné miesto
a poverili ho analýzou infraštruktúry, čo mu umožní dostať sa do archívov, v ktorých NSA skladuje
monitorovacie záznamy. Z tohto dôvodu sa prihlásil na pozíciu, ktorá sa otvárala v súkromnej vojenskej
spoločnosti Booz Allan Hamilton. Ide o firmu, ktorá je najväčším a najvplyvnejším súkromným partnerom
americkej vlády v oblasti dodávky zbraňových systémov a v jej službách pracuje nespočetné množstvo bývalých
vládnych funkcionárov. Po nástupe k tejto firme získal prístup k posledným súborom, ktoré potreboval na
vytvorenie celistvej predstavy o sledovaní v réžii NSA. Takto sa mu otvorili dvere k stiahnutiu informácií, ktoré
dokazovali, že NSA monitoruje celú komunikačnú infraštruktúru vnútri Spojených štátov amerických.26
V polovici mája 2013 požiadal Snowden o pár týždňov voľna, aby sa liečil z epilepsie (!?), ktorú mu
diagnostikovali rok predtým. Je až zarážajúce, že nikto z jeho nadriadených nepovažoval túto chorobu za
dostatočnú príčinu na odobratie bezpečnostnej previerky. Snowden si zbalil svoje veci vrátane niekoľkých USB
kľúčov, plných najtajnejších dokumentov NSA, a odcestoval do Hongkongu. Dňa 20. 5. 2013 sa ubytoval
v miestnom hoteli Mira. Tu sa stretol s americkým novinárom Glennom Greenwaldom a novinárokou Laurou
Poitrasovou, ktorí s ním natočili už spomínané 13- minútové video, v ktorom popisuje praktiky NSA.
Z mienkotvorných denníkov si vybrali denník The Guardian, nakoľko bol podľa názoru oboch novinárov
najmenej provládny a nehrozilo okamžité zametenie kauzy pod koberec. Ani Hongkong nebol Snowdenom
zvolený náhodne. Ako neskôr sám uviedol: „...Hoci je hongkonský ľud stále pod represívnou nadvládou Číny,
podarilo sa mu vybojovať si základné politické práva a slobody, čím vzniklo vhodné prostredie pre rozvoj
disentu.“ 27 Podľa neho „Hongkong poskytoval ideálnu zmes fyzickej bezpečnosti a politickej sily.“ 28 Po
medializovaní tejto kauzy Snowden pricestoval za pomoci Ekvádoru z Hongkongu do Moskvy, kde sa od júla
2013 nachádza v tranzitnej zóne moskovského medzinárodného letiska. Tam sa údajne zdržiava dodnes.
ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo poskytnúť čitateľovi všeobecné informácie o základných etických aspektoch
spravodajskej činnosti. Podstatou pochopenia a podriadenia sa etickým požiadavkám, ktoré spravodajské služby
všetkých krajín sveta kladú na svojich zamestnancov, je zabrániť vlastizrade, ktorá je v tejto komunite
považovaná za najťažší morálny poklesok, akého sa môže spravodajský dôstojník dopustiť. V druhej časti článku
sme sa pokúsili na prípadovej štúdii E. J. Snowdena zistiť hlavný motív a cieľ konania tohto príslušníka
americkej spravodajskej komunity, ktorý sa dopustil vlastizrady v nedávnej minulosti. Pričom táto kauza doteraz
vo svete rezonuje. Medzi dôležité zistenia je možné zaradiť fakt, že morálno-charakterové vlastnosti jeho
osobnosti neformovala ani rodina, ani škola, alebo nejaká cirkevná organizácia - ale videohry a internet. Toto
zistenie má závažný dopad na celú súčasnú spoločnosť. Mnoho mladých ľudí totiž odmieta autority. Nechce sa
podriadiť učiteľom, kňazom, vedúcim rôznych prospešných záujmových krúžkov. Považujú internet a videohry
za najlepší relevantný zdroj informácií. Pritom si neuvedomujú, aké nástrahy tento zdroj informácií v sebe tiež
skrýva. Ďalšou zarážajúcou skutočnosťou podľa nás bolo, že Snowden bol k spravodajskej komunite prijatý bez
ukončenia čo i len strednej školy. Vyššie sme sa síce dočítali, že sa tak stalo z dôvodu, že NSA „zúfalo“
potrebovala odborníkov na IT technológie bez ohľadu na formálne vzdelanie. Avšak boli to práve Američania,
ktorí zaviedli do spravodajskej komunity požiadavku akademického vzdelania ako kritéria výberu za
spravodajského profesionála. Bol to konkrétne generálmajor William Donovan, prvý riaditeľ Úradu pre
strategické služby (OSS), ktorý bol predchodcom dnešnej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) počas II.
svetovej vojny. Ešte zarážajúcejšou skutočnosťou však je, že Snowden nebol prepustený zo spravodajskej služby
ani po diagnostikovaní tak závažnej choroby akou je epilepsia. Veď po diagnostikovaní takejto choroby sa aj
bežným ľuďom napríklad zakazuje šoférovať automobil. Nie to ešte vykonávať takú náročnú činnosť akou
spravodajská práca bezpochyby je. Konanie Snowdena sa dá pravdepodobne najlepšie charakterizovať ako zmes
idealistických motívov s cieľom zabrániť porušovaniu ľudských práv v oblasti ochrany súkromia.
Celá kauza vzbudila rozruch aj vo vládnych kruhoch USA. Tie sa bránili tým, že poznatky získané
monitorovacími aktivitami NSA prispeli k odvráteniu ďalších útokov na území USA. To však nakoniec popreli
významní sudcovia, ako aj vláda USA. Napríklad americký federálny sudca Richard Leon vydal rozhodnutie,
v ktorom stálo: „...NSA zberom metaúdajov s najvyššou pravdepodobnosťou porušuje Štvrtý dodatok
k ústave...Vláda (USA) neuviedla ani jeden jediný prípad, ktorý by jednoznačne dokazoval, že analýza údajov
v správe NSA naozaj pomohla odvrátiť bezprostrednú hrozbu teroristických útokov.“29 Bokom nemohla zostať
ani Obamova administratíva. Vyšetrovacia komisia zostavená po vypuknutí tejto kauzy zverejnila 308-stranovú
správu. V nej sa konštatovalo, že: „tvrdenia NSA o kľúčovom význame monitorovacích aktivít sú
Ibid., s. 60.
Ibid., s. 61.
28 Ibid., s. 61.
29 Ibid., s. 272.
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nepodložené...Po podrobnom preskúmaní relevantných podkladov sme prišli k záveru, že informácie
zhromaždené na účely vyšetrovania teroristických aktivít v súlade s paragrafom 215 (Vlasteneckého zákona),
telefonické metaúdaje, nijako zásadne neprispeli k zabráneniu útokom.“30 Napriek tejto skutočnosti je možné
hodnotiť, že rozsiahle monitorovacie aktivity NSA pokračujú naďalej v nezmenenej podobe.
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THE ORGANIZATION OF SECURITY AND PUBLIC
ORDER TO IMPROVE THE SECURITY OF LOCAL
COMMUNITIES SUMMARY
Mariusz ROZWADOWSKI1 - Juliusz PIWOWARSKI2

Abstract: All socio-economic formations treat security as one of the most important values in human life.
Security determine; threats and risk. Assessment of security of the residents in a small territorial area, e.g. The
municipality, parish, village or settlement, ie. local communities should be considered through the prism of the
items listed above. In order to raise to a higher level of real security of the inhabitants of the local authorities,
together with the organizations security and public order should seek to minimize the risks of local and
associated risks in the area. The way to achieve these objectives is the construction of local prevention programs,
followed by their implementation countering common threats and social pathologies.
Keywords: security organizations and public order, threat, risk, local community, local prevention programs.

1.

INTRODUCTION

Security is one of the most important values in human life. The man with the development of
civilization creates for himself and other growing threats, because safety, as the value is appreciated by both
individuals and whole societies. Personal security and individual sense of security becomes the most important,
constitutional value3. The concept of safety in everyday language means a condition in which the individual has
a sense of confidence back in the second person or a well-functioning legal system. For the formulation of local
security, the concept of security should be narrowed to such an understanding of how it was adopted in science
criminal justice 4 . In the most general terms, the concept of security is a condition in which they are not
committed crimes, especially against the life, health and property5. Security has two basic determinants. The
threat and risk. According to L. F. Korzeniowski threat is a potential cause of an unwanted condition6, while the
risk is a function of hazard and the probability of its occurrence 7 . These two determinants should play an
essential role in the creation of the so-called. secure local area and raise to a higher level of security of local
communities. The way to achieve this goal is the creation and consistent implementation of prevention programs,
constructed for the needs of the local community through local organizations, public safety and order. Creation
and implementation of such programs should be preceded by; carrying out a strategic analysis of the diagnostic
most serious crime problems occurring in an area which is in the property of local authorities and affecting the
assessment of the level and security of the residents and other people staying there 8 . It was not until the
establishment of such a program after meeting w / the conditions can ensure the improved safety and sense of
security of local communities.
2.

SAFETY – DEFINITIONS, DETERMINANTS

Safety is the ability for creative activity of the subject and indicates the status of objective involving no
threat, perceived subjectively by individuals or groups9. According to the dictionary of the Polish language by a
security is understood as "... the state is not the threat, peace and confidence"10 or "... mental or legal, in which
the individual has a sense of confidence back in the second person, or on the operating system of law; opposite
danger. "11 V. Porada researcher defines the security situation, as a system of mutually connected and in varying
Mariusz Rozwadowski doktor, WSBPI Apeiron w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków,e- mail: mariusrozwadowski@interia.pl
Juliusz Piwowarski doktor prof. WSBPI, Apeiron w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków, e-mail: science2@apeiron.edu.pl
3 IV poprawka (Karta Praw) z roku 1791 roku do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
4 "Justice in criminal matters' (Criminal Justice) is part of the EU's general program" Fundamental Rights and Justice ", which aims to
promote the development of a European society based on European citizenship which respects fundamental rights, anti-Semitism, racism,
xenophobia and serve strengthening civil society. As the specific program Criminal Justice was established by the EU Council Decision of
12 February 2007.
5 WIDAWSKI J., SARNECKI P, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma
Policji - część I). Warszawa-Kraków, 1997, s. 7-15.
6 KORZENIOWSKI L.F., Securitologia - Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków, 2008, s. 58.
7 KORZENIOWSKI L.F., Menedżment , EAS, Kraków, 2010, s. 180.
8 WIDACKI J., Kryminalistyka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 1999, s. 59
9 KORZENIOWSKI L.F. Zarzadzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenia, ochrona, PSB, Kraków, 200 s 437.
10 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1979, s. 147.
11 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1978, s. 50
1
2

333

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

degrees of violating the impact factors and their properties, affecting the creation, development and results of
social phenomena that negatively affect health, life and all the other values in a particular society 12 . Some
authors distinguish between positive understanding of safety, as the formation of certain of survival, possession
and freedoms of others and development entity, as the understanding of the negative defining security as the
absence of threats13 . Security is a function of many different factors. Because of the hazard classes can be
distinguished types (classes) safety14:
 Safety objective or subjective,
 Safety internal or external,
 Safety individual or group,
 Security abstract or concrete,
 Safety potential or active,
 Safety individual or group,
 Safety static or dynamic.
The opposite of security is a state of emergency15 being the primary determinant. Threats category are
not spontaneous, always refer to some entity. They have for this entity destructive. These risks may cause
harmful consequences for the body. To generate threats are needed in the opportunities that lie in the entity to
which they relate, in its surroundings or entity relationships with the environment16. By definition, that can be
found in dictionaries threat is considered the senses: the objective (the situation dangerous for life and health)17,
subjective (mental or legal, in which the individual does not have a sense of confidence back in the second
person, or a smoothly operating system)18. Threats objective is a real, real, independent of human possibilities of
destruction and cause damage, and the risk of subjective relate to: awareness of the risks, the lack of awareness
of the risks, lack of knowledge the possibilities to prevent danger19.
A sense of external security and internal public is the result of a number of various factors. Affect them
both objectively existing conditions, as well as of past experience and activities of the mass media, which often
present and intensify extreme events and unusual, but having impact on public awareness. Another equally
important determinant of the risk of security is to be understood as objectified uncertainty of any adverse events,
the risk varies with uncertainty, and not the degree of probability20.
There are many methods of risk assessment. These are applied in practice, the method of intuitive
indicator, punk, simplified simulation, statistical discrimination 21 . Risk management is the identification,
measurement, control and manage the risk in order to minimize and protect against risk22. Risk management can
be divided into the following stages:
 identification consisting in determining what risks and to what period is threatened by the entity,
 quantification, or measurement using different methods depending on the type of risk and the size
of the potential damage,
 decide the conditions where it is possible to determine the risks for the expected result and the
probability of a particular outcome is known or possible to estimate,
 control designed to examine the effectiveness of projects undertaken to reduce risk.
The value of the security changes over time, as ambient conditions change, and man and society can
change. It should, therefore be concluded, that these changes must be observed and must influence the change in
the level of safety23.
The above definitions safety focus on the subjective and objective character. Sense of security present
in the form of subjective relates to become aware of hazards, lack of awareness of the risks and lack of
knowledge about the possibilities to prevent danger. The objective state of security refers to the existence or nonexistence of real threats independent individual observations. These rules relate to the concept of security of
local communities.

PORADA V. , Teoritecky rozbor policejni informace, situace,a identifikace policejni cinnosti, Praha, „Bezpecnostni teorie a praxe“,
Sbornik Policejni akademie CR, 2003, s. 259 – 271.
13 NYEJ S.Jr., Problemy badań nad bezpieczeństwem, Sprawy Międzynarodowe, 1989, nr 6, s. 51-64.
14 KORZENIOWSKI L.F., Securitologia na początku XXI wieku, „Securitologia/Securitology/”, 2007, nr 6, s. 181-192.
15 DUNAJ B., (red. nauk.): Popularny Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1999, s. 30.
16 KORZENIOWSKI L.F., Zarządzanie…op.cit.2001, s. 21.
17 Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996, s. 1313.
18 Słownik współczesnego języka polskiego, Leader Digest Przegląd, Warszawa, 2001, tom 2 s. 607.
19 KORZENIOWSKI L.F., , Securitologia - Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków 2008, s. 59.
20 MOCZUK E. , Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,
2003, s. 73.
21 WILLET A.H., ., The Economic Theory of Risk Insurance, Philadelphia, 1951, s. 6.
22 DZIAWGO D., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, [w:] Bankowość. Podręcznik dla studentów, (red. nauk.) Głuchowski J.,
Szambelańczyk J., WSB, Poznań, 1999
23 WELANDER G., SVANSTROM L., EKMAN R., Safety Promotion and Introduction, Revised edition, Krolinska Instituet, Stockholm,
2004, s. 10.
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LOCAL COMMUNITY – DEFINITIONS OF ELEMENTS CONSTITUTING

The local community is defined differently depending on the prism, which the study defined this
concept. In ecological terms, the local community is treated as a social system, determined by the spatial
arrangement of the territory, being taken here into account many factors that determine the functioning of the
local community in terms of functionality. While the social space is recognized as a social creation less
dependent on natural conditions or typological. The purpose of the ecological point of view, is to ensure that
community conservation and development of support for protected areas among local communities and
tourists24.
Given the approach conflict, the local community is recognized as a stage on which are pending
conflicts between local residents and representatives of local authorities, or as a third party are mentioned
entrepreneurs operating on the territory of the community. The subject of the conflict are usually:
 distribution of goods in the social space,
 growing economic diversification,
 competence of the leaders of local communities,
 symbolic appropriation of public space.
In defining the local community is important spatial dimension, social and psychological. People
express their emotional relationship to space - the ground family, homeland, homeland private. The element that
has a big impact the implementation of the common interests of local communities, particularly in urban
communities, are operating in their area of associations, non-governmental organizations or social groups that
are exponents of these interests. In traditional societies, local communities have greater autonomy, its own social
norms governing their activities. In modern societies prevail begins macrosocial system standard, and the
boundaries of local communities are established administratively, less important are their cultural boundaries.
The factor that catalyzes the process of transformation of territorial collectivities in the local communities is the
participation of inhabitants of the territory in social activities, the more likely to be involved in such campaigns
occurs in the case of people with higher social status. In summary it can be said that the local community is a
community living in isolated, relatively small territory such as. Parish, village or settlement, in which there are
strong ties arising from common interests and needs, as well as a sense of rootedness and belonging to the
inhabited place. As elements constituting the local community mentioned in sociology:
 space (geographically separate region) and territory (the area of the incumbent by the human
population)
 resident population of that territory,
 social interactions between people living in the territory,
 common bond of people and institutions, which makes it a community characterized by an internal
integrating which in turn allows you to take joint action to solve local problems,
 sense of belonging to the residence, expressed in attitudes referred to as the so-called. local
patriotism.

4.

IMPACT OF THE DETERMINANTS OF SAFETY SENSE OF SECURITY OF LOCAL
COMMUNITIES AND TO BUILD A SAFE SPACE FOR LOCAL ORGANIZATIONS SECURITY
AND PUBLIC ORDER

Discussed above, the concept of security and its determinants. The state of danger and risk are
undoubtedly of great importance for the assessment of sense security in local communities. Security as a state in
relation to the local communities is determined by the characteristic features of that community. Belong to them:
 greater autonomy,
 your own social norms regulating the activities of the community,
 strong links between cultural and human
 dwelling separated, relatively small territory,
 sense of rootedness and belonging to the inhabited place.
Assessment of security of the residents in a small territorial area. The municipality, parish, village or
settlement should be considered through the prism of the items listed above. The individual to the community
norms and actions do not always coincide with the generally applicable, an example may be the usual
underestimation of illegal activities such. after Mass on Sunday alcohol by the male members of the community,
often leading to fights and quarrels in the place of residence. Such activities are permitted in the data community
only against members of these communities. In the event of such actions on the part of women and so-called.
PODEDWORNA H.,, Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady, [w:] Socjologia ogólna: wybrane problemy., red. J.
POLAKOWSKA-KUJAWA, Socjologia ogólna: wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2007, s. 111-119.
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foreign, local community unequivocally condemns them 25 . Another example may be necessary between
neighboring feuds often not reported to law enforcement authorities. Despite these events in the community a
sense of security is at a high level. In the event of incidents of criminal type of traffic accident, the locals very
willing to declare themselves as witnesses, when the potential perpetrator is someone from outside the
community. However, in case the blame for the accident or other event shall be borne by road from the
community, no one wants to provide26. The above-mentioned examples testify to the sense of rootedness and
belonging to the inhabited area, it is characteristic especially for rural areas.
According to the researchers involved in the study of the safety state of emergency it is the primary
determinant of his. In the case of a threat to local communities entity, which is the community may be the
emergence of a "foreign" - understood as people from outside the community. When they make a theft in the
community there are efforts to eliminate negative phenomena. In the form of a civil guard, helping neighbors and
close cooperation in the detection of offenders with local law enforcement agencies.
When living in the local community comes to the risks of objective, real, independent of human.
Landslides, flooding, cold weather residents of a concerted effort to counteract these phenomena. An example
would be cooperation in anti-flood embankments or assistance in dealing with the consequences of landslides.
Another determinant of the safety risk is understood as objectified uncertainty of adverse event. In the
local community to eliminate risk it is not possible, but it can be reduced by proper management of it. Risk
management is the identification, measurement, control and controlling risks in order to minimize and protect
against risk27. The risk management of the community can be divided into the following stages:
 identification consisting in determining what risks and to what is at stake during a local community,
 calculation, or measurement using different methods depending on the type of risk and the size of
the potential damage,
 decision-making under conditions where it is possible to determine the hazards to the community,
 administration to investigate the effectiveness of projects undertaken to reduce the risk
characteristic of the community.
To sum up, we can draw the idea that appropriate risk management by local organizations, public safety
and order and of public space / understood as an area of particular importance for meeting the needs of residents,
improve the quality of their life and pro-establishing social contacts due to its location and characteristics
functional - spatial / in cooperation with the local community can help to eliminate hazards crime occurring in
the area. Implementing specific actions to mitigate risks criminal must pave following their directions:
 multi-departmental and structural partnership (local authorities, police, planners, urban planners,
architects, local community)
 diagnose the causes of criminal behavior and planning measures for their total elimination,
 combination of the physical and social environment (community).
The physical space can have a direct impact on criminal behavior by:
 separation of protected areas,
 increasing or limiting access through barriers, fences,
 influencing the possibility of observation by citizens and police services (monitoring settlements,
villages and towns).
These elements and active citizenship of members of local communities can contribute to the
elimination of hazards, substantial reduction of criminal phenomena and to reduce the often hidden pathology
characteristic of the local community, such as:
 Violence in the family,
 alcoholism,
 drug addiction.
Importance of countering these threats and pathologies has activities of local authorities and local civil
security and public order / District Police Headquarters and police stations /. Especially in the field of security
and public order. The main tasks of this area are:
 ensuring public order,
 fire protection,
 sanitary safety,
 combat the effects of natural disasters.
An important element in securing public order and safety in the local, and thus practical countering
threats and risks occurring locally, is the construction of local prevention programs in cooperation with local
Police, which should include the following elements:
Research author's interview with members of the community.
Experience the author's work in the Department of Traffic Police Provincial Headquarters in Cracow.
27 DZIAWGO D.,, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, [w:] Bankowość. Podręcznik dla studentów, WSB, Poznań, 1999, s. 351398.
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the hierarchy in a given area criminological problems.
defining target groups,
Identify the purpose of prevention activities, the main and partial,
definition of tasks, areas in which activities will be implemented,
determination; entities interested in cooperation in the implementation, forms and methods of
actions and deadlines for their implementation,
 developing guidelines for management prepared program of preventive and incentive system for
people taking action and being the recipient of action,
 developing principles of evaluation,
 indication of the direction of media activities,
 estimate the cost of individual activities, and the entire program,
 indication of the person responsible for drawing up the document prevention program,
 consulting and obtaining the approval of entities implementing the program28.
The implementation of well-designed prevention programs of local help to increase the sense of security
among the members of the local community, as well as people visiting; tourists, members of their families.
5.

CONCLUSION

Analyzing the concept of security from the perspective of local communities can be said that as the
capacity for creative activity of the subject understood as a local community, it means the state of objective
involving no risk to the community, but only subjectively felt by the members of this community. In this sense,
security is a function of many different factors specific to the community. In order to determine the causes of the
undesirable condition or determine the risks specific to the community and to diagnose the main risks involved
in the community include:
 obtain statistical data on existing crime threats,
 determine the geography of crimes and offenses,
 obtain the opinion of residents eg. In the form of complaints,
 press to gather information about the negative phenomena, but characteristic of the local
community.
Conclusions drawn from these data play a leading role in the creation and implementation of prevention
programs, constructed for the needs of local communities. Creation of the program preventive and consistent
execution of sentences contained in it, with the cooperation of local communities with local authorities, Police,
Municipal / Communal, Fire Brigade and other local services, contributes to the improvement of safety and
sense of security of local communities.
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FENOMÉN PROCESU MIGRACE V KONTEXTU
SPOLEČNÉ OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY
Petr ROŽŇÁK1 - Karel KUBEČKA2 - Zbyšek KORECKI3

Phenomenon of Migration Process in the Context of the Collective Defence
and Security Policy of the European Union and the Czech Republic
Abstrakt: Podnětem k napsání stati „Fenomén procesu migrace v kontextu společné obranné a bezpečnostní
politiky Evropské unie a České republiky“ bylo několik závažných okolností. Těmi je především nejenom
zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace, ale i narůstání institucionální krize Eurozóny a stále větší
vyprázdněnost elit. Pokračuje, s největší pravděpodobností organizovaná, migrační vlna valící se přes prostupné
hranice Schengenu, která ukázala jak je Evropská unie křehká a bezzubá. Tato skutečnost rozděluje členské státy
EU na patriarchální a patrimoniální a mezi státy společenství narůstá nedůvěra. Kromě toho se mezi
jednotlivými regiony Evropy rozevírají nůžky v nahlížení na zajištění vlastní bezpečnosti. Stabilita, svoboda a
demokracie jednotlivých regionů Evropy je ohrožena také tím, že se odklánějí od osvědčeného vertikálního
způsobu řízení společnosti: stát – region – okres – obec; a kloní se k horizontálnímu nesystémovému a
chaotickému řízení společnosti. V některých evropských regionech (Francie, Belgie, SRN, Švédsko, Velká
Británie) již dokonce existují uzavřené komunity, v nichž neplatí právo většinové společnosti. Ostentativní
humanisté, zneužívají situace, hovoří o soucitu a solidaritě. Fakticky však torpédují demokratické principy a
podminovávají křesťanské základy, na nichž dosud stojí evropské národní státy. Jestli tak činí vědomě anebo
nevědomě, z vychytralosti anebo hlouposti je pro Evropany, Čechy a Slováky v celku jedno. Vypouštějí tak
z láhve džina Luciferova efektu. Náš blahobyt a bezpečnost ohrožuje nejen terorismus, radikální islamismus,
masová migrace ať již globálního či regionálního charakteru, ale stále více a zřetelněji strukturálně vybuzená
hloupost elit. Předkládaný text koresponduje s IGA_Z4_02_2015 na němž spolupracují v rámci České republiky
badatelé i studenti Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze a Mendelovy univerzity v Brně, jakož i badatelé
Univerzity Mikuláše Koperníka v polské Toruni.
Klíčová slova: Společenské a bezpečnostní hrozby, migrace, migrant, azylant, migrační teorie, migrační směry,
pět zásad pro úspěšný boj s uprchlickou krizí, horizontální-chaotické řízení společnosti, odliv mozků, kvalita
života, hybris syndrom, hadi v oblecích, Luciferův efekt, strukturálně vybuzená hloupost.
Abstract: The impulse to write the essay "The phenomenon of the migration process in the context of common
defense and security policy of the European Union and Czech Republic" was given by several serious
circumstances. Firstly, it was the deteriorating international situation as well as the increasing institutional crisis
of the Euro zone and the growing emptiness of the European elite. The likely organized migration wave rolling
across the permeable borders of Schengen continues, which showes how the European Union is fragile and
toothless. The problem of the migration divides the EU Member States into the patriarchal and patrimonial states
and the distrust among the union states is growing. Moreover, the regions of Europe differ more and more in the
perceptions of their own security. Stability, freedom and democracy of Europe's regions are threatened by the
fact that they diverge from the proved vertical system of management of the society: state - region - township village; and tend to horizontal unsystematic and chaotic management. Furthermore, in some European regions
(France, Belgium, Germany, Sweden, UK) there are closed communities in which the law of the mainstream
society does not apply. Ostentatious humanists abuse the situation, they speak about compassion and solidarity.
Actually, they undermine the democratic principles and the foundations of Christianity on that the European
nation states are based. If they do so consciously or unconsciously, from cunning or foolishness it does not
matter to Europeans, Czechs and Slovaks. They discharge the gin of Lucifer Effect from the bottle. Our
prosperity and security are threatened not only by terrorism, radical Islamism and mass migration, whether
global or regional nature, but more and more by the irresponsibility of elites. The presented text corresponds
with IGA_Z4_02_2015, with the researcher undertaken by scientists and students of the University of Regional
RSDr. Petr Rožňák, CSc., dr.H.c. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha: Katedra regionálního rozvoje a Katedra bezpečnosti;
Mendelova univerzita Brno: Ústav teritoriálních studií (FRDIS), Fakulta regionálních studií Česká republika. E-mail: petr.roznak@vsrr.cz
2 Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha: Katedra regionálního rozvoje a Katedra bezpečnosti;
Mendelova univerzita Brno: Ústav teritoriálních studií (FRDIS), Fakulta regionálních studií Česká republika. E-mail:
karel.kubecka@vsrr.cz
3 Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha: Katedra regionálního rozvoje a Katedra bezpečnosti; Mendelova
univerzita Brno: Ústav teritoriálních studií (FRDIS), Fakulta regionálních studií Česká republika. E-mail: zbysek.korecki@mendelu.cz
1
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Development Praha, Mendel University in Brno in the Czech Republic and the Nicolaus Copernicus University
of Torun in Poland.
Keywords: Social and security threats, migration, migrant, refugee, migration theory, migration trends, the five
principles for a successful fight with the refugee crisis, horizontal-chaotic management company, the brain drain,
quality of life, syndrome hubris, snakes in suits, Lucifer Effect, structurally excited stupidity.

Úvod
Cílem autorů je ukázat, že stejné zájmy ještě neznamenají automatický existenci společné bezpečnostní a
obranné politiky Evropské unie. Pouhá vize EU coby velmoci a posilování iluze o její síle, stejně jako
permanentní pokusy USA o otevřené či skryté vyvážení demokracie na bodácích, úsilí o předsunutí vojsk NATO
a posunutí strategické vojenské linie „dvou světů“ nejsou zárukou bezpečnosti Evropy. Evropské elity opilé
úspěchy, tváří v tvář britskému exitu,4 tsunami uprchlíků valící se do edenu Evropy, problémům s tím spojených
v největších zakládajících zemích EU (bývalých koloniálních), pomaličku střízlivějí. Tato stať přináší argumenty
o tom, že dnešní bezpečnostní hrozby a rizika světa i Evropy mají hluboké příčiny, vycházející z často
neuvážených rozhodnutí a flagrantních ústupků politických (ne)autorit. Autoři se pokouší podat zprávu o
probíhající proměně bezpečnostních rizik pro evropský superstát. Ukázat, jak je to s kvótami, imigrací a
nerozhodností Evropské unie. Jak v globalizovaném, avšak permanentně zmenšujícím se a soupeřícím světě, je
nebezpečný i hloupý verbální projev politika. Příkladů takových výroků ohrožujících bezpečnost a blahobyt
občanů lokálně, regionálně i globálně je bezpočet. Autoři této stati pro ně nemusí chodit daleko. Postačuje zůstat
v české kotlině. Vnímají, že přes odstranění reálné hrozby války mezi Východem a Západem, se svět – bohužel –
nestal bezpečnějším. Bohužel, však vládnoucí západoevropské elity, stavějící na odiv politickou korektnost a
„profesionální dobrodějství“ nejsou problémy s migrací nejen řešit, ale i pojmenovat.
1. Imigranti neutíkají před něčím, ale za něčím
Mezi „starými“ a „novými“ zeměmi Evropské unie se nesvírají nůžky a hospodářské rozdíly členských států
Evropské unie jsou markantní5 . Více rychlostní Evropská unie prostě existuje. Zdá se, že sen o prosperující
Evropě bez válek se rozplynul. Stačí nezavírat oči před faktickou neexistencí společné obranné a bezpečnostní
politiky evropského superstátu a „de jure“ existujícími závěry Dublinské smlouvy6. Mince, koneckonců jako
vždy, ná dvě strany. Hlavu, na níž pozorný sběratel nalezne: Islámský stát by nevznikl bez nedomyšlené
Bushovy invaze do Iráku, a současná emigrace ze Sýrie. Bez destabilizace arabských států severu Afriky a
podpory „arabských jar“ by se migranti z hlouby Afriky do Evropy nedostávali. Orla: Evropský sociální stát.
Svou iracionální sociální politikou nám migranty lákáme. Jsme názoru, že to jsou hlavní příčiny valící se
tsunami imigrantů na prostupné jihovýchodní křídlo hranic EU z Afriky, Sýrie, Iráku, Pakistánu, Afganistánu,
Somálska či Bagladéže. Tvrdíme, že imigrace není záchranou, ale zkázou Evropy. V této souvislosti se zcela
logicky vynořují otázky, na něž je třeba hledat odpovědi:
1. Čím byla tato migrační krize způsobena?
2. Potřebuje vůbec Evropa migranty z jiných světů a proč je jejich zvaní k nám hluboce amorální?
3. Proč se vrcholným byrokratům z EU tato krize vlastně hodí?
4. A co by se mělo stát, aby nedošlo na nejhorší?
Nesouhlasíme totiž, s tištěnýmy a vysílanými „mainsreamovými“ médii (MSM), jak nám předkládají tu něco
k uvěření, a tu něco zatajují. Dva příklady za všechny, o nichž jsme se z MSM nedozvěděli. První, Islámský
chalífát (ISIS) reprezentující radikální politický Islám povýšil genocidu křesťanů v roce 2014 v muslimském
světě na 100 000 ročně. Druhý, návštěva al-Sisiho (egyptský generál a prezident) v koptské katedrále a jeho
reformátorský projev k učencům univerzity Al-Alzhar. „Modifikujte soubor textů, které jsme si za ta léta
zposvátnili tak, že jsme si znepřátelili celý svět. Nemůžeme v této mentalitě setrvávat. Musíme se na ni podívat
zvenčí z osvícenější perspektivy. Naše náboženství potřebuje provést revoluci a rozvinout debatu, jaká odpovídá
naší době. Problémem nikdy nebyla naše víra, ale ideologie., kterou jsme si zposvátnili tak, že s ní nelze
polemizovat. Není možné, aby tato ideologie udělala z celého islámského národa, zdroj obav, hrozeb, vraždění a
destrukce na celém světě. Není přece možné hlásat, že by 1,6 miliardy mělo pozabíjet šestimiliardový zbytek
lidstva. Nedokážete vidět věci jasně, dokud jste v této ideologii zamčeni.“ Al- Sisi vyzval imámy „k náboženské
1 ZAHRADIL, Jan. Skeptický Evropan. Brusel: EKR, 2016.
2 ROŽŇÁK, Petr. Mechanismy fungování Evropské unie.: In quorum gratiam?. První. Ostrava: KEY Publishing, 2015, s. 171-183, 184-194,
ISBN 978-80-7418-237-2.
3 D U B L I N S K Á K O N V E N C E týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských
států Evropských společenství, která byla přijata dne 15.6.1990 v dánském Dublinu, následně v Římě dne 7. 12. 1990 a v Lucembursku dne
13. 6. 1991, v jediném exempláři, v jazyce německém, anglickém, dánském, španělském, francouzském, řeckém, irském, italském,
holandském a portugalském. Testy vyhotovené v každém z těchto jazyků jsou stejně hodnověrné a jsou uloženy v archivu vlády Irska. Ani
slovo zde nenajdete o povinných kvótách, tak jak se dnes často dává k věření vládám národních států EU a jejím občanům.
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revoluci, kterou vy imámové dlužíte Alláhovi.“ Nejen proto, že „na Váš další krok čeká celý svět“, ale taky
proto, že „islámské společenství je trháno a ničeno našima vlastníma rukama“.7

Graf 1
Smutnou skutečností je, že velký podíl na vzniku a trvání této migrační vlny má dosavadní politika Západu
založená na ideologii násilného vývozu demokracie a západních hodnot. Sice se podařilo zlikvidovat místní
tradiční diktátorské režimy, ale bohužel, nenastal očekávaný (?) triumf demokracie, ale naopak rozklad, chaos,
občanské války, násilí a humanitární katastrofy. Do pohybu se dostaly statisíce až miliony běženců, snažících se
migrovat do Evropy. Jiří Weigel na serveru Echo24 dne 27. června 2015 uvádí, že současná vlna migrace je
výsledkem a) jak neúspěšné zahraniční politiky západních velmocí v blízkovýchodním regionu, tak b) atraktivity
„nesnesitelné lehkosti bytí“ západoevropské azylové a sociální politiky8. Musíme přiznat, že na vině jsou také
neponaučitelní ostentativní pseudohumanisté ohlupující, manipulující a regulující za pomoci médií (MSM)
masy.9 Integrovaná část Evropy je prolezlá pokryteckým a překrouceným humanismem, sebevražednou ideologií
multikulturalismu a „humanrightismu“.10 Tito lidsko-právní fanatici, kolem sebe šíří „politicky korektní názory“,
že migraci je třeba považovat za lidské právo a tudíž nikoho nelze zbavit údajného nároku na život v bezpečí a
dostatku. Přitom současně navádějí milióny lidí k rezignaci na domov, vlast, národ a stát a absolutizaci názoru,
že migrovat je přeci lidským právem, že na migraci je nárok a že z tohoto nároku plynou nároky další, včetně
sociálních. A tak poptávka s nálepkou „Willkommen im Hotel Europe all inklusive“ vyslaná nedvojmyslně
německými politickými špičkami kancléřskou Angelou Merkelovou a Joachimem Gauckem, kteří jasně
vyslovenou poptávkou vyvolali k pochodu do Něměcka, resp. Evropy. Konkrétním adresátem express pozvánky
do „evropského ráje“ se stal vlastně každý, člověk, který je na tom hůře než Evropan. K úžasu odesílatele
poptávky dnes „ante portas“ měst zemí: Francie, Německa, Itálie, Řecka, Velké Británie, ale i Bulharska, stojí
armáda organizovaných, převážně ekonomických migrantů s požadavkem „tak mě tady máte vážení, a starejte se
o mne!“ Nejde o individuální migraci „člověka v tísni“. Pouze soudobí pseudohumanisté věří tomu, že musíme
pomoci a na tuto pomoc všem máme. Jak upozorňují Václav Klaus a Jiří Weigl dnešní migrační vlna se podobá
organizovanému stěhování národů, jehož příčiny je třeba hledat v cílové destinaci, tj. Evropě samé, než
v rozháraných poměrech na Blízkém, či ne zcela blízkém východě (a jihu). Další příčinou nepochybně je fakt, že
převádění ekonomických migrantů do Evropy je velký byznys. A konečně, vlivná část evropských – přesněji
„bruselských“ elit - novodobé stěhování národů vítá a je připravena využít ho ve svůj prospěch. Přitom
flagrantně ignorují primární právo Evropské unie,11 kde je jasná kodifikace, že bezpečnostní politika je výhradně
4 Abd-All-Fattah-Al-Sisi, In: Chanel 1(Egypt), 28.12.2014. MEMRI TV.
5 JANÁČKOVÁ, Stanislava, Jan SKOPEČEK, Martin SLANÝ, et al. Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy?. Praha: Institut
Václava Klause, 2016. Publikace (Institut Václava Klause). s. 69-79, 107-109, 111-116, ISBN 978-80-7542-007-7.
6 ZEMAN, Miloš: Zpověď informovaného optimisty. Rozhovor s Petrem Žantovským. Řitka 2012, Nakladatelství ČAS, s. 137-140, ISBN:
978-80-87470-85-5. Bohužel, zejména čeští novináři se nevyznačují potřebnou mírou profesionality. Většina se vyznačuje kombinací
nevzdělanosti a enormního sebevědomí. Jaksi nechápou, že novinářská profesionalita spočívá ve dvou věcech: Za prvé, v odfiltrování osobní
sympatie nebo antipatie, jež se nepromítne do komentářů. Za druhé, v tom, že píšící (komentující) věci rozumí. Tady mám skutečně
podezření, že řada novinářů (moderátorů) není profesionální. Naopak jsou schopni spíše „rektálního alpinismu“ ať již je k tomuto „výkonu“
vede cokoliv (kromě peněz, vlastního zviditelnění, je to „vděčnost“ tomu, kým jsou placeni). V českém mediálním prostoru, ke škodě
kultivace společenského prostředí, žádný investigativní novinář jako je Michael Moore, neexistuje. A tak, v konečném důsledku se podílejí
na vytváření n e b e z p e č n é h o prostředí, postupně se podílejí na rozkladu základních hodnotových pilířů, na nichž spočívá nejen
demokracie, ale a to především: bezpečnost státu. Z hlídajícího psa demokracie se stávají „líní kocouři“ pomalu rozleptávající politický
systém a jeho bezpečnost.
7 KLAUS, Václav a Jiří WEIGL. Stěhování národů s.r.o.: Stručný manuál k pochopení současné migrační krize. Přílepy: Olympia, 2015, 88
s. ISBN 978-80-7376-422-7.

8 ÚZ číslo 1025: Evropské právo základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy. Ostrava: Sagit, 2014. 27776971. ISBN 978-80-7488051-3.
9 Malý příklad z České republiky. Ke konci roku 2013 bylo na úřadu práce zaevidováno 4 191 českých dětí ve věku od 15 do 18 let, o rok
později 3 923 a poslední dostupná statistika z konce roku 2015 hovoří o 3 822 dětech. In ČSÚ.
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v kompetenci jednotlivých členských zemí Unie (!).12 Obhájci masové migrace, pro její ospravedlnění používají
dva údajné racionální argumenty. První, Evropa má nedostatek pracovních sil13 a druhý, Evropa vymírá a má
demografický problém. Jak to je? ad1) EU vykazuje v současností nadprůměrnou nezaměstnanost cca 23 Mi0
lidí, tj. cca 10% rezervoáru pracovních sil. Je jasné, že vlastních disponibilních pracovních sil je v EU dost. Jaký
je aktuální stav zaměstnanosti, nezaměstnanosti a potřeby pracovních sil v České republice názorně dokládají
Statistická data o zaměstnanosti a nezaměstnanosti. ČSÚ. [Tabulka č.1]
ad2) Fakt, že evropská populace stárne, nikdo rozumný zpochybňovat nemůže. Jestliže na přelomu
devatenáctého a dvacátého století Evropané představovali 25% světové populace, pak ve druhé dekádě století
dvacátého prvního je to již pouhých 7-8% (!). Je však rovněž faktem, že v těchto stárnoucích populacích existuje
více než 20 % trvalá nezaměstnanost a že práci na jihu Evropy nemá dlouhodobě šanci sehnat cca 50 % mladých
lidí. Toto ovšem obhájci „přistěhovalectví“ slyšet nechtějí. Jde vyloženě o současné demografické proměnné
trendy, které řešit migrací je nejen krátkozraké, ale též není žádoucí. Podívejme se na jeden z prvních modelů
(Chicagská sociologická škola)14 který se zabývá z časového hlediska,

Ukazatel

2.
čtvrtletí
2015

3.
čtvrtletí
2015

4.
čtvrtletí
2015

1.
čtvrtletí
2016

2. čtvrtletí 2016

Míra zaměstnanosti
(%)

56,4

56,6

56,8

57,0

57,4 1

Obecná míra
nezaměstnanosti (%)

4,9

4,8

4,5

4,3

3,9 1

Míra ekonomické
aktivity (%)

59,3

59,5

59,5

59,6

59,8 1

Tabulka 1 Statistická data o zaměstnanosti a nezaměstnanosti. ČSÚ. 1 Předběžná hodnota.
začleňováním imigrantů do většinové společnosti. V jejím pojetí tzv. etnického cyklu nalezneme odpovědi na
aktuální otázky součastnou, a na to, co bezpochyby čeká i společnost českou, pokud imigrační vlnu nezastavíme.
Její hlavní představitelé, Park a Burgess, vycházeli z pojetí imigračních cyklů, jež formují člověka. Lidská
podstata není člověku dána od prvopočátku, ale vzniká interakcí s ostatními členy společnosti. Interakční cyklus,
složený ze sociálních kontaktů, soutěže, konfliktů a přizpůsobení, který je završený asimilací, nazvali Park a
Burgess etnickým cyklem. Asimilaci chápali jako proces vzájemného pronikání a splývání, v němž osoby
získávající paměť, pocity a postoje jiných lidí a skupin, a přijetím nových zkušeností a dějin 15 a tak jsou
začleňováni do nové společnosti a kultury.
E. Borgard upozorňuje, že problémy s asimilací mají již příslušníci druhé generace přistěhovalců. Především má
na mysli:
a) dlouhodobou nezaměstnanost,
b) pracovní kariéru a její fragmentizovanost,
c) trvalé uplatnění na sekundárním trhu práce,
10 CHICAGSKÁ SOCIOLOGICKÁ ŠKOLA směr v americké sociologii, jehož stoupence, působící ve 20. letech 20. století na fakultě
sociologie chicagské univerzity (R.R. Park, E. Burgess, N. Anderson, E. Maurer a další), spojovala společenská teoreticko-metodologická
hlediska i badatelské zájmy. Chápali sociologii jako nauku o kolektivním chování, jako studium procesů, jež podceňují jednotlivce ke
spolupráci a soutěžení ve společnosti. Tento dynamický přístup zakládal Park (ovlivněný německý sociology G. Simmelem a L. von
Wiesem) na čtyřech formách vzájemného působení: soutěživosti, konfliktu, adaptaci a asimilaci. Tyto typy interakce mají zároveň
představovat čtyři stádia vývoje každého sociálního jevu. Z těchto hledisek pak zkoumali problémy vztahů mezi různými rasovými
skupinami, sociální stratifikaci, vývoj rodiny, způsob života a další. Zvláštní pozornost věnovali otázkám sociální ekologie, zejména ekologie
amerických velkoměst, neboť právě tam viděli arénu „boje o život“. Studovali přitom zvláště kriminalitu, tuláctví, zločinnost mládeže a další
protispolečenské jevy. Jednotlivé sociální skupiny zkoumali jak z hlediska prostorové struktury bydlení, tak podle specifických normativních
„kódů“ a soustav hodnot každé skupiny. Položili však základy takových směrů jako sociální ekologie a sociální patologie, přispěli
k prohloubení sociologických metod (metoda vzorků a dotazníků). Ve vývoji americké sociologie představuju chicagská škola přechod od
spekulativně filozofickému stadia ke stádiu empirickému.
11 SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Vydání první. Ostrava: KEY Publishing, 2016.
ISBN 978-80-7418-238-9.
12 ZEMAN, Miloš, Radim PANENKA a Jiří OVČÁČEK. Tato země je naše: dvacet pět rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem. Velké
Přílepy: Olympia, 2016. ISBN 978-80-7376-442-5.
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d) závislost na sociálních státních dávkách.
Právě problém veliké různorodosti imigrantů a nestejné podmínky v hostitelské společnosti zabraňují asimilaci.
Připočteme-li míru (ne)ochoty se do nové společnosti a kultury začlenit, pak stát se pro Araba, Turka,
Pakistánce…Francouzem, Němcem, Britem, Čechem anebo Slovákem není vůbec snadné.
Miloš Zeman, ve svém Vánočním poselství ohlížeje se za rokem 2014 komentuje aktuální dění kolem
Islámského státu, přistěhovalectví z odlišných kulturních sfér následujícím způsobem. „Podle mého názoru
bychom měli těm, kdo trpí v Sýrii, Iráku nebo jiných zemích, pomáhat v jejich domovských zemích a nikoliv je
sem zvát, kde by se většinou cítili nešťastní, protože jsou to lidé s odlišnou kulturou. Budiž nám příkladem
muslimská imigrace ve Francii nebo v Německu, kde se tito lidé nedokázali asimilovat a kde vytvořili svoje
vlastní ghetta.“16 Imigrantská ghetta bohužel nejsou oázami pohody, jsou spíše semeništěm bídy a zločinu. Lidé
v nich se neobohacují ve vytoužené společnosti o novou kulturu, a také této společnosti zhola nic nepřinášejí.
Neasimilovaní jedinci se stávají, řečeno spolu s Riesmanem „osamělým davem“ v zemi, kde se necítí doma.
Hledají vlastní identitu a nacházejí ji v radikálních interpretacích islámu.
Za nejdůležitější vlivy, které způsobují rozdílné začleňování imigrantů do společnosti, považujeme:
1. důvody migrace (především z hlediska dobrovolnosti),
2. složení imigračního toku (podle pohlaví, věku a odbornosti),
3. kontext přijetí (postoj hostitelské společnosti,
4. legislativní podmínky,
5. prostorové rozmístění imigrantů Komu nestačí tyto jasné teoretické závěry, ke kterým dospěli představitelé
Chicagské sociologické školy, již ve dvacátých letech minulého století, a k nimž se autoři této stati kloní, tak
snad ho konečně proberou teroristické útoky a desítky mrtvých a stovky zraněných Evropanů. Připomínáme
z celé dlouhé řady teroristických útoků: Masakr v koncertní hale Bataclan v Paříži v listopadu 2015, Brusel v
březnu 2016, teroristický útok v Nice roku 2016, který se uskutečnil 14. července 2016 u příležitosti svátku
Dobytí Bastily anebo Ansbach v červenci 2016. A tomu, komu to stále nestačí, tak ať se podívá do ulic našich
měst, kde v nervových centrech Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a jinde,

Graf 2
ještě před nedávnem procházely patroly policistů a vojáků s ostře nabitými samopaly. Je možné, že toto jen sen
„humanistů“, „halíkovců“ a „dientsbierovců“ o podobě našeho života? Podíl na tomto stavu mají bezesporu
média (MSM) a lidé na nejrůznějších manažerských pozicích postižených zaslepeností. Kvóty, které Evropská
komise navrhuje, zneklidnily veřejnost v zemích, jejichž občané se s nadšením zbavovali centrálního dirigismu,
a mají ho v živé paměti. Také proto, že Evropané pochopili, tyto „EC-kvóty“ jako další nabídku a pozvánku, pro
migranty. Kvóty, totiž nic neřeší a nezabrání dalšímu přílivu migrantů do zemí Evropy. Jediným účinným
řešením ze strany EC by bylo: „Každého, kdo se nelegálně dostane do Evropy, vrátíme okamžitě zpět.“ Tečka.
Je zřejmé, že kvóty nejsou podstatou problému. Problémem je, že o přijetí do „luxusního hotelu Evropa“ hlásí
nikoliv jeho zaměstnanci, ale ti, kteří chtějí žít z jeho sociálního komfortu. Výčet poskytovaných benefitů ve
vybraných zemích Evropské unie, viz [Tabulka č. 2], která je dokladem toho, že drtivá většina migrantů nejsou
„hledači práce“, ale sociálních dávek, bohatých sociálních států. Nejde o uprchlíky, kteří před něčím utíkají, oni
utíkají za něčím.
13 Stanovené kvóty na uprchlíky se velké části politiků ani veřejnosti nelíbí. Letos do Evropy dorazí k milionu žadatelů o azyl, za rok 2014
to bylo 626 000 žádostí, jen čtvrtina azyl dostala. Jde o obrovský nápor. Ten se bude zvyšovat – v těsném evropském sousedství je k 25
milionům lidé v pohybu. Afrika bude mít díky demografické křivce brzy dvě miliardy obyvatel, a protože jejich životní podmínky nebudou
dobré, budou směřovat do Evropy. „To není debata o tom, jak moc jsme solidární s uprchlíky či o islamismu, ale o obrovských číslech,
Samozřejmě, že neplatí teze o potřebě pracovních sil, když jde většinou o chudé, nevzdělané lidi bez znalosti jazyků, naprosto pochopitelně
hledající lepší budoucnost. Stačí se podívat na čísla nezaměstnanosti a případně konkrétně na nezaměstnanost mladých v některých státech
EU.“ Více na: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/122750-kdo-muze-za-problem-s-uprchliky-schengen-bude-tezko-udrzitelny-varujeanylytik/
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ZEMĚ
SRN

VÝČET BENEFITŮ, KTERÉ OBDRŽÍ AZYLANT
Hlavní cílová země běženců ze severní Afriky a Blízkého východu. V přijímacích
střediscích dostávají čekatelé na azyl zdarma jídlo a k tomu 143 eur (přibližně 3800 korun)
měsíčně na „základní potřeby“. Po třech měsících se tato částka zvyšuje na 216 eur
(přibližně 5900 korun). Po 15 měsících pobytu (nebo v případě, že je schválena uchazečova
žádost o azyl) se částka znovu zvyšuje, tentokrát na 400 euro (zhruba 10 800 korun)
měsíčně. Kromě toho mají běženci proplácené ještě náklady na ubytování a topení. Dalších
92 euro pak můžou dostat jako příspěvek na dítě. V současné době jsou příspěvky v
Německu vypláceny v hotovosti, vláda je však chce co nejdříve začít vyplácet v naturáliích.
Dospělí lidé, kteří zde čekají na azyl ve státem provozovaných zařízeních, kde dostávají
ŠVÉDSKO
jídlo, mají nárok na 24 švédských (přibližně 69 českých) korun denně. Ti, kteří si musejí
jídlo platit sami, pak denně dostávají 71 švédských korun (zhruba 206 Kč). Po schválení
žádosti se azylanti mohou začlenit do dvouletého integračního programu, který zahrnuje
lekce švédštiny a pomůže jim najít práci nebo potřebné zkušenosti nezbytné na trhu práce.
Účastníci programu potom měsíčně dostávají částku kolem 6700 korun (přibližně 19 500
Kč). Další peníze pak mohou dostat, pokud mají děti nebo pokud potřebují přispět na
bydlení.
Čekatelé na azyl zde většinou žijí v soukromých domech a bytech, přičemž nájemné za ně
VELKÁ
platí stát. Týdně si podle agentury Reuters jeden imigrant přijde na 36,95 liber, což v
BRITÁNIE
přepočtu činí necelých 1400 korun. Měsíčně se potom jedná o něco přes pět tisíc. O
zvláštní přídavky pak mohou požádat těhotné ženy nebo rodiče miminek a malých dětí.
Pokud běženci uspějí a Velká Británie jim udělí azyl, mají právo na stejné příspěvky jako
rodilí Britové.
NIZOZEMSKO V zemi se nachází početná komunita islámských věřících, která nově příchozím pomáhá
vytvořit domácí prostředí. Čekatelé na azyl bývají ubytováni ve státem provozovaných
přijímacích centrech, přičemž každý dospělý imigrant dostává částku v rozmezí 20–45 euro
(zhruba 550–1200 korun), aby měl na jídlo. Kromě toho si můžou běženci vydělat až 14
euro (380 Kč) týdně prací uvnitř azylových středisek. Rovněž mohou 24 týdnů ročně
pracovat i mimo středisko. Zde mají šanci dosáhnout na vyšší výdělky, část mzdy ale musí
odevzdat středisku, které jim poskytuje ubytování.
Ani zde se žadatelé o azyl nemají úplně špatně. Ti, kteří pobývají ve státem provozovaných
RAKOUSKO
střediscích, mají nárok na stravu a částku 50 euro (zhruba 1350 Kč) měsíčně. V případě, že
se stravují sami, dostávají denně 5 euro. Měsíčně tak na jídlo můžou dostat až 155 eur
(přibližně 4200 Kč). Když utečenci bydlí v soukromých domech a bytech, mohou dostat
120 eur (přibližně 3250 korun) na osobu nebo 240 eur (zhruba 6500 Kč) na rodinu. Na jídlo
pak dostávají příspěvek 210 eur (5700 korun). Pokud mají děti, zvyšuje se příspěvek na
jídlo o dalších sto eur (2700 Kč). Zároveň si ročně můžou přijít na příspěvek 150 eur (přes
4000 korun) na oblečení a 200 eur (necelých 5500 Kč) na výdaje spojené se vzděláváním.
V případě, že čekatel na azyl pobývá v přijímacím zařízení se stravou, může dostat 30
ČESKÁ
korun denně. V opačném případě dostává existenční minimum ve výši 3410 korun. Pokud
REPUBLIKA
žadatel uspěje a úřady se mu rozhodnou udělit azyl, získá právo na podporu v
nezaměstnanosti, příspěvky na rekvalifikační kurzy a na bydlení a další výhody sociálního
státu. Pokud je uprchlík zadržen na českém území a nezažádá o azyl (například proto, že
chce pokračovat do Německa), je umístěn do jednoho z detenčních zařízení, kde si musí
sám platit za ubytování a stravu. Konkrétně se jedná o částku 250 korun na osobu a den.
V přijímacích střediscích, kde uprchlíci čekají na (ne)udělení azylu, dostávají kapesné ve
SLOVENSKO
výši 40 centů na den (necelých 11 korun). Měsíčně si tak můžou přijít až na 12,4 eur, což je
jen o něco málo víc než 300 korun. Pokud běženci uspějí a stát jim přizná právo na azyl,
dostanou právo pracovat nebo požadovat podporu v nezaměstnanosti. Zároveň mohou
zažádat o jednorázový příspěvek, který se pohybuje kolem tří set eur, tedy přibližně 7300
korun.
Od druhého měsíce pobytu v zemi zde utečenci dostávají částku 7125 forintů (přibližně 550
MAĎARSKO
korun) v hotovosti na měsíc. Jedná se přibližně o jednu desetinu podpory v
nezaměstnanosti. Ti, kteří v žádosti o azyl uspějí, v zemi mohou zůstat další dva měsíce v
přijímacím táboře. Po podpisu takzvané integrační smlouvy jim vznikne nárok na částku 90
000 maďarských forintů (necelých 8000 tisíc korun) měsíčně po dobu půl roku.
Tabulka 2 Výčet benefitů, které obdrží azylant ve vybraných evropských zemích. Úprava autor.

344

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

2. Migrace hýbe Evropou a my se svlékáme se do naha
Nevadí „nám“, že třetí straně“ rozkrýváme dříve nemyslitelné skutečnosti, svlékajíce se do naha. Apelující
Andor Šandor,17 upozorňující na mnohá profesní pochybení, připomíná volání beduína ztraceného na poušti.
Svět kolem nás se proměňuje. Bohužel však byrokraté Evropy zahánějí občany do začarovaného kruhu svých
nových ideologií a bezstarostnosti materialismu.18 Povinností demokraticky zvolených politiků je hájit zájmy
občanů. Politika je o zájmech, ekonomice a moci. Ne o citech a emocích. Evropští politici hrají „pimprlíkové
divadlo“, přitom čí a jaké vlastně sledují cíle je nejisté. Juncker a Merkelová tvrdí, že migrace je nezastavitelná,
azylová technologie slouží k tomu, aby uprchlíci byli neselektování a posléze přerozdělováni po Evropě. Těmito
byrokratickými mechanismy však vůbec není možné agendu zpravovat a bezpečnost Evropanům zajistit.
Současná masová migrace má naprosto negativní dopady na regionální rozvoj Evropy.19 Experiment s usazování
statisíců až milionů většinou zcela neznámých lidí je nejenže v rozporu s dublinskou úmluvou, ale také zdravým
selským rozumem. Lidé přicházející z absolutně odlišného kulturního a civilizačního prostředí nejsou, a nebudou
ochotni asimilace. I nadále budou kočovat po Evropě z jednoho národního státu do druhého, hledat vysněný ráj a
s nataženou rukou čekat na finanční prostředky, nikoliv na práci. Důkazem jsou již existující ghetta
neasimilovaných imigrantů z Afriky, Středního východu a Asie v řadě evropských měst. Obrovské tábory
převážně ekonomických migrantů uvnitř Řecka a na hranicích Makedonie, nejsou, ba ani nemohou být, oázami
vysněné multikulturní společnosti. Vztahy mezi těmito paralelními společenstvími nejsou harmonické a
vzájemně se obohacující, ale stále více nepřátelské a antagonistické. Migrace hýbe Evropou, Německem,
Českem i bratrským Slovenskem. Útěcha, že se nás migrace netýká, je mylná. Hrozí, že vznikne evropský
průměrný standard pro migranty (uprchlíky), který povede k tomu, že se migranti přestěhují do ČR, Polska a na
Slovensko. Tato masová migrace spolu se všemi jejími průvodními námi vyjmenovanými negativními jevy,
dříve anebo později, díky hloupé politice „přidělování kvót určitého počtu imigrantů“ všem členským státům
EU, dopadnou vší svou destruující vahou také do našich regionů (České republiky a Slovenské republiky).20
V případě většího počtu uprchlíků (nájezdníků?) na naše území, což nelze naprosto vyloučit, budeme nuceni řešit
stejné problémy, které má dnes SRN, Francie, Švédsko. Faktem je, že prostě nejsme (přes veškeré ujišťování
mocenských elit) na řešení těchto abnormálních bezpečnostních rizik připraveni. Masová migrace, pokud se jí
Česká republika a Slovenská republika nevyhne, a to lze vyloučit jen stěží, dopadne plnou svou vahou do
regionů kraje Jihomoravského, Jihočeského, ale také Západočeského (Východoslovenského, Jižních oblastí
Slovenska a Západoslovenského kraje). V této souvislosti je nedvojmyslně vyložitelný propad demokracie
v posledních krajských parlamentních a evropských volbách v ČR. Kdy se krajských voleb nezúčastnilo 65,43
voličů 21 (!) [Více: Příloha č. 1]. Krajské volby 2016 přesvědčují, že českou společnost charakterizuje neaktivní,
ale radikalizující se nespokojený občan, který zase dominuje u piva, z čehož paradoxně profituje aktivní tzv.
nepolitická menšina. Politické strany si nepřipouští vlastní krizi. Nikterak jim nevadí, že politické strany v Česku
dnes spíše připomínají politické diskusní kluby. Postačuje se blíže podívat na jejich členskou základnu 22

14 ŠANDOR, Andor. (Brigádní generál ve výslužbě). Špičkový český odborník se zkušenostmi z výkonu státní správy, s činností
v mezirezortním krizovém štábu ČR, krizového managementu, řízení velkých organizací, práce v mezinárodních organizacích v zahraničí.
Nebývale obdařen schopností analyzovat mezinárodně bezpečností problematiku. Dokáže pregnantně vyhodnocovat vojenské a bezpečnostní
situace ve světě se zaměřením na krizové oblasti a vojenské konflikty.
15 ROŽŇÁK, Petr. Mechanismy fungování Evropské unie.: In quorum gratiam?. První. Ostrava: KEY Publishing, 2015, s. 171-183, 184194, ISBN 978-80-7418-237-2.
16 Vize „Evropy regionů“ vychází z vize postupného slábnutí státu (které často vznikly a dodnes přetrvávají v umělých bariérách) a
zesilování regionů, jako autonomní útvarů vzniklých na základě přirozené logiky, nezkreslované válečnými a mocenskými aspekty. Jedním
z hlavních cílů regionální politiky EU je tak „harmonický a hospodářsky vyvážený rozvoj regionů a jejich vzájemné kontakty“. Hierarchie
stupňů státní správy se historii Evropy neustále vyvíjela a měnila. Všeobecně je však možno konstatovat, že organizace státní správy a
samosprávy se postupně stabilizuje v čtyřstupňových (někde třístupňových, či naopak v pětistupňových) modelech: obec – okres – region –
stát. Pro správní „uchopení těchto úrovni byla vytvořena i hierarchie EU v NUTS I. – V. řádu (NUTS – nomenklaturní územně statistické
jednotky). Více: ROŽŇÁK, Petr: Regionální geografie Evropské unie. In: Mechanismy fungování Evropské unie.: In quorum gratiam?.
První. Ostrava: KEY publishing, 2015, s. 27 – 51, s. 236 – 237, ISBN 978-80-7418-237-2.
17 ROŽŇÁK, Petr: Koupit si loajalitu není řešení. In: deník PRÁVO, 24. dubna 2016, s. 7
18 Volby do krajských zastupitelstev ČR 2016. Příloha č. 1
19 Politické strany a jejich počet členů za rok 2015/2016. Příloha č. 2
20 FIALA, Petr. Na konci bezstarostnosti: co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice. 1. vyd. Brno: Barrister,
2015, s.8, ISBN 978-807-4850-387.
21 Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14.června 1985 podepsána Schengenská dohoda a 19. Června
1990 podepsána prováděcí úmluva. V současné době zahrnuje schengenský prostor členské státy EU, kromě: Irska a Velké Británie. O
odklad plného členství požádal Kypr. Není zde dosud Bulharsko a Rumunsko. Naopak zahrnuje Island a Norsko (2001), od 2008 zrušilo
letištní kontroly Švýcarsko, v roce 2011 je členským státem Schengenu Lichnštějnsko od roku 2007 Česká republika a Slovenská republika a
dalších sedm nových zemí EU. Patří sem také Azory, Madeira a Kanárské ostrovy. Naopak sem nepatří všechna zámořská území Francie
norské Špicberky, španělská Ceuta a Melilla v Africe, dánské Grónsko a Faerské ostrovy, nizozemská Aruba Curacao, Svatý Martin,
Bonaire, Saba a Svatý Eistach, britská korunní závislá území.
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[Příloha č. 2] a na to, jak si tito straníci s uvedenými počty uzurpují právo rozhodovat o blahobytu a bezpečnosti
většinové české společnosti. Nastupující „(ne)politická hnutí“ s jednoduchými hesly na řešení neřešitelné situace
napříč Evropou dovedně za pomoci médií „vyplachují hlavy Evropanů“. Podivná hnutí, jejichž členové „makají“
a ví „jak na to“ začínají mít na dálnicích Evropy zelenou. Petr Fiala trefně ve své eseji pod názvem „Na konci
bezstarostnosti“ uvádí: „Jedná se o zdánlivý paradox. Na jedné straně tvrdím, že Evropská unie se vyvíjí
špatným směrem, nemá dobré odpovědi ani na ekonomicko-sociální problémy, ani na bezpečnostní otázky a
Západ jako celek realizuje málo důslednou obrannou politiku pro obhájení svých zájmu. Současně ale tvrdím, že
Česká republika musí pevněji, jasněji a aktivněji být součástí tohoto „problematického“ západního
společenství.“23 Navzdory vytrvalému přesvědčování ze strany „věřících“ v evropský moderní a nadnárodní ráj
platí, že suverenita a legitimita národního státu se pozvolna spolu s jejich bezpečností rozpouští v nadnárodních
strukturách.
O pozici na žebříčku blahobytu a bezpečnosti společnosti rozhoduje také vzdělání obyvatelstva. Dnes a denně
můžeme pozorovat a být účastníky „agresivní války“ o kvalifikované pracovní síly a „mozky“. „Brain drain“ je
nekrvavým bojem o dnešní i budoucí blahobyt a bezpečnost všech. Při tomto „odlivu mozků“ sehrávají svou roli
jako vždy a ve všem: (1) peníze, ale také (2) stále více „quality of life“ (kvalita života).
3. Kdo je dnes odpovědný za hranice EU a naši bezpečnost
Dříve fragmentovaná Evropa se proměnila v superstát, na který postupně přecházejí dříve nezcizitelné
bezpečnostní a obranné kompetence národních států. Jsme svědky europeizace a zásadních proměn vnímání
(ne)bezpečí, ale také proměňující se vztahů mezi státy. Sen Evropanů o volném příhraničním pohybu osob bez
potupných celních kontrol a osobních prohlídek se naplnil vytvořením tzv. Schengenu.24 Zahrnuje území většiny
evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by
musely projít hraniční kontrolou. Totéž platí i pro cizince mající tzv. schengenské vízum. Velká přednost se stala
největší slabinou Evropanů. Důsledkem bezzubé obranné politiky EU, neschopnosti ochránit hranice EU a
bezprostředním následkem je: faktické otevření Evropy vlně migrantů. Atraktivita Evropy a vysoká životní
úroveň Evropanů žijících v silných sociálních státech jsou vysněným rájem, do kterého se zcela logicky valí
migrační vlny lidí, kteří natahují ruce po evropském bohatství. Díky oportunistické, pokrytecké a nezodpovědné
politice „Bruselu“ se dostává Schengen do obrovské krize. Proč? Jednoduchá odpověď. Ačkoliv v Schengenské
dohodě se píše, že za hranice Evropské unie je odpovědna tzv. „hraniční země“, tyto země se spíše za EU
schovávají než, aby hranice Schengenu chránili. Jinak řečeno například Itálie či Řecko – nemá co na své území
migranty pouštět – a na území České republiky, cestou kvót, již vůbec ne. Pokud se v krátkém časovém
horizontu nepřijmou zásadní a tvrdá ochranná opatření přijdeme v relativně krátkém čase o jednu z největších
vymožeností, totiž o volný pohyb osob mezi členskými státy EU. Je více než jisté, že pokud evropský superstát
nebude sto ochránit svou suverenitu, učiní tak členské státy samy. Tím by se konstrukce prostoru svobody a
volného pohybu zřítila jako domeček z karet. Politici by měli zcela vážně a se vší rázností reagovat na stav
médií, sociálních sítí ba i hospod, které jsou plny debat o imigrantech. Někteří hovoří o nezbytné solidaritě, další
poukazují na ekonomické a sociální dopady, které by mohly být katastrofální. Mocenské těžiště k velké nevoli
Francouzů (vítězů posední velké války) se přesouvá z Paříže do Berlína (k poraženým). Je faktem, že se ocitáme
„na konci bezstarostnosti“, na což upozorňuje bez větší odezvy profesor Petr Fiala. Řešení vyžaduje odvahu,
rozhodnost, rezolutnost.
4. Moc plodí bláznovství a přináší neschopnost myslet
Vrcholem umění vládnout je podle nositelky Pulitzerovy ceny Barbary W. Tauchmanové krotit vlastní ctižádost
a ponechat si hlavu otevřenou. Bohužel, si stále ještě dostatečně neuvědomujeme, že moc plodí bláznovství a
přináší neschopnost myslet. Strukturálně vybuzená hloupost (structurally iduced stupidity) charakterizuje
chování odtažitých vládnoucích vrstev. Bohužel, je vysoce aktuální a všudypřítomnou. Elity, které ztrácejí
spojení s většinou těch, jímž vládnou, chtějí řídit (a řídí) společnost, aniž by doopravdy věděly, co se v ní
odehrává. Společnost (často) tvoří na straně jedné malá elita, a na straně druhé většina obyvatelstva. Obě skupiny
se od sebe ostře liší jak životním stylem, tak myšlením a zájmy. Málokdo si uvědomuje, že jde také, v konečném
důsledku, o rozkolísání křehce vybalancovanou bezpečnost státu. Jaké dopady může mít hloupé chování politiků
a elit pro bezpečnost vnější, raději nedomýšlet. Politik – státník, je zodpovědný za prospěch svého národa, musí
jednat podle jiných pravidel než intelektuál v kavárně. Bohužel, nejrůznější hráči na českém politickém poli hrají
hry falešně a jejich chování je bezprostředním bezpečnostním rizikem pro všechny. Někteří ministři, mnozí
mladí poradci, političtí náměstci ministrů rezortů, problémy rezortu a lidí v něm neznají, nerozumí širším
souvislostem a tomu, že „politika je ve své podstatě koncentrovaná ekonomika. Tito lidé nemají ponětí o tom,
jak jsou propojeny vnitřní a zahraniční politika s obchodními smlouvami a co je vlastně podstatou diplomacie.
Pozorují a posuzují svěřený jim úsek jako cestující mizící obraz krajiny v kupé vlaku maglev. Postrádají totiž
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maličkost – praktickou znalost svěřeného jim úseku, zkušenosti z praxe a schopnost empatie. Nejsou s to, ba
možná ještě hůře, nechtějí dohlédnout dopady toho, jaký kraken za pomoci MSM byl vypuštěn na svobodný lid.
Klidně, bez mrknutí oka, svými neuváženými činy (například setkáním s Dalajlámou, (ne)vyznamenaným
strýcem Brady, truc podnikem u příležitosti oslav vzniku české státnosti dne 28. října) zmuchlají těžce dojednané
a oficiálně uzavřené obchodní dohody a vhodí je na dno Macochy. Pak se „podivují“ zahraničnímu obchodnímu
partnerovi, že tato super velmoc s nimi nechce mít nic společného. Naproti tomu názory občanů, které jsou
odlišné od názorů těchto „elit“, ve veřejnoprávní televizi neuvidíte, v rozhlase neuslyšíte a tisku si nepřečtete. Až
na výjimky, oni totiž nedělají to, zač jsou placeni a k čemu byli vybaveni voliči delegovanou mocí. Tito „vysoce
postavení hadi v oblecích“, jak je výstižně charakterizují Robert Hare a Paul Babiak, podřizující veškeré své
konání „Luciferovu efektu“. Jsou politickými psychopaty a parazitujícími predátory. Hlavním zdrojem jejich
zisku je nepoměr mezi jeho výkonem a odměnou, kterou od voličů obdrží.
5. Hybristické chování = bezpečnostní riziko
Typickým rysem hybristického chování je neschopnost včas odejít. Pokora souvisí se schopností pojetí pravdy.25
Tam, kde je pýcha bezbřehou a omezení pýchy opadne, kráčí takový jedinec nezadržitelně po cestě k opojení
mocí. Zdá se, že nic není nemožné a nebezpečí jsou pomíjivá. Z uvedených příkladů lze vyvodit, že hybristické
chování26 představující bezpečnostní hrozbu probíhá podle určitého pravidelně se opakujíc schématu: A. Jedinec
získá slávu a obdiv a navzdory předpokladům dosáhne nečekaného úspěchu. → B. Tato zkušenost mu stoupne
do hlavy → C. K ostatním se začíná chovat pohrdavě a záštiplně. → D. Získává víru ve své schopnosti, začíná si
myslet, že dokáže cokoliv. → E. Toto přílišné sebevědomí jej dovede ke špatnému vnímání reality a chybování.
→ F. Nakonec se potká se svou bohyni odplaty (Nemesis), které ho zničí. 27 Syndrom hybris zasahuje lidí u
moci. Tento syndrom je něco, co se u člověka objeví, je projevem přírodních dějů, rysů, známek či příznaků
chování s působením ve funkci. Člověk páchající hybristický čin si často představuje, že je nadřazená bytost
obdařená a pověřená Prozřetelností disponující mocí podobnou mocí boží.
Mezi vnější klíčové faktory ovlivňující chování člověka jednoznačně patří:
 Převažující úspěch při získávání moci a jejím udržení,
 Politická prostředí, kde existují jen minimální omezení osobní autority vůdce,
 Doba, po kterou zůstane u moci.
6. Pět zásad pro úspěšný boj s migrační krizí
Migrační krizi lze z dlouhodobého hlediska řešit jen na úrovni EU. Vzhledem ke skutečnosti, že je zde zřejmá
vzájemná souvislost mezi životní úrovní a úrovní bezpečnosti ve zdrojových zemích měly by procesy rozvojové
spolupráce podporovat regionální rozvoj a sílu státnosti ve všech oblastech. Mělo by dojít definování kritických
hran, které predikují možný vznik migračních nálad. Krizové hrany vycházejí z rapidních změn v oblasti
bezpečnosti, které mohou být prezentovány změnami v oblasti ekonomické, měřené kompozitními indikátory28,
vývojem celkové svobody, prostřednictvím indexu Freedom in the World a síly státnosti. Obecně lze
konstatovat, že státy Evropské unie, nejsou připraveny v rámci humanitární pomoci poskytnout účinnou pomoc
hraničním státům EU, zejména ve třech základních komoditách pro řešení humanitární krize – ubytování,
potraviny a lékařské péče.
Chceme-li správně pochopit tento proces, musíme jednoznačně definovat humanitární logistiku a fáze procesu
při odstraňování následků. Současně s tím, musí být ujasněny podmínky a požadavky logistiky, společně
s přesným definováním katastrof. Musí být rozlišena:
a) okamžitá pomoc,
b) fáze časná rehabilitace,
c) fáze obnovy (a rozvoje).29
Zkušenosti členských států EU prokázaly strukturální nepřipravenost ozbrojených sil pro asistenci při řešení
humanitární krize a možnou formu analýzy kapacit a schopností se jeví „Controlling in the area of the state
22 Bible
23 OWEN, David: Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2011, s.9, ISBN: 97880-7432-124-5
24 JUŘÍČEK, Ludvík a Petr ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Ostrava: KEY Publisjing, 2014 s. 35, ISBN 978-80-7418201-3.
25 CABICAROVÁ, Monika. Creating a composite indicator and its interpretation for selected countries in the region of East Africa.
Economics a Management, 2014, vol. 1, no. 11/2014, p. 16-21. ISSN 1802-3975
25 KORECKI…[et al.] :. Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost subjektu v humanitární operaci, [1. vyd.]. – Ostrava: KEY
Publishing s.r.o., 2015, s. 13. ISBN 978-80-7418-244-0.
26 HORÁK, Roman, ADÁMKOVÁ, Blanka, Controlling and defencesector, Economics a Management, 2013,, vol. 3, p. 39 - 45. ISSN
1802-3975.
27 KUNEŠOVÁ, H.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 85-90. ISBN 80-7179455-4
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administration can be defined as a system, tool or method of constant observation of relation between input and
output in the management process“. 30 Je tedy zřejmé, že důsledky migrace se projevují nejen v zemích
hostitelských, ale rovněž ve zdrojových zemích, které jsou jak pozitivního, tak negativního charakteru. Pozitivně
lze hodnotit pro zdrojovou zemi možnost substituovat mezery na trhu práce a je zřejmí, že zahraniční pracovníci
přispívají k vyšší agregátní nabídce a zároveň k ekonomickému růstu.31 Současně lze při predikci krizové hrany
působit na vzdělávací instituce, aby při přípravě příslušníků mezinárodních subjektů, působících v rozvojových
zemích, nebo zemích zasažených mimořádnou událostí, byli připraveni k řešení problematiky distribuce
základních komodit a následně byli schopni při řešení problematiky humanitární pomoci, řešit rovněž rozvojové
programy, které vyžadují zvýšenou úroveň znalostí a kompetencí navazující na potřeby změn vzdělávacích
programů a kurikula předmětů tak, aby umožnily v krátké době realizovat definované cíle pomoci při využití
všech dostupných procesů a technologií tak, aby nezatěžovaly lokální omezené zdroje. 32 Negativní dopady pro
hostitelkou zemi z pohledu bezpečnosti a síly státnosti lze spatřovat ve snížení požadavku na kvalifikaci
pracovníků a především zvýšený příliv migrantů může vést k negativním společenským střetům vyvolaný
rozdílnou mentalitou, náboženstvím, kulturou a tradicemi. 33 Zdrojové země oproti tomu mohou profitovat
z migračních nálad zvýšeným impulsem k investicím do lidského kapitálu a současně mladá generace
odcházející do zahraničí za studiem, může zvýšit uplatnění při hledání práce po návratu, ovšem pokud se
asimiluji, vystudují a do zdrojové země se vrátí. Jsme svědky: a) „permanentní války“ (z níž by, ani Lev
Davidovič Bronštějn – Trockij, neměl radost), b) kvalitativních změn regionů Evropy národních států, do Evropy
zglajšaltované a beztvaré s rozmazanými kompetencemi, c) posunu ideologickému (opuštění tradičních
evropských hodnot ve prospěch multikulturalismu) a d) ambicí nových Evropanů vytvářet novou Evropu.
Merkelovské pozvání (vítací kultura) byla poslední kapkou v tomto procesu. Arabský svět vytvořil migrační
potenciál. Ekonomové však dobře vědí, že nabídka sama o sobě nestačí. Po migrantech, aby mohli migrovat,
musí být i poptávka. Poptávku dnes – ačkoli to její představitelé úporně popírají – zajišťuje Evropská unie a její
„kormidelníci“, kteří nám předkládají k uvěření, že „na to máme“.
7. Co s migrací, naší bezpečností a přežitím?
Pokračující přijímání migrantů bez ověření jejich totožnosti a motivace a jejich dezorganizované rozptýlení po
Evropě je rdoušení evropské civilizace, která to nemůže přežít. 34 Zachránit by se snad dala zavedením
následujících opatření:
1. Vrátit obranné rozpočty na povinná 2 procenta podle stanov NATO a obnovit vojenský a domobranný
výcvik povinně všech zdravých mužů minimálně do 40 let a dobrovolně u žen.
2. Poskytnout pomoc těm, kteří trpí v Sýrii, Iráku nebo v jiných zemích, pomáhat v těchto domovských
zemích migrantů a nikoliv je zvát do Evropy.
3. Přijmout zákon na ochranu Evropské unie. Tvrdě postihovat v souladu s tímto zákonem evropské
politiky a byrokraty odmítající zastavení nekontrolovatelné migrace (Nezaměňovat s islamofobií).
4. Každého, kdo se nelegálně dostane do Evropy, vrátit okamžitě zpět.
5. Založit uprchlické tábory na středomořských ostrovech Řecka a Itálie.
6. Snížit sociální benefity všem imigrantům a azylantům tak, aby tito byli nuceni naučit se jazyk a
pracovat v hostitelské zemi.
7. Vyžadovat důsledné plnění Schengenské smlouvy a tvrdou ochranu Schengenského prostoru od tzv.
„hraničních zemí“ zejména Itálie, Řecka, Francie, Španělska a Portugalska.
8. Zakázat propagaci šaría podle ustanovení Evropského soudu lidských práv. Takovým propagátorům
umožnit okamžité vysídlení do zemí vyznávající tento druh islámu.
9. Zesílit vojenskou pomoc entitám bojujícím proti Islámskému státu, jako jsou severoiráčtí Kurdové.
Závěr
Migrace v kontextu společné obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie a České republiky je fenoménem,
kterému věnujeme nedostatečnou pozornost. Především dosud nefunguje spravedlivě evropský politický, správní
a právní systém. Islámský džihád (40 procent evropských muslimů si přeje zavedení práva šária, 60 procent však

28 KUNEŠOVÁ, H.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 85-90. ISBN 80-7179455-4
29 KORECKI, Z, CABICAROVÁ, M. Intercultural and Multicultural Challenges and Opportunities for Students of the Faculty of Regional
Development and International Studies. In: Redefining Community in Intercultural Context : Brasov, 21 – 23 May 2015. - Brasov : Nicolae
Balcescu Land Forces Academy, 2015. - ISSN 2285-2689. - S. 301
30 KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci. Nové rozšířené vydání. Praha: Eminent, 2015. s. 232, ISBN 978-80-7281-500-5.
31 KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci. Nové rozšířené vydání. Praha: Eminent, 2015. s. 243, ISBN 978-80-7281-500-5.
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dává přednost liberální demokracii a sekulárnímu státu) jde po krku celé naší civilizaci, která je nejen antickobiblická, ale také vědecko-ateistická. Jsme ohroženi všichni. 35 Zdá se však, že se spíše věnujeme „přerovnávání
židlí na potápějícím se Titanicu“, hledáme jiného protivníka, než abychom hledali společnou vůli k obraně naší
civilizace před úhlavním nepřítelem. Islámská Evropa by časem vypadala jako každá jiná islámská část světa.
Evropa by se stala ekonomickou pustinou, bez Židů, křesťanů, ateistů, svobody slova, umění, vědy, humoru,
krásy, erotiky, lásky. Za to s trestem smrti za cokoli, co kterýkoli imám označí za urážku islámu. Je zcela na nás,
s kým se spojíme a jakou zvolíme obrannou a bezpečností taktiku, strategii a politiku.
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Příloha č. 1

Volby do krajských zastupitelstev ČR
2016
• Od roku 2013 v ČR vládne vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD, ANO
2011, KDU-ČSL)
• Volby do krajských zastupitelstev v roce 2016, poprvé v historii ČR
dopadly lépe pro vládní strany
• Účast byla 2 575 821 (34,57%)
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Porovnání mezi volbami 2012 a 2016

Obrázek č. 1: Volby 2012

Obrázek č. 2: Volby 2016
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Příloha č. 2

Politické strany a jejich počet členů za rok 2015/2016

PS

Počet členů

ČSSD

21 356

ODS

14 123

KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ

28 000

KLUB STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

106

ANO + SEVEROČEŠI.CZ

ANO - 2777

NEZAŘAZENÍ

-

Tabulka 3 Zdroj: www.psp.cz, www.kdu.cz, www.denik.cz, www.senat.cz www.top09.cz www.globe24.cz
www.anobudelip.cz. Propočet autor.
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NEÚČINNOSŤ DUBLINSKÉHO SYSTÉMU AKO
PRAKTICKÉHO NÁSTROJA SOLIDARITY ÚNIE
Emil SEMJAN1

The Ineffectiveness of the Dublin System as a Practical Tool Union Solidarity
Abstrakt: V článku je rozobratá problematika praktického uplatňovania Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 (prepracované znenie dublinského nariadenia), ktoré je považované za
základný kameň budovania spoločného európskeho azylového systému, keďže na jeho základe sa jasne
rozdeľuje zodpovednosť medzi členskými štátmi za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu. Jednostranné
zlyhania azylových systémov niektorých členských štátov, sa v konečnom dôsledku môžu javiť aj ako zlyhanie
dublinského a teda aj azylového systému Európskej únie.
Kľúčové slová: azyl, dublinské nariadenie, európsky azylový systém, nelegálna migrácia
Abstract: The article deals with practical applications of Regulation (EU) No 604/2013 of the European
Parliament and of the Council of 26 June 2013 (amended Dublin Regulation) which is considered the basis for
establishing the common European asylum system since it clearly differentiates Member States´ responsibilities
for an application for international protection. Failure to apply the asylum system in certain Member States may
lead to failure of the Dublin Regulation and consequently the European Union asylum system.
Keywords: asylum, Dublin Regulation, the European asylum system, illegal migration

1. ÚVOD
Migrácia obyvateľstva ako prirodzený spoločenský jav, je neodmysliteľnou súčasťou existencie ľudstva. Tento
jav ovplyvňuje ako v pozitívnych, tak aj v negatívnych súvislostiach politiku, ekonomiku, sociálne aspekty,
z dlhodobého hľadiska aj populačné zloženie jednotlivých krajín, no určite aj ich bezpečnosť. Migrácia, či už
priamo alebo nepriamo, má v konečnom dôsledku dopad na životy mnohých ľudí, na ich budúcnosť. V tomto
príspevku bude venovaná pozornosť najmä problematike tej časti migrácie, ktorú môžeme označiť ako
nelegálnu, s konkrétnejším vymedzením na jej časť, ktorá sa týka štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí síce
podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v jednom z členských štátov, no ešte pred ukončením tohto konania bolo
zistené ich neoprávnené zdržiavanie sa na území iného členského štátu.
2. PRÁVNY RÁMEC
V súlade s Dohovorom o právnom postavení utečencov 2 je zabezpečené, že žiadny zmluvný štát nevyhostí
utečenca3 akýmkoľvek spôsobom alebo ho nevráti na hranice území, na ktorých by jeho život alebo jeho osobná
sloboda boli ohrozené z dôvodov jeho rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine
alebo zastávania určitých politických názorov. Toto sa však nemôže vzťahovať na utečenca, ktorého odôvodnene
možno považovať za nebezpečného pre bezpečnosť štátu, v ktorom sa nachádza, alebo ktorý po tom, čo bol
právoplatným rozsudkom uznaný za vinného z osobitne závažného trestného činu, predstavuje nebezpečenstvo
pre spoločnosť tohto štátu4 . (Tento postulát však nie je absolútne uplatniteľný. Zákaz zlého zaobchádzania
obsiahnutý v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd5 v článku 3, je rovnako absolútny aj v
prípadoch vyhostenia. Preto vždy, keď boli predložené závažné dôvody vedúce k presvedčeniu, že jednotlivec by
bol v prípade odsunutia do iného štátu vystavený reálnemu riziku zaobchádzania v rozpore s článkom 3, existuje
aj zodpovednosť zmluvného štátu chrániť jednotlivca proti takémuto zaobchádzaniu v prípade vyhostenia. Za
týchto okolností nemôžu byť aktivity dotknutého jednotlivca predmetom posudzovania, nech by boli akokoľvek
neželateľné alebo nebezpečné. Ochrana poskytovaná článkom 3 je preto širšia ako ochrana poskytovaná
Ženevským dohovorom v článkoch 32 a 33.6) Teda osoby, ktorých okolnosti oprávnene donútili hľadať ochranu
v Únii, majú v ktoromkoľvek členskom štáte de iure zaručené rovnocenné zaobchádzanie, pokiaľ ide
JUDr. Emil Semjan, PhD. Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ, Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, Bitúnková 14
Sečovce, emil.semjan@minv.sk
2 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Zb. o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej republiky
k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protkolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov (tzv. „Ženevský Dohovor“).
3 Definícia pojmu utečenec je uvedená v čl. 1 Ženevského dohovoru.
4 Čl. 33 Ženevského dohovoru
5 Oznámenie federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich, Čl. 3
6 Ods. 80 rozsudku veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 15.11.1996, Chahal proti Spojenému Kráľovstvu, sťažnosť č.
22414/93
1
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o podmienky prijímania. Harmonizácia podmienok prijímania žiadateľov by mala pomôcť obmedziť sekundárne
pohyby žiadateľov, ktoré sú spôsobené rôznymi podmienkami pri ich prijímaní. 7 Aj napriek snahe Únie,
medzi jednotlivými členskými štátmi rozdiely existujú. A to najmä v oblasti materiálneho zabezpečenia, lebo
rozdiely vo výške finančných dávok pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu sú jedným z motivačných faktorov
svojvoľného opustenia štátu, v ktorom žiadali o uvedenú ochranu.
Žiadatelia o medzinárodnú ochranu sa môžu voľne pohybovať na území hostiteľského členského štátu, teda štátu
v ktorom podali túto žiadosť, alebo v rámci oblasti, ktorú im tento členský štát vyčlení. Vyčlenená oblasť nesmie
narušovať nedotknuteľnosť súkromia a musí poskytovať dostatočný priestor na zabezpečenie prístupu ku
všetkým výhodám vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov Únie.8 Čiže žiadatelia o azyl, či inej formy
medzinárodnej ochrany nie sú oprávnení voľne sa pohybovať na ktoromkoľvek území Únie. Napriek absencii
takéhoto oprávnenia a aj napriek tomu, že o tejto skutočnosti sú žiadatelia preukázateľne poučení, dochádza
k porušovaniu povinnosti zo strany žiadateľov a k ich svojvoľnému opusteniu krajiny, v ktorej požiadali
o udelenie medzinárodnej ochrany.
V rámci Únie existuje snaha, ktorá je upravená príslušnými právnymi predpismi a ktorej cieľom je harmonizovať
azylový systém ako taký. Tento spoločný európsky azylový systém musí obsahovať jasnú a uplatniteľnú metódu
na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl, či inú formu medzinárodnej ochrany.
Takáto metóda by mala byť založená na objektívnych a spravodlivých kritériách ako pre členské štáty, tak aj pre
dotknuté osoby, teda pre žiadateľov. Mala by umožniť najmä rýchle určenie členského štátu zodpovedného za
posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, aby bol zaručený efektívny prístup k postupom na udelenie takejto
ochrany a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu.
Dňa 15. júna 1990 bol v Dubline podpísaný Dohovor určujúci štát zodpovedný za posúdenie žiadostí o azyl
podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev, tzv. Dublinský dohovor, cieľom prijatia
ktorého bolo určenie zodpovedného štátu a zjednotenie postupov pri podávaní a posudzovaní žiadostí o azyl v
záujme zabránenia podávania viacnásobných účelových žiadostí o udelenie azylu vo viacerých členských štátoch
(tzv. asylum shopping), čo umožňoval v tom čase platný právny stav. Vychádzajúc z uvedeného Dohovoru, bolo
Radou (ES) v roku 2003 prijaté nariadenie, ktorým sa stanovili kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu
zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny.9 Tak ako toto
nariadenie, aj v súčasnosti jeho platné prepracované znenie je považované za „základný kameň“ budovania
spoločného európskeho azylového systému, keďže na jeho základe sa jasne rozdeľuje zodpovednosť medzi
členskými štátmi za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu. Aj napriek uskutočneným nevyhnutným
vylepšeniam ktoré toto nariadenie prinieslo, sa deklarovaná zvýšená účinnosť dublinského systému môže
v niektorých prípadoch javiť iba ako formálna.
3. SITUÁCIA V OBLASTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE A UPLATŇOVANIA DUBLINSKÉHO
SYSTÉMU
V oblasti nelegálnej migrácie do štátov Európskej únie, resp. Schengenu v roku 2015, podľa informácií agentúry
Frontex, bol celkový počet záchytov nelegálnych prechodov hraníc hlásenými členskými štátmi Európskej únie
a asociovanými štátmi Schengenu takmer 1 830 500, čo predstavuje nárast o 546% v porovnaní s rokom 2014.
V roku 2014 bolo v krajinách V4 zadržaných 80 793 štátnych príslušníkov tretích krajín a v roku 2015 ich bolo
zadržaných 459 718, čo predstavuje 469% nárast. Z krajín V4 sa uvedený fenomén najviac týkal Maďarska, kde
bol počet nelegálnych migrantov – štátnych príslušníkov tretích krajín najvyšší. V roku 2014 bolo zistených
61 664, no v roku 2015 až 430 607 neoprávnených pobytov10.
Situácia v Slovenskej republike je v porovnaní s Maďarskom odlišná, no je potrebné si uvedomiť, že na ňu
vplýva viacero faktorov. Okrem polohy Slovenskej republiky, jej statusu ako tranzitnej krajiny, teda nie krajiny,
ktorá je cieľovou vo vzťahu k žiadostiam o udelenie medzinárodnej ochrany, je táto situácia aj dôsledkom
opatrení prijatých bezpečnostnými orgánmi Slovenskej republiky vo vzťahu k nelegálnej migrácii.

Ods. 12 odôvodnenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie
žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie), Ú.v. EÚ L 180/96
8 Čl. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o
medzinárodnú ochranu (prepracované znenie), Ú.v. EÚ L 180/96
9 V súčasnosti je platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy
na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo
osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, Ú.v. EÚ L 180/31
10 Společná analytická zpráva o nelegální migraci za rok 2015, Ředitelství služby cizinecké policie Praha, březen 2016
7
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Tab. 1 Situácia v počte neoprávnených pobytov štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej
republiky11:
počet zaistených
dublinský transfer
počet neoprávnených pobytov
a umiestnených
zo SR
v útvaroch
rok
policajného
I. - X.
I. – XII.
I. – X.
I. – XII.
zaistenia pre
cudzincov
31
45
2014
756
1064
411
305
348
2015
2074
2313
1399
2016
1528
333 (I. - VI.)
81
S nelegálnou migráciou je úzko prepojené aj zneužívanie azylových procedúr, ako už bolo v úvodnej časti
naznačené. Uvedenému napomáha voľný pohyb osôb cez vnútorné schengenské hranice, na ktorých neprebieha
hraničná kontrola, na rozdiel od vonkajších schengenských hraníc, kde sa takáto kontrola vykonáva. Počty
žiadateľov o udelenie niektorej z foriem medzinárodnej ochrany, ktorí o túto ochranu požiadali v niektorom
z členských štátov, no azylové zariadenia svojvoľne opustili a pokračujú v ceste bez dokladov do ďalších štátov
Únie, narastajú. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí odišli z domovského štátu, keďže na to mali relevantné
dôvody, žiadajú o medzinárodnú ochranu pred štátom svojho pôvodu, no na výsledok tohto konania nedočkajú,
opustia svojvoľne azylové zariadenie štátu v ktorom žiadali o medzinárodnú ochranu a ďalej pokračujú v ceste.
V prevažnej väčšine prípadov bez príslušných dokladov, bez oprávnenia na vstup a pobyt, bez našej reálnej
vedomosti o týchto osobách. Napriek uvedenej skutočnosti a bez ohľadu na dôvod, prečo štátni príslušníci tretích
krajín porušia podmienky konania o medzinárodnej ochrane, za posúdenie žiadosti o túto ochranu je zodpovedný
ten členský štát, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny o ochranu požiadal. Kritériá a mechanizmy na určenie
členského štátu zodpovedného za posúdenie takejto žiadosti sú stanovené v spomínanom dublinskom nariadení.
Avšak skutočnosť, že zodpovedný členský štát bude na základe kritérií určený, ešte neznamená, že transfer
podľa tohto nariadenia – teda presun uvedeného žiadateľa do štátu v ktorom podal žiadosť o medzinárodnú
ochranu bude aj vykonaný.
V článkoch 21 a 22 odôvodnenia dublinského nariadenia je uvedené, že nedostatky alebo zlyhania azylových
systémov, ktoré sú často zhoršené osobitnými tlakmi na ne alebo ku ktorým tieto tlaky prispievajú, môžu narušiť
riadne fungovanie systému zavedeného na základe tohto (dublinského) nariadenia, čo by mohlo spôsobiť riziko
porušenia práv žiadateľov vyplývajúce z acquis Únie v oblasti azylu, Charty základných práv Európskej únie,
iných medzinárodných ľudských práv a práv utečencov. Na predchádzanie zhoršeniam alebo zlyhaniu azylových
systémov by sa mal zaviesť postup včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia pre oblasť azylu.
V tejto oblasti by mal zohrávať kľúčovú úlohu Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 12 , ktorý by mal
zabezpečiť spoľahlivú spoluprácu na základe dublinského nariadenia, čím by sa mala medzi členskými štátmi
vytvoriť vzájomná dôvera v oblasti azylovej politiky. Takýmto postupom by sa malo zaistiť, že Únia bude čo
najskôr upozornená na situácie, keď vzniknú obavy, že je ohrozené riadne fungovanie systému zavedeného
týmto nariadením v dôsledku osobitného tlaku a/alebo nedostatkov azylových systémov jedného alebo viacerých
členských štátov. Takýto postup by Únii umožnil podporovať preventívne opatrenia v skorom štádiu a venovať
takýmto situáciám primeranú politickú pozornosť. Solidaritu, ktorá je v spoločnom európskom azylovom
systéme kľúčovým prvkom, má sprevádzať vzájomná dôvera. Posilnením tejto dôvery by postup včasného
varovania, pripravenosti a krízového riadenia pre oblasť azylu mohol zlepšiť nasmerovanie konkrétnych opatrení
skutočnej a praktickej solidarity do členských štátov s cieľom pomôcť vo všeobecnej rovine dotknutým
členským štátom a konkrétne žiadateľom.
Európsky podporný úrad pre azyl v súčasnosti zabezpečuje plnenie úloh operačnej podpory členským štátom,
ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku. No aj napriek tomu dochádza
k zlyhávaniu dublinského systému.
4. ZLYHÁVANIE SYSTÉMU
Členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s dublinským nariadením je
okrem iného povinný za stanovených podmienok prijať žiadateľa ktorý podal žiadosť aj v inom členskom štáte,
žiadateľa, ktorý vzal svoju žiadosť späť a následne podal žiadosť v inom členskom štáte a dokonca aj žiadateľa,
ktorého žiadosť bola zamietnutá a v inom členskom štáte podal žiadosť novú13.

Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike, [online]10.11.2016, <http://www.minv.sk/?uhcp>
Zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010, Ú. v. EÚ L 132/11
13 Čl. 18 dublinského nariadenia
11
12
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Ak v súlade s dublinským nariadením dožiadaný členský štát nerozhodne v príslušných lehotách 14 , jeho
nekonanie sa považuje za akceptovanie dožiadania a ukladá povinnosť prijať späť dotknutú osobu, ako aj
povinnosť zabezpečiť náležité opatrenia pre jej príchod. V prípade Maďarska nebolo a nie je dodržiavané toto
ustanovenie dublinského nariadenia. Maďarské orgány primárne odmietali prevziať dublinské transfery
žiadateľov, ktorí o medzinárodnú ochranu požiadali v Grécku. V takýchto prípadoch vydávali negatívne
stanoviská, čiže vo veci „konali“. Orgány Maďarskej republiky od 23.05.2016 odmietajú prijímať aj dublinských
žiadateľov, ktorí o medzinárodnú ochranu požiadali v Maďarsku a nie sú prvožiadateľmi v inom členskom štáte,
teda ani v Grécku.
Vzhľadom k počtu žiadateľov o medzinárodnú ochranu v Maďarsku, je možné chápať akýsi logický (?) postoj
štátnych orgánov k dublinským transferom na územie Maďarska v súvislostiach so situáciou v Grécku. Totiž do
Grécka sa dublinské transfery nerealizujú najneskôr od januára 2011. A to nie z dôvodu jednostranného
zamietania transferov Gréckymi orgánmi, ale na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.
Európsky súd pre ľudské práva v súvislosti s dublinskými transfermi vydal rozhodnutie vo veci M. S. S. proti
Belgicku a Grécku15 súd vyslovil porušenie práv podľa čl. 3 a čl. 13 Dohovoru16 v súvislosti s tzv. dublinským
transferom cudzinca do iného členského štátu. Súd v tomto rozhodnutí okrem iného vyslovil, že spôsob
zaobchádzania s potencionálnym žiadateľom o azyl v Grécku a podmienky, akým tam bol vystavený po jeho
transfere z Belgicka, boli nevyhovujúce. Európsky súd zároveň vyslovil porušenie Dohovoru aj vo vzťahu k
Belgicku, nakoľko nedostatky gréckeho azylového systému museli byť belgickým úradom v čase transferu
sťažovateľa známe. Aj keď je rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z januára 2011, predmetná sťažnosť
sa týka konania príslušných orgánov prebiehajúceho ešte v roku 2009. Zo znenia rozsudku teda vyplýva, že už
v tomto období, teda v roku 2009, museli mať belgické úrady vedomosť o nedostatkoch gréckeho azylového
systému. Táto skutočnosť, teda skutočnosť týkajúca sa nedostatkov gréckeho azylového systému musela byť
známa nie len Belgickým orgánom, ale aj orgánom iných členských štátov a je dôvodné predpokladať, že aj
príslušným orgánom Únie.
Na národnej úrovni bol Ústavným súdom Slovenskej republiky vydaný nález vo veci sťažnosti žiadateľa o azyl
ohľadom jeho dublinského transferu (v danom prípade do Grécka), v ktorom súd skonštatoval, že v rámci
konania bolo potrebné uplatňovať štandardy ochrany vyplývajúce z Dohovoru čl. 3, ktorý zabezpečuje väčší
rozsah ústavných práv a slobôd, a preto má prednosť pred zákonom. Možné porušenie absolútneho zákazu zlého
zaobchádzania v zmysle čl. 3 Dohovoru a čl. 16 ods. 2 ústavy vyvoláva procesnú povinnosť štátu zabezpečiť
účinné úradné vyšetrenie tvrdeného zlého zaobchádzania, pričom pojem „účinné“ zahŕňa predovšetkým atribúty
dôkladnosti, rýchlosti, nezávislosti a nestrannosti17.
Aj keď je možné chápať postoj štátnych orgánov Maďarska v súvislostiach s rozsudkami a situáciou v Grécku,
nie je však legitímne jednostranne neaplikovať nariadenie, právnu normu, ktoré má všeobecnú platnosť, je
záväzné ako celok vo všetkých svojich častiach a priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch.
Európska únia má snáď dostatočné nástroje na to, aby dokázala zabezpečiť uplatňovanie práva na svojom území.
Ak do členského štátu minimálne od roku 2011 nie sú realizované dublinské transfery z dôvodu „nedostatkov
azylového systému“ tohto štátu a za niekoľko rokov nebolo možné situáciu v tomto štáte pozitívne zmeniť
a upraviť tak, aby boli podmienky pre prijímanie žiadateľov aspoň vyhovujúce a ak voči členskému štátu neboli
vyvodzované konzekvencie, resp. ak aj nejaké boli, ale boli neúčinné a situácia v tomto štáte bola a je stále
rovnako nevyhovujúca, možno sa (so zjednodušením) na tomto mieste zamýšľať nad skutočnosťou, ktorá mohla
mať (sekundárny) vplyv na priebeh masívnych migračných tokov v roku 2015. Táto trasa prebiehajúca cez
Grécko bola priepustná už dlho. Na jednej strane o nej vedeli príslušné štátne orgány, ako Grécke, tak aj orgány
iných členských štátov (Gréckym mohlo vyhovovať, že ak migrant, štátny príslušník tretej krajiny požiada
o medzinárodnú ochranu, znamená to prekážku jeho vyhostenia, na určenom mieste sa zdržiavať nebude, keďže
podmienky sú neakceptovateľné, čo v konečnom dôsledku povedie k tomu, že migrant, teraz už žiadateľ, túto
krajinu opustí a žiadny iný členský štát nemôže dublinský transfer do Grécka realizovať, čiže táto osoba sa
„Grécku nevráti“) V Grécku bolo v predchádzajúcich rokoch realizovaných aj niekoľko spoločných operácií
Frontexu zameraných najmä na kontrolu hraníc. Na druhej strane táto skutočnosť – nedostatkov azylového
systému – musela byť známa aj prevádzačským skupinám, ktorým v konečnom dôsledku len dopomohlo
neskoršie znefunkčnenie štátnych systémov v krajinách pôvodu migrantov, keďže sa množstvo migrujúcich osôb
niekoľko násobne zväčšilo, čo samozrejme znamenalo aj nárast zisku prevádzačských skupín.

- Článok 25 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez
štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, Ú.v. EÚ L 180/31
15-Rozsudok veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21.januára 2011, M.S.S. proti Belgicku a Grécku, sťažnosť
č. 30696/09
16 -Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
17-Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, III. ÚS 110/2011-39 z 31.05.2011
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5. ZÁVER
Dublinské nariadenie ako jasná a uplatniteľná metóda na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie
žiadosti o medzinárodnú ochranu je určite správnym nástrojom solidarity Únie v rámci európskeho azylového
systému. No tieto nástroje môžu byť jednostrannými rozhodnutiami niektorých členských štátov vnímané ako
zlyhanie nie len azylových systémov týchto členských štátov, ale aj ako zlyhanie dublinského, a teda aj
azylového systému Únie. Na druhej strane podozrenia zo zneužívania azylovej procedúry zo strany žiadateľov sa
tiež nedajú vždy vylúčiť. No v rámci európskeho azylového systému je zabezpečované čo najobjektívnejšie
posúdenie situácie žiadateľov, ich konkrétneho prípadu spojeného so žiadaním ochrany pred krajinou pôvodu.
Na to majú všetci neodškriepiteľné a zaručené právo a ak im takáto ochrana prináleží a potrebujú ju, tak by ju
mali dostať. No ak účelovo zavádzajú s jasným cieľom odvrátiť, či zmariť realizáciu vyhostenia, resp.
návratového opatrenia, tak by mali existovať a byť funkčné a realizovateľné nástroje na elimináciu zneužívania
tohto systému. Na konkrétnom príklade bolo poukázané na nefunkčnosť dublinského systému ako celku a z toho
vyplývajúcich nedostatkov európskeho azylového systému. Uvedený príklad má však aj dopad na vnímanie
kompetencií a funkcionality jednotlivých orgánov Európskej únie, no v neposlednom rade aj na vnímanie
rovnoprávneho postavenia jednotlivých členských štátov.
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО ЗАГРОЗ
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ: СИСТЕМНОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР
Serhii SHKARLET1 - Nataliya TKALENKO2 - Viktoriia MARHASOVA3

The Concept of Ensure the Sustainability of National Economy
to Economic Security Threats: System-Synergetic Approach
Анотація: Системно-синергетичний підхід розглядає стійкість економіки та її економічну безпеку як
сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових, які забезпечують збалансований розвиток
шляхом встановлення оптимальних кількісних співвідношень між елементами системи та формування
стійких структурних зв’язків між ними. Одже, забезпечення стійкості економіки до загроз економічній
безпеці зводиться до сприяння максимально узгодженій взаємодії всіх елементів та збереженню
цілісності системи в умовах мінливості зовнішнього середовища.
Ключові слова: економічна безпека, системно-синергетичний підхід, забезпечення, загроза.
Abstract: System-synergetic approach considers the stability of the economy and its economic security as a set
of interrelated and interdependent components. They provide balanced development through the establishment of
optimal quantitative ratios between the elements and the formation of stable structural links between them. Thus,
ensuring the sustainability of economy to economic security threats is to facilitate as much as possible of
coherent interlinks of all elements and preserve the integrity of the system in terms of the environment
variability.
Keywords: economic security, system-synergetic approach, ensuring, threat.
Постановка проблеми. У сучасних умовах питання щодо досягнення дієвості державної
політики в сфері забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці залишається відкритим.
Тому виникає необхідність розробки концепції забезпечення стійкості економіки на засадах синхронного
використання принципів системно-синергетичного та комплексного підходів. Звідси, концепція
відображає своєрідну здатність поєднувати в дослідженні наявні знання з прогностичними, існуюче
розуміння того чи іншого явища з уявленнями і припущеннями про сутності першого, другого порядку
тощо. За ступенем абстрактності й узагальненості виділяється теоретичне, емпіричне та фактологічне
мислення. У цьому контексті особливого значення набуває розгляд концепції як способу пізнання,
сукупності ідей і поглядів щодо здатності економічних систем зберігати стійке економічне зростання.
Аналіз останніх досліджень. Системний підхід як один з основних принципів наукового
дослідження дозволить ідентифікувати основні підсистеми й елементи, зв'язки, цілі й функції,
сформувати логіко-структурну схему системи управління стійким розвитком. Необхідно виділити
підсистему, яка має всі властивості системи.
Слід вказати на те, що існують, наразі, елементи, що не відносяться до системи, але зміна їх
стану впливає на її функціонування (зовнішнє середовище). Важливим є виділення структури системи, її
ієрархічність (рівні субпідрядності, ранжування і т.д.). Збереження цілісності системи, складових її
елементів забезпечує зв'язки, які можна класифікувати за декількома критеріями (напрямок, характер).
Система розбудовується при взаємодії її складових. Такому розвитку притаманна цільова спрямованість.
У процесі аналізу різних визначень категорій „економічна безпека” та „стійкість” було виявлено, що
сукупність структурних елементів велика. Тому доцільно її розділити на певні групи, близькі за своєю
направленістю. Усі елементи кожної з категорій є внутрішньо тісно взаємопов'язаними і найбільш
яскраво цей взаємозв'язок проявляється через таку групу ознак як стійкість, збалансованість, рівновага
економічної системи (рис. 1).
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Стійкість

Економічна безпека

Разом з тим на рисунку показано, що зв'язок між структурними елементами категорій
„економічна безпека” та „стійкість” також спостерігається через інші групи структурних елементів.
Виходячи із взаємозв'язку названих категорій, „економічна безпека” може реалізуватися через стійкий
розвиток. У свою чергу, під стійким розвитком розуміється здатність економічної системи зберігати
свою цілісність, перебудовуватися та якісно змінюватися за заданими державними інститутами
напрямами економічної політики.
Захищеність, готовність, імунітет держави в цілому
Суверенітет, незалежність, самостійність проведення державної політики в
різних сферах
Стійкість, збалансованість, рівновага економічної системи
Забезпеченість, достатність, добробут населення
Оновлення, удосконалення, розширення технічного розвитку економіки і
державного управління
Розвиток, модернізація, досягнення, трансформація науки, державної
політики, інститутів влади і економічної системи
Здатність, можливість, конкурентоспроможність економіки
Результативність, ефективність економічної системи
Сукупність, цілісність геополітичного і економічного простору
Гармонічність, обмеженість природних і соціальних систем
Рис. 1. Перетинання ознак економічної безпеки і стійкості
Таким чином, категорію „економічна безпека” можна трактувати як результат державного
впливу на формування умов стійкого розвитку економічної системи. Отже, чим вище стійкість
національної економіки, тим вищим буде рівень забезпечення економічної безпеки. Враховуючи вище
сказане, зауважимо, що прямий та зворотній взаємозв'язок між категоріями „економічна безпека” і
„стійкість” дозволяє розширити сферу вивчення макроекономічних процесів.
Тому, залежно від зміни стану стійкості економіки можна судити про забезпеченість її безпеки.
Звідси керуюча система держави має можливість виробляти єдині узгоджені заходи, спрямовані
одночасно на стійкий розвиток національної економіки та зміцнення економічної безпеки.
Мета статті. Формування концепції системо-синергетичного типу полягає у створенні дієвого
механізму стратегічного управління, здатного гнучко реагувати на різноманітні зміни в економічній
системі. При цьому його регулятори і важелі мають бути адаптовані до зовнішнього середовища, а
внутрішнє середовище повинне орієнтуватися на цілі концепції.
Основні результати дослідження. Реалізація моделі стійкого розвитку України можлива при
комплексному управлінні соціально-економічними системами, мета якого – забезпечення стійкого стану
національної економіки. Воно дозволить ураховувати умови функціонування конкретної соціальноекономічної системи (національної економіки, економіки регіону), впливу зовнішнього середовища за
допомогою налагодженого інструментарію моніторингу й оцінки одержувати інформацію про стан
кожної з підсистем, на основі цього ухвалювати ефективні управлінські рішення, що сприяють
подальшому розвитку. Структурно-логічна схема стійкого розвитку економіки та її економічної безпеки
представлена на рис. 2.
Зазначимо, що стан стійкого розвитку керованої підсистеми (див. рис. 2) можна відслідковувати
за допомогою цілісного інформаційного масиву (інформаційна підсистема). Моніторинг і оцінка стану
стійкого розвитку дозволять визначити його рівень (інтегральна оцінка, яка є виходом системи
управління). Тоді, на основі даних про рівень стійкого розвитку керуюча підсистема (органи державного
управління) може визначати зони, що вимагають пріоритетної уваги, проводити ефективну політику,
здатну змінювати умови функціонування керованої підсистеми в напрямку підвищення рівня стійкого
розвитку, а отже, підвищення якості життя населення, що ґрунтується на ефективній інноваційній
економіці й збереженні природного багатства.
Необхідно зазначити, що сукупний економічний потенціал є входом системи стійкого розвитку
національної економіки. Очевидно, що цей потенціал неоднорідний з об'єктивних причин (географічне
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розташування, кліматичні умови, наявність природних і трудових ресурсів, розвиток науки й техніки і
т.д.). Відповідно до цього, чим детальніше розглядаємо рівень керованої підсистеми (національна
економіка), тим глибшою є диференціація сукупного економічного потенціалу, а можливість його
ідентифікації – меншою. У сукупності національна економіка є керованою підсистемою, на розвиток якої
можуть впливати органи управління всіх рівнів (керуюча підсистема). До неї також віднесено
передумови функціонування керованої підсистеми й виділено основні складові стійкого розвитку цих
систем. Економічні, політичні та організаційні передумови визначають умови розвитку (зовнішні й
внутрішні), базуючись на сукупному економічному потенціалі.

Рис. 2. Структурно-логічна схема забезпечення стійкого розвитку економіки до загроз економічній
безпеці
Як бачимо з рис. 2, стійкий розвиток припускає баланс економічної, соціальної й екологічної
сфер суспільства, які необхідно постійно моніторити, щоб мати достовірну інформацію про процеси, які
мають сприятливий або негативний вплив на них. Тому, наступний елемент системи – це цілісний
інформаційний масив, що дозволяє проводити моніторинг і на основі аналізу отриманих даних оцінити
рівень стійкого розвитку (вихід системи) [1]. Звідси, слід врахувати, що ключовою ланкою
інформаційного масиву є індикатори стійкого розвитку. На думку окремих авторів (В. Смірнов, Н. Флуд,
Н. Тарасова та ін.), індикатори стійкого розвитку повинні відповідати таким вимогам: комплексно
відображати економічні, соціальні й екологічні аспекти розвитку; опиратися на наявну інформаційну
базу офіційної статистики; мати кількісне вираження, досить просту й однозначну інтерпретацію; бути
порівнянними в міжнародному плані, у статиці й у динаміці [2].
Розробка індикаторів стійкого розвитку України необхідна на трьох рівнях:
загальнодержавному, регіональному та місцевому. На цих трьох рівнях можуть розроблятися свої власні
системи індикаторів, однак для ефективного оцінювання доцільно мати ,,наскрізні” індикатори, які
можливо агрегувати із місцевого рівня у регіональний або загальнодержавний рівень. Тоді, зіставляючи
розроблені системи індикаторів стійкого розвитку, можна відзначити їхню схожість за багатьма групами
показників. Однак, розглянуті системи індикаторів мають деякі недоліки (відсутність комплексності
аналізу, інтегральної системи оцінювання), що дозволило сформувати вимоги до оцінки стійкого розвитку
національної економіки, а саме: системність дослідження (всі індикатори повинні бути взаємопов'язані в
єдину систему оцінювання, що дозволяє здійснити згортку її в єдиний інтегральний показник, який
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забезпечує можливість порівняння суб'єктів між собою за єдиним критерієм), комплексність аналізу
(дозволяє враховувати економічну, соціальну й екологічну складову стійкого розвитку в єдиному комплексі
показників), періодичність і регламентованість (оцінювання повинно проводитися з певною періодичністю
й бути обов'язковим на всіх рівнях: національному, регіональному, місцевому).
Чітко організована система моніторингу й оцінювання стійкого розвитку керованої підсистеми
дозволить більш точно визначати зони, що вимагають пріоритетної уваги органів влади всіх рівнів. У
свою чергу, вони на основі отриманих даних (рівень стійкого розвитку) зможуть ухвалювати ефективні
управлінські рішення, сформувати перелік заходів, які будуть змінювати умови (передумови)
функціонування керованої підсистеми (зворотний зв'язок) у напрямку до стійкого розвитку.
Беззаперечно можна стверджувати, що стійкість – це не просто властивість або стан системи, а
властивість, що виявляється в стані системи, яка залежить від її відносин із зовнішнім середовищем. Не
має сенсу говорити про стійкість об'єкта відірвано від того середовища, де він знаходиться. Відповідно,
немає сенсу говорити про стійкий стан об'єкта, стійкий (або нестійкий) може бути стан всієї
макросистеми – об'єкта та його середовища, що розглядаються в сукупності. Іншими словами,
найважливішою характеристикою стійкості є відносини між об'єктом і середовищем. Проте, це не
заважає зіставляти рівень стійкості різних об'єктів, розуміючи при цьому їх поведінку не в однаковому, а
в одному й тому ж середовищі. При цьому, на жаль, виникає суттєва складність: неможливо впровадити
в одне й теж ж середовище, яке безперервно змінюється в часі, різні об'єкти. Тому, такі зіставлення
досить умовні, що необхідно враховувати, але практично можливі, особливо з використанням
квазімоделювання. Ці взаємозалежності необхідно враховувати при оцінюванні рівня стійкості системи.
Однак, звернемо увагу на те, що у класичній теорії стійкості систем виділяють три її основні
форми: 1) інертність (опірність) – здатність системи при зовнішніх впливах зберігати свій стан
незмінним протягом певного періоду часу; 2) еластичність (відновлюваність) – здатність системи після
припинення зовнішнього впливу повертатися до вихідного стану; 3) пластичність (гнучкість) – наявність
у системи кількох нормальних або допустимих станів та здатність переходити з одного стану в інший
при впливі несприятливих факторів, зберігаючи при цьому необхідний інваріант – спосіб
функціонування, траєкторію розвитку, структурні зв'язки тощо. При цьому, як відомо з джерел [3, 4, 5],
принципи кібернетики встановлюють, що для успішної адаптації системи до змін середовища вона
повинна володіти достатнім запасом мінливості, що дозволяє змінюватися з тією ж швидкістю, що й
середовище. Те ж саме відноситься і до внутрішньої різноманітності системи, яка повинна відповідати
різноманітності впливів на неї, в іншому випадку система знаходиться в нестійкому стані та може
зруйнуватися. Враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, що загальна гіпотеза про доцільність
використання положень системно-синергетичного підходу до формування логіко-структурної схеми
забезпечення стійкості є значимою, об’єктивною та обґрунтованою.
Тоді, визнаємо, що для забезпечення стійкості економіки або для переходу її з одного стану
стійкості до іншого застосовується відповідна послідовність інструментів управління. Оскільки на нього
діють не тільки інструменти управління, а й зовнішні параметри, які змінюють з різною силою
властивості системи і поведінку її елементів, то можлива будь-яка реакція національної економіки на
інструменти управління (як позитивна, так і негативна). Зважаючи на багатогранність категорії
„управління”, її сутність трактується: по-перше, як вплив суб'єкта на об'єкт, мета якого полягає в тому,
щоб зберегти або змінити систему об'єкта; по-друге, як здатність цілісних динамічних систем здійснити
структурні та функціональні зміни як реакції на внутрішні і зовнішні впливи; по-третє, як процес
досягнення цілей системи шляхом перетворення ресурсів у результати діяльності. Аналізуючи різні
визначення „управління”, можна зробити висновок, що його сутність зводиться до двох головних
моментів: управління визначає мету і дії системи, які сприяють досягненню мети.
Таким чином, управління полягає в забезпеченні цілеспрямованого функціонування або
розвитку підсистем і елементів системи у відповідності з поставленими цілями та постійно мінливими
внутрішніми і зовнішніми умовами існування системи. Управління характеризується наявністю: системи,
причинного зв’язку між її елементами, керуючої і керованої підсистем, динамічного характеру системи і
керуючого параметру. Вихідним, тобто початковим пунктом управлінської діяльності, є формування і
вибір цілей, кінцевим – їхнє досягнення. Риси, властиві усім видам управління, можна об’єднати в дві
групи: статистичні (властиві формі та структурі управління) і динамічні (властиві процесу управління).
Ураховуючи усталені положення теорії стійкості систем можна виділити такі основні підходи до
управління стійкістю економічної системи (в якості якої розглядаємо стійкість економіки до загроз
економічної безпеки): 1) системний підхід розглядає економічну стійкість як сукупність підсистем,
процесів і елементів, які у взаємодії забезпечують якісне функціонування системи; 2) ситуаційний підхід
покликаний виявити закономірності формування економічної стійкості в просторі і часі та розробити
комплекс управлінських дій щодо забезпечення динамічної рівноваги системи у визначений період часу
в конкретній ситуації.
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Узагальнюючи означені характеристики підходів, можна зробити висновок, що управління
стійкістю економіки до загроз економічній безпеці передбачає реалізацію сукупності управлінських дій,
спрямованих на формування динамічної структури, функціонування якої забезпечує безперервне та
ефективне досягнення поставлених стратегічних цілей в умовах постійного впливу екзо- та ендогенних
чинників, зберігаючи при цьому цілісність і рівновагу системи.
На важливість поглибленого розуміння стійкості національної економіки як економічної системи
вказує й те, що вона є багаторівневою соціально-економічною системою, яка потребує управління.
Відповідно до цього можна виділити іншу підсистему, яка управляє (система державних органів). Тому,
на нашу думку, необхідно розширити класичну модель стійкого розвитку, доповнюючи її новим
агрегованим елементом. Пропонується ввести до складу моделі такий елемент як інституціональне
середовище (органи державної влади і управління). Для реалізації заходів і завдань стійкого розвитку, а
також забезпечення гармонійної взаємодії всіх елементів необхідне створення дієвого
інституціонального середовища. З іншого боку, економічна система за своєю природою розвивається
динамічно. У зв'язку з цим відбувається системне порушення економічних зв'язків. Отже, необхідне
втручання інституційних структур, представлених органами державної влади і управління, для
забезпечення гомеостазу системи та збалансованості макроекономічних процесів. Інститути за своєю
природою довготривалі, вони складають стабільність і роблять очікування людей передбачуваними.
Звідси, елемент „інституціональне середовище” необхідно включити в структуру моделі стійкого
розвитку.
Втручання державних органів влади і управління в економічне та політичне життя суспільства є
об'єктивно необхідним процесом. Тому в ринковій системі перед державою, як головним інститутом
економічної і політичної системи суспільства, стоїть завдання створення ефективних умов
функціонування національної економіки і формування гнучкої системи адаптації економічної системи до
умов, що змінюються. Таким чином, підтвердимо про таке: держава покликана бути гарантом
забезпечення економічної безпеки і стійкого розвитку національної економіки, застосовуючи різні
методи та інструменти впливу, що усувають негативні процеси і стимулюють позитивні моменти в
соціально-економічному розвитку країни. Поряд із цим, держава здійснює свої функції у сфері
забезпечення економічної безпеки через органи законодавчої, виконавчої та судової влади, які
реалізують заходи (правового, економічного, організаційного, аналітичного та іншого характеру), що
включають: розробку економічних механізмів регулювання системи економічних відносин в суспільстві;
прийняття нормативно-правових актів, що закріплюють сформовану систему економічних відносин і
регулюючих практику господарської діяльності; здійснення організаційних та управлінських дій, що
забезпечують функціонування всіх суб'єктів господарювання та ефективну реалізацію їх інтересів [6,
с. 55-56].
З огляду на сказане, формулювання концепції забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці системно-синергетичного типу базується на теоретико-методологічних поглядах на
пізнання та визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів управління, методів
оцінювання, моделювання, ранжування, прогнозування, регулювання діяльності для забезпечення
стійкості економіки до загроз економічній безпеці, а також враховує комплекс прикладного
інструментарію до формування внутрішнього та зовнішнього механізму управління нею (рис. 3).
Наведена на рис. 3 відповідного типу концепція і є предметом, стратегії забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці. Мета реалізації цієї концепції – полягає у створенні
сприятливих
організаційно-управлінських,
нормативно-правових,
фінансово-економічних
та
інформаційно-аналітичних умов для забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці,
запобігання можливому порушенню її нормального функціонування через вплив різного роду загроз.
Відтак, признаємо, що забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці
передбачає вирішення таких пріоритетних завдань: 1) виявлення загроз і суб'єктів загроз стійкості
економіки в сучасних умовах; 2) чітке визначення об'єктів захисту; 3) виявлення важливих національних
економічних інтересів, сфер та особливостей їх реалізації; 4) визначення основних факторів і умов, що
складаються у сфері забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці; 5) аналіз
особливостей, механізмів нанесення збитку життєво важливим економічним інтересам, його обсягу та
наслідків; 6) визначення компетенції та взаємовідносин суб'єктів, які здійснюють діяльність із
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці; 7) формування системи заходів із
реалізації НЕІ; 8) забезпечення протидії загрозам і локалізації їх наслідків тощо.
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Концепція забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці системно-синергетичного типу – це
система теоретико-методологічних поглядів на пізнання та
визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв,
принципів управління, методів оцінювання, моделювання,
ранжування, прогнозування, регулювання діяльності для
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній
безпеці, а також комплекс прикладного інструментарію до
формування внутрішнього і зовнішнього механізму
управління нею

Принципи забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці – правила, основні положення і норми,
в основі яких принципи наукової обґрунтованості,
цілеспрямованості та ефективності стратегічного управління
стійкістю:
- наукової обґрунтованості;
- системності (всі складові діють як єдина система, що дозволяє
охоплювати всі напрями економічної діяльності, а також
визначити цілі, їх субординацію, порівняння альтернативних
шляхів і методів досягнення цілей);

Елементи концепції
- поліморфізму
(властивість
системи
застосовувати
міждисциплінарні методи для вирішення одного й того ж
завдання);

- розроблення методології формування та розвитку СЗСЕЕБ
– методологія дослідження цієї системи як об'єкта
управління з певною структурою, процеси її формування
відповідно до цілей соціально-економічного розвитку
держави, методи та принципи регулювання діяльності для
забезпечення розвитку економіки України на основі

- програмності
(розробка
загальнодержавної
стратегії
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній
безпеці);

- функціонування СЗСЕЕБ – формування цілей, функцій, умов і
структури цієї системи, зв'язків між підсистемами,
здійснення вибору, прийняття і реалізація управлінських
рішень щодо забезпечення стійкості економіки та
нівелювання загроз і ризиків;

- міжнародної координації (співробітництво державної
системи органів з міжнародними інституціями з метою
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній
безпеці);

- розроблення технології управління розвитком і
результативністю СЗСЕЕБ – розроблення системи
управління у складі принципів, засобів і способів
адаптивного управління стійкістю до загроз економічній
безпеці; оцінка, прогнозування, трансфер та адаптація
варіантів; моніторинг економічних процесів; адаптація
міжнародного досвіду; розробка пакету програмного
забезпечення на основі обґрунтованої методології
формування СЗСЕЕБ введення принципових алгоритмів і

- законності;
- комплексності (застосування комплексного підходу під час
реалізації державної політики щодо забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці);
- соціального партнерства (вибудовування нового типу
взаємодії між владою, бізнесом і населенням, що забезпечує
узгодження інтересів і цілей, об'єднання ресурсів, розгортання
спільної діяльності й розподіл відповідальності);

Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці

Рис. 3. Сутність, зміст та принципи реалізації концепції забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці системно-синергетичного типу
Слід зазначити, що відповідно до визнання елементів пропонованої до запровадження концепції
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці системно-синергетичного типу
неподільними, їх опис повинен бути не структурним, а феноменологічним, тобто спиратися на
експериментальні дані та дослідну перевірку адекватності реальним процесам. Оскільки існує лише
декілька способів та рівнів кодування властивостей підсистем макроекономічної структури, то здійснимо
добір найкращих з них для реалізації впливу цієї концепції, а саме, використовуючи історико-генетичну
інформацію (ретроспективний аналіз), сучасний міждисциплінарний підхід до формування СЗСЕЕБ,
структурно-функціональний аналіз економічної безпеки, штучний опис за допомогою математичних
формул і рівнянь. Тому, реалізація у практиці господарювання концепції забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці системно-синергетичного типу включає наступні чотири етапи:
а, саме: І) комплексного аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів соціально-економічного розвитку
держави та її економічного потенціалу; ІІ) збалансування економічних ресурсів і витрат держави; ІІІ)
прогнозування змін складових економічної безпеки в результаті впливу загроз і невизначеності при
реалізації стратегії соціально-економічного розвитку, спрямоване на оцінювання стану стійкості
економіки; ІV) контролю та коригування показників рівня економічної безпеки та їх впливу на стійкість
економіки.
Вищезазначене дає підстави для узагальнення послідовності реалізації концепції забезпечення
стійкості економіки до загроз економічній безпеці системно-синергетичного типу, яка наведена авторами
на рис. 4.
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Оцінювання стратегічного потенціалу економіки держави
Визначення критеріїв рівня
соціально-економічного
розвитку держави

Прогнозування витрат на
соціально-економічний
розвиток держави

Оцінювання показників
розвитку економіки

Аналіз стратегічного
потенціалу держави

Формування реального та
виявлення прихованого
стратегічного потенціалу
держави

Збалансування
економічних ресурсів і
витрат держави

Визначення механізмів
нейтралізації або мінімізації
втрат від впливу загроз

Оцінювання можливих
втрат від впливу загроз

Етап I

Аналіз зовнішнього
середовища

Етап III

Етап II

Формування цільового базису
соціально-економічного
розвитку

Пріоритетні напрями
розвитку економіки

Виявлення загроз стійкості
економіки до загроз
економічній безпеці

Етап IV

Ідентифікація стану економіки (стійкий / нестійкий)

Моніторинг і контроль
стану економіки

Виявлення відхилень від
базових (або оптимальних)
значень складових
економіки

Обґрунтування стратегічних
напрямів розвитку
економіки на основі
коригування показників
рівня економічної безпеки

Рис. 4. Послідовність реалізації концепції забезпечення стійкості економіки системносинергетичного типу
Реалізація на практиці домінант відповідного типу концепції – є безперервним процесом, який
визначає механізм прийняття управлінських рішень, спрямованих на стабілізацію та підвищення рівня
соціально-економічного розвитку держави, а також на нейтралізацію різного роду загроз національним
економічним інтересам. Враховуючи розробленість та структурно-логічну схему формування авторської
концепції, на нашу думку, варто наголосити, що економічна безпека як науково-методологічна основа
для забезпечення стійкості економіки визначає здатність адекватно реагувати на зовнішній та внутрішній
вплив і функціонувати, зберігаючи стабільну внутрішню структурно-функціональну організацію і
розвиваючись у напрямку досягнення заданих цілей.
Висновки. Виходячи з цього, при дослідженні стійкості економіки до загроз економічній безпеці
необхідно розглядати параметричні зміни у всіх її складових та відрізняти стійкий розвиток від
нестійкого, кожному з яких притаманні певні особливості. Оскільки, з позиції теорії управління
нестійкістю соціально-економічних систем категорія ,,нестійкість” є складним з високим рівнем
невизначеності динамічним явищем та розглядається в якості:
- закономірного стану будь-якого розвитку як не тільки неминуча, але й необхідна фаза розвитку
системи;
- діалектичної єдності двох процесів: руйнування та створення;
- явища послаблення існуючих деструктивних детермінант та генерування умов задля появи
нових потенційних можливостей складної системи;
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- не лише негативного, але й як позитивного явища, а також як неминуча і необхідна фаза
розвитку системи.
Проблема формування дієвої стратегії забезпечення стійкості економіки України до загроз
економічній безпеці залишається недостатньо дослідженою як у плані економічної теорії, так і з точки
зору управління національною економікою. З’ясовано, що більшість представників економічної наукової
думки не вважають дану проблематику невід’ємною системно-універсальною складовою набуття
національною економікою систем (хоча, в сучасній науковій літературі така економічна категорія як
,,стійкість” повною мірою ввійшла у діловий обіг і широко використовується науковою спільнотою).
Існує потреба в удосконалені науково-методологічних засад розробки та реалізації на практиці стратегії
забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці та формування і запровадження у
практику господарювання відповідного типу системи стратегічного управління. Результативність цього
процесу має передбачати отримання економічного ступеня віддачі від оптимізації заходів із управління
усіма напрямами забезпечення економічної безпеки держави.
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NOVÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA ÚROVNI EURÓPSKEJ ÚNIE
Tomáš SOKOL1, Rastislav KAZANSKÝ2

New Rules of Personal Data Protection in the European Union
Abstrakt: Práca je venovaná analýze dopadov reformy ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie, ktorá
bola schválená v roku 2016. Potreba ochrany osobných údajov jednotlivcov sa vyvýjala paralelne s rozširovaním
internetu v domácnostiach. Jednou z dominantných čŕt globalizácie od konca studenej vojny bolo šírenie
informačných technológií, ktoré malo zásadný dopad na charakter svetovej spoločnosti. Informačná revolúcia
otvorila priestor novým výzvam a hrozbám pre digitálnu éru. Podobne ako v bežnom živote, aj v online prostredí
disponujeme našími osobnými údajmi pri využívaní služieb, pričom odlišný character digitálneho sveta si
vyžaduje špecifickejší prístup k ich ochrane. Cieľom predloženého článku je poukázať na aktuálny status v tejto
téme v prostredí EÚ, ktorá zásadne ovplyvňuje smer, akým by sa aj Slovensko malo uberať pri riešení otázky
ochrany osobných údajov.
Kľúčové slová: osobné údaje, Európska únia, digitálny svet
Abstract: Article is devoted to analyze the impact of EU Data Protection Reform that was released in 2016. The
need to protect personal data of individuals has been evolving in parallel with the Internet penetration in
households. Diffusion of information technologies became one of the most dominant features of globalization
since the end of the Cold War era with significant impact on the character of the world society. Information
revolution opened new kinds of challenges and threats to security in digital era. Like in ordinary life we transfer
our personal data when using a services online, but different features of digital world creates demand for more
specific protection. The objective of this contribution is to define the status of topics in a European environment
that significantly influences, together with the international, what direction will be taken in the Slovak conditions
regarding protection of personal data.
Keywords: personal data, European union, digital world

1. ÚVOD
Potreba ochrany osobných údajov jednotlivcov sa rozvíjala súbežne s prenikaním internetu do
domácností. Využívanie služieb na internete sa prakticky nezaobíde bez odovzdávania osobných dát. Či už
registráciou do online komunity, využívaním elektronického obchodu alebo predplatným správ zanechávame v
online prostredí množstvo svojich osobných údajov v rozličnom rozsahu a forme. Vieme však čo sa ďalej deje s
týmito údajmi? Máme istotu, že nebudú zneužité na iný účel? Osobné dáta sú čokoľvek, na základe čoho je
možné identifikovať jednotlivca. Okrem benefitov, ktoré priniesol rozvoj digitálneho sveta sa objavili aj
možnosti zneužitia týchto osobných dát, čo malo za následok tvorbu pravidiel a regulácií. Pre potreby práce
načrtneme stav témy v európskom prostredí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje, spolu s medzinárodným,
akým smerom sa bude uberať v slovenských podmienkach.
2. REFORMA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V EÚ
2.1 Východiská pre potreby zmien pravidiel ochrany osobných údajov
Uceleným spôsobom sa na európske úrovni zaviedli pravidlá a regulácie pre ochranu osobných údajov v
roku 1995, ktoré boli platné až do roku 2016, kedy došlo k ich zásadnej reforme. Reforma pravidiel ochrany
údajov obsahuje legislatívny balík, ktoré cieľom je aktualizácia a modernizácia princípov Smernice o ochrane
údajov z roku 1995. S častejším výskytom teroristických aktov za posledné roky a bojom proti
transnacionálnemu zločinu sa posilnila dôležitosť komplexnej ochrany osobných údajov odzrkadľujúca aktuálnu
situáciu v digitálnom prostredí s cieľom zaručiť základné práva jednotlivcov na ochranu ako aj podporu
digitálnej ekonomiky. Tieto dva ciele sa stali ústrednými oblasťami reformy a bola im venovaná najväčšia
pozornosť. Občania EÚ potrebujú byť lepšie informovaní o možnostiach kontroly šírenia osobných údajov
a svojich práv. Reforma ochrany osobných údajov predstavuje základ pre jednotný digitálneho trh EÚ
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deklarovaný už v Lisabonskej stratégii a stratégii Európa 2020, čo má priniesť hospodársky rast a zamestnanosť
v EÚ.
Na úrovni EÚ sa ochrana osobných dát riadi dvoma smernicami. Spomínanou smernicou na ochranu
osobných dát, ktorá sa venuje ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných dát a ich voľný pohyb.
Druhou je smernica o súkromí a elektronickej komunikácii z roku 2002, ktorá sa zaoberá spracovaním osobných
dát a ochranou súkromia v sektore elektronickej komunikácie. Právo na ochranu osobných dát je navyše
zakotvené aj v Európskej Charte základných práv v podobe práva na rešpektovanie súkromného života a ochranu
osobných údajov v článkoch 7 a 8. Charta je začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre inštitúcie
a orgány Európskej únie a členské štáty pri vykonávaní práva EÚ. Medzi ostatné legislatívne nástroje na ochranu
osobných údajov patria Dohovor 108 z roku 1981 Rady Európy, Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP)
či zriadenie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a pracovnej skupiny podľa článku 29.
Alessandro Davoli argumentuje, že „treba posilňovať pozíciu EÚ v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti
so všetkými politikami EÚ vrátane presadzovania práva a predchádzania trestnej činnosti, ako aj v rámci našich
medzinárodných vzťahov, a to najmä v globálnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje rýchlymi technologickými
zmenami“ (Davoli, 2016).
Podľa par. 46 ods. 1 písmeno m) zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov definujeme
osobné údaje ako „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba,
ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na
základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“ (Zákon č. 122/2013 Z.z). Dozorným orgánom v Slovenskej
republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V praxi sa najčastejšie stretávame s údajmi
ako meno, priezvisko, fotografia, emailová adresa, číslo bankového účtu, bankovej karty, ale aj príspevky na
sociálnych sieťach, zdravotné informácie ako aj ďalšie znaky odhaľujúce psychickú či sociálnu identitu
jednotlivca. Zhromažďovanie všetkých možných údajov je dnes bežnou súčasťou fungovanie digitálneho sveta.
Využívanie týchto dát má predovšetkým ekonomický význam, môže byť však aj zneužité na nelegálne činnosti.
Oproti fyzicky uchovávaným dátam online prostredie umožňuje bezhraničný prenos a ukladanie dát po celom
svete. Preto zhromažďovanie, analýza, výmena a zneužívanie údajov a riziko „profilovania“ podnietené
technickým vývojom dosiahli nebývalé rozmery a vyžadujú prísne pravidlá na ochranu údajov, ako sú rozhodné
právo a vymedzenie zodpovedností všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ ide o vykonávanie právnych
predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov (Ježová, 2015).
Rozsiahlej reforme v tejto oblasti predchádzala aj široká občianska diskusia spolu so špeciálnym
prieskumom mienky Eurobaromoter občanov EÚ, ktorý sa konal v roku 2015. Na vzorke 28 000 responsdentov
sa zistilo napríklad, že približne 31% obyvateľov vôbec necíti kontrolu nad ochranou osobných údajov, viac ako
71% sa vyjadrilo, že posúvanie osobných informácií je súčasťou moderného života a bez nich by nemali prístup
k online službám alebo 70% požaduje aby bolo potrebné vyjadriť explicitný súhlas pred zberom a samotným
spracovaním ich osobných údajov (Data protection Eurobarometer, 2015). Technologický pokrok a globalizácia
zásadne zmenili spôsob, akým sa údaje zbierajú, ako sa k nim pristupuje a ako sa používajú. Jedným z
podstatných problémov predošlej smernice bolo, že každý z členských štátov ju implementoval rozlične.
Stanovenie jednotných pravidiel bolo potrebné s ohľadom na budovanie jednotného digitálneho trhu EÚ.
Hlavným podnetom k reforme bolo práve posilnenie práv občanov v otázke ochrany osobných dát. Bolo
nevyhnutné etablovať zákon, ktorý by bol univerzálne platný na európskych trhoch a spotrebiteľovi poskytne
právo samostatne sa rozhodovať nad postúpením rizika v oblasti vyžadovanie osobných údajov. Nové nariadenie
o ochrane osobných údajov EÚ by nemalo platiť len pre súkromné firmy, ale aj pre štátnu správu.
2.2 Zásadné piliere nových pravidiel
Po štyroch rokoch od návrhu reformy ochrany osobných dát, sa 4. mája 2016 publikovali texty
nariadenia aj smernice do Úradného vestníku Európskej únie. Členské štáty sú povinné implementovať a
transponovať tieto akty EÚ do mája 2018. Táto povinnosť sa netýka Veľkej Británie a Írska, kde sa aplikujú
nové pravidlá iba v určitom rozsahu, rovnako i Dánska, ktoré sa môže rozhodnúť do šiestich mesiacov od
schválenia, či ich chce implementovať do vnútroštátnych predpisov. Hlavným cieľom týchto súborov pravidiel je
poskytnúť občanom vyššiu kontrolu nad ochranou osobných dát a zjednodušiť podnikateľské prostredie pre
podnikanie naprieč celým trhom EÚ. Reforma je v súlade so snahami Európskej komisie o vybudovanie
jednotného digitálneho trhu, ktoré predstavuje jednu z jej hlavných priorít. Podľa práva EÚ môžu byť osobné
dáta zbierané iba legálnym spôsobom na legálne účely, pričom musí byť zabezpečná ich dôkladná ochrana zo
strany príjemcu (Ashford, 2016). Odlišné štandardy v jednotlivých krajinách vyvolávali nedôveru a neistotu pri
cezhraničnom obchode a službách, čo má práve reforma za cieľ zjednotniť. Smernica sa na vyše venuje aj
problematike prenosu dát mimo územia EÚ, kde sprísňuje pravidlá ich ochrany. „Pri pohybe osobných údajov za
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hranice sa môže zvýšiť riziko z hľadiska možnosti fyzických osôb uplatniť práva ochrany údajov, a to najmä
pokiaľ ide o ich schopnosť chrániť sa pred nezákonným využitím alebo zverejnením týchto informácií (Ježová,
2015).
Udalosti ako kauza Eduard Snowden, Panama Papers či prípad iPhonu strelca zo San Bernardina USA vyvolali
u verejnosti oveľa väčšiu debatu ohľadom ich súkromia nielen na internete. Nemecký europoslanec Jan Philipp
Albrecht za stranu Zelených, ktorý bol jednou z ústredných postáv schvaľovania reformy v parlamente sa
vyjadril, že prinesie oveľa vyššie štandardy súkromia, transparentnosti, zvyšenú dôveru, právnu istotu a
spravodlivejšiu súťaž (Data Protection reform, 2016).
Súčasťou nových pravidiel sú okrem iného aj tieto ustanovenia:
 právo byť zabudnutý,
 „jasný a výslovný súhlas" k spracovaniu osobných údajov dotknutou osobou, ktorej údaje majú byť
spracovávané,
 právo prenosu dát k inému poskytovateľovi,
 právo vedieť, kedy boli vaše údaje hacknuté,
 pravidlá o ochrane súkromia musia byť vysvetlené v zrozumiteľnom jazyku,
 ľahšiu vynútiteľnosť a pokuty už do výšky štyroch percent z celosvetového ročného obratu firiem v
prípade porušenia pravidiel. (Reform of… , 2016)
Ohľadom práva na zabudnutie môžu občania po novom požiadať o zmazanie všetkých svojich údajov napr.
zo sociálnych sietí ak ju už nechcú využívať ďalej. Reforma priznáva právo dotknutých osôb podať žalobu
dozornému orgánu, právo na súdnu nápravu, odškodnenie a vyvodenie zodpovednosti. Najmä deti získajú
posilnené ochranu nakoľko sú si menej vedomé rizík v online prostredí. Po novom by malo platiť, že si občan
môže vziať späť svoje osobné údaje, ktoré dal organizácii alebo online službe, a preniesť si ich inde. Ďalšou
zmenou má byť informačná povinnosť operátorov, ktorí sa stanú obeťou hackerského útoku. Pribudne povinnosť
informovať všetky strany, ktoré dáta spracuvávajú. Výrazné prekážky odpadnú napríklad prevádzkovateľom eshopov v zahraničí, ktorým bude stačiť si vybaviť povolenia iba na slovenskom Úrade na ochranu osobných
údajov. Nové pravidlá by mali pomôcť aj v oblasti prevencie, vyšetrovania a odhaľovania kriminality či
ukladania trestov, pričom by zároveň mali umožniť jednoduchšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi justičnými a
policajnými zložkami. Poslankyňa Marju Lauristin považuje za hlavný problém ohľadom teroristických útokov a
iného medzinárodného zločinu, že „štátne orgány členských štátov sú zdržanlivé zdieľať a vymieňať medzi
sebou cenné informácie“ (Data Protection reform, 2016).
2.3 Kritické stanoviská k reforme
Nové pravidlá sa však v niektorých bodoch stretli aj s kritikou. Jedným z problematických bodov je
nastavená výška sankcií za porušenie pravidiel, ktorá má predstavovať 0,5 až 2% ročného obratu firiem, ktorá
podla českého advokáta Stanislava Bednára „explicitne nezohľadňuje mieru zavinenia narušiteľa súkromia.
Preto za prehrešok spáchaný z nedbanlivosti teoreticky hrozí rovnaká sankcia ako za úmyselné systematické
páchanie trestnej činnosti s osobnými údajmi.“ (Kubátová, 2016). Dochádza tu k nerozlišovaniu sankcií voči
úmyslu či okolností porušenia pravidiel. Firmám nad 250 zamestnancov alebo štátnym orgánom pribudne aj
administratívna povinnosť vytvoriť post vlastného inšpektora alebo manažéra osobných dát v prípade, že osobné
dáta spracuvávajú. Bednář ako problém vidí to, že daný odborník „zrejme bude musieť byť z dôvodu
nezávislosti externý, teda drahý, a bude prakticky neodvolateľný, aj keby porušil svoje povinnosti.“ (Kubátová,
2016). Rizikom môže byť, že pri prílišnej zaťaženosti firiem novými pravidlami môžu tieto firmy stratiť záujem
podnikať v zahraničí.
3. ZÁVER
Na záver bola reforma v celku prijatá s pozitívnym ohlasom. Nové pravidlá majú veľký význam nakoľko
stavajú EÚ do pozície globálneho lídra v oblasti legislatívy ochrany osobných údajov, čím dostáva príležitosť
určovať globálne štandardy. Môžeme očakávať, že vývoj technológii prinesie do budúcna ešte väčšie nároky na
ochranu osobných dát či bezpečnosti jednotlivcov na internete. Reforma predstavuje historický míľnik, ktorý
presahuje rámce „Safe Harbor“ a práva byť zabudnutý. Dvoma hlavnými pozitívami reformy sú posilnenie práv
občanov EÚ a podpora rastu európskej digitálnej ekonomiky s cieľom dobudovať jednotný európsky digitálny
trh. Z nadnárodného hľadiska je to rovnako veľký krok pre etablovanie konzistentnej a komplexnej ochrany
osobných údajov na európske úrovni. Na druhú stranu bude ešte potrebné doriešiť niektoré kritizované body
reformy ako sankcie a nové administratívne zaťaženie. Potrvá približne 2 roky do úplnej implementácie
Smernice a Nariadenia. Výzvami do budúcna sú ďalšie odstraňovanie bariér, ktoré limitujú cezhraničné toky dát
ako aj obchod. Celý tento proces bude do budúcna oscilovať medzi hľadaním rovnováhy v posilňovaní
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bezpečnosti a ochrany súkromia a osobných dát a slobodou na internete. Očakávaným výsledkom reformy by
malo byť aj posilnenie dôvery občanov EÚ v jej inštitúcie či zvýšenie pocitu bezpečia na internete ako takom.
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SYMULACJA KONSTRUKTYWNA A ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
Jacek STEMPIEŃ1

Constructive Simulation in Crisis Management
Abstrakt: Współcześnie zaobserwować można swoistą ewolucję postrzegania bezpieczeństwa w wymiarze
międzynarodowym i narodowym. Na dalszy plan odeszła groźba wybuchu konfliktu globalnego. Ujawniają się
natomiast nowe wyzwania, które mogą powodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego
demokratycznego państwa. Współczesne wyzwania związane są przede wszystkim z napięciami i niestabilnością
wywołanymi przez terroryzm międzynarodowy. Jest to najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa
międzynarodowego, w tym Polski. Stopień zagrożenia terroryzmem poszczególnych państw jest różny, bo
zjawisko to przybrało zupełnie nowy charakter, a jego organizatorzy i wykonawcy dysponują środkami oraz
sposobami ich użycia wymykającymi się z klasycznych wyobrażeń o terroryzmie. Założyć można, że istnieje
duże prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, które mogą spowodować ogromne straty. Istotnym zatem
jest dążenie do zapobiegania stratom lub ich minimalizowania oraz ograniczania obszaru objętego sytuacją
kryzysową. Zadanie ów wymusza kompleksowe podejście do przygotowania szeregu podmiotów do szybkiego,
skutecznego i kontrolowanego reagowania na sytuację kryzysową. W związku z powyższym zasadnym wydaje
się, by uwagę koncentrować zwłaszcza na właściwej organizacji, kooperacji i koordynacji działań oraz
optymalnym wykorzystaniu dostępnych sił i środków. Ważne jest również aby strategie zarządzania kryzysem
nie koncentrowały się wyłącznie na fazie reagowania na kryzys. W grę wchodzić powinny również bardziej
dalekosiężne strategie, jak: działania prewencyjne i zapobiegające kryzysom, planowanie bezpieczeństwa,
łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, itp. W tym przypadku niezwykle pomocne może być zastosowanie
nowoczesnych technologii, w tym symulacji komputerowych, do weryfikacji przyjętych procedur z zakresu
zarządzania kryzysowego, jak również poszukiwania optymalnych rozwiązań w kontekście wcześniej
niezdefiniowanych zagrożeń. Ze względu na szerokie spektrum poruszanej problematyki, autor ograniczył się do
przedstawienia możliwości zastosowania symulacji konstruktywnej w zarządzaniu kryzysowym.
Kluczowe słowa: kryzys, zarządzanie kryzysowe, nowe zagrożenia, symulacja konstruktywna, ćwiczenia
wspomagane komputerowo.
Abstract: Today, we can observe a kind of evolution of the perception of security at international and national
levels. The wayside left the threat of global conflict. They reveal on the other side, new challenges, which can
cause serious security threats to the modern democratic state. Today's challenges are primarily associated with
tensions and instability caused by international terrorism. It is the most serious threat to international security,
including Poland. It can be assumed that there is a high probability of terrorist attacks, which can cause huge
losses. It is important to preventing or minimizing losses and reducing the area covered by the crisis.
Comprehensive approach of task forces requires effective and controlled response to the crisis situation by
preparation of a number of entities. Therefore, it seems be reasonable to focus attention especially on the proper
organization, cooperation, coordination and optimal use of available forces and resources. It is also important to
strategies of crisis management which have to be more focused on far-reaching policies, safety planning,
mitigating the effects of crisis situations, etc. For this case, computer simulations to verify accepted procedures
of crisis management can be helpfully, as well as search of optimal solutions in the context of undefined
previously threats. Due to the wide spectrum of the discussed issues, the author has been limited to present the
possibility of using constructive simulation in crisis management.
Key words: Crisis, crisis management, new threats, constructive simulation, computer assisted exercise.

Zarządzanie kryzysowe jest jednym z kluczowych przedsięwzięć wpływających bezpośrednio na
zapewnienie pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu
zarządzania kryzysowego w Polsce reguluje przede wszystkim Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia
2007 roku oraz akty prawne niższego rzędu rozwijające zapisy ustawowe. Zgodnie z intencją ustawodawcy za
całokształt przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym odpowiada organ zarządzania kryzysowego
danego poziomu administracyjnego, którego wspierają podmiot opiniotwórczo-doradczy zwany zespołem
zarządzania kryzysowego (powoływany własnym aktem prawnym danego organu zarządzania kryzysowego,
Jacek Stempień, LTC, PhD, War Studies University, Warsaw, Poland, ul. gen. A. Chruściela 101, j.stempien@aon.edu.pl,
cell: (48)505110551.
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który określa też regulamin pracy zespołu w sytuacjach zwyczajnych oraz w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowej) oraz całodobowa służba dyżurna – tzw. centra zarządzania kryzysowego (na najniższym poziomie
administracyjnym nie ma obligatoryjnego wymogu powoływania centr). Jednakże to organ zarządzania
kryzysowego odpowiada za zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odtworzenie stanu pierwotnego na
administrowanym przez siebie terenie. Wyrazem tej odpowiedzialności jest ustawowy obowiązek budowy i
aktualizacji planów zarządzania kryzysowego za które odpowiadają organa zarządzania kryzysowego
wszystkich szczebli administracyjnych. Wytyczne do tworzenia przedmiotowych planów wydaje nadrzędny
organ zarządzania kryzysowego a opiniuje zespół zarządzania kryzysowego wykonującego dany plan. Istotą
planu zarządzania kryzysowego jest z jednej strony zdefiniowanie wszelkich zagrożeń (wraz z ich
prawdopodobieństwem wystąpienia oraz skutkami) jakie mogą wystąpić na administrowanym terenie, z drugiej
zaś wykorzystanie całego dostępnego potencjału do przeciwdziałania tymże zagrożeniom we wszystkich fazach
procesu zarządzania kryzysowego. Założyć można, że nie jest możliwym przewidzieć wszelkie możliwe
warianty zagrożeń, a zatem istotnym jest by plan zarządzania kryzysowego był dokumentem zarazem
precyzyjnym, jak również elastycznym. Wynika to przede wszystkim z dynamiki zachodzących zmian w
środowisku bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego państwa, która wymusza zastosowanie
nowego podejścia do problematyki zarządzania kryzysowego.
W tym kontekście bezpośrednim determinantem, który należy uwzględnić w procesie zarządzania
kryzysowego, stanowi potrzeba dokonania redefinicji przyszłych zagrożeń. Zmienność charakteru
prognozowanych zagrożeń implikuje konieczność dokonania zmian organizacyjnych i zasad funkcjonowania
podmiotów zarządzania kryzysowego. Nowe zadania i wyzwania stanowią dodatkowe czynniki, obligujące do
permanentnej weryfikacji i aktualizacji założeń oraz form i sposobów szkolenia wszystkich elementów systemu
zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza zespołów zarządzania kryzysowego poszczególnych szczebli.
Wobec szerokiego spektrum zagrożeń i postępującej specjalizacji oraz profesjonalizacji organów
odpowiedzialnych za realizacje procesu zarządzania kryzysowego, istotnym czynnikiem warunkującym sprawne
działanie jest budowa i usprawnianie adekwatnego do potrzeb systemu zarządzania kryzysowego. System taki
musi zapewniać efektywne działanie wszystkich podmiotów właściwych w kwestiach zarządzania kryzysowego
w sytuacjach mających znamiona kryzysu. Poprzez efektywność należy tu rozumieć działania skuteczne,
rozwiązujące problem, maksymalizujące pożądany efekt przy zaangażowaniu minimum środków. System
spełniający te warunki powinien cechować się zintegrowaniem, czyli powiązaniem poszczególnych elementów
w funkcjonalną całość. Ze względu na wielorakość elementów oraz ich specyfikę jest to przedsięwzięcie
niezwykle istotne, jak i trudne do przeprowadzenia. Elementami w zarządzaniu kryzysowym są z jednej strony
podmioty wykonawcze, takie jak straż pożarna, medyczne zespoły wyjazdowe, służby utrzymania porządku
publicznego (zorganizowane i funkcjonujące w oparciu o branżowe ustawy i inne akty prawne), z drugiej zaś
strony podmioty decyzyjne - władze administracji publicznej i rządowej (wójtowie, starostowie, wojewodowie,
czy wreszcie kierownicy urzędów centralnych, ministrowie działów administracji rządowej i premier) oraz
opiniotwórczo-doradcze (zespoły zarządzania kryzysowego) i dyżurne (centra zarządzania kryzysowego).
Na poziomie rządowym, integracja systemu zarządzania kryzysowego przejawia się w skupieniu wszystkich
kompetencji z zakresu zarządzania kryzysowego w rękach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na
poziomie wojewódzkich takim ośrodkiem koordynująco-decyzyjnym jest wojewoda mający do dyspozycji
zespolone i niezespolone służby, inspekcje i straże2.
Ośrodki decyzyjne ulokowane na kolejnych szczeblach podziału administracyjnego państwa tworzą spójną,
połączoną więzami funkcjonalnymi całość. Integracja polega w tym przypadku m.in. na przekazywaniu
informacji operacyjnych między poszczególnymi poziomami, a także - jeśli zajdzie taka potrzeba - wspieraniu
działań podejmowanych na niższych szczeblach przez szczebel wyższy (przykładowo gdy siły i środki na danym
obszarze administracyjnym są niewystarczające lub jeśli zasięg kryzysu wykracza poza daną jednostkę
administracyjną). Zatem integracja systemu zarządzania kryzysowego powinna charakteryzować się stosunkowo
dużym zakresem samodzielności poszczególnych podmiotów zajmujących się tematyką zarządzania
kryzysowego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ubiegania się o wsparcie ze strony wyższych szczebli,
dysponujących większymi zasobami. Kluczowym dla poprawnego funkcjonowania tak rozumianego
zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego jest adekwatny do potrzeb przepływ informacji między
poszczególnymi elementami systemu. Informacja o podjętych działaniach antykryzysowych powinna być
przekazywana zarówno do szczebla wyższego (np.: z powiatu do województwa), jak i do sąsiadujących
elementów systemu3.
Zweryfikowanie poprawności funkcjonowania zintegrowanego systemu jest przedsięwzięciem trudnym do
realizacji, zwłaszcza że w okresie braku sytuacji kryzysowej nie istnieje możliwość sprawdzenia tegoż systemu.
Dotyczy to przede wszystkim zagrożeń, które do tej pory nie miały miejsca, lecz istnieje uzasadniona obawa, że
MARSZAŁEK M., STEMPIEŃ J., ŻWIREK K., Modelowanie w zarządzaniu kryzysowym. Założenia systemu wsparcia podejmowania
decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa: AON, 2013. 66 s.
3 KNETKI J., STEMPIEŃ J., PIETRZAK M., Wspomaganie teleinformatyczne ćwiczeń zarządzania kryzysowego. CSiKGW w procesie
szkolenia organów zarządzania kryzysowego. Warszawa: AON, 2010. 47 s.
2
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mogą z dużym prawdopodobieństwem wystąpić. Oczywiście najlepszym sposobem dokonania weryfikacji
sprawności systemu zarządzania kryzysowego jest sprawdzenie tegoż systemu w praktyce (w czasie
prowadzenia rzeczywistych działań). W takim przypadku wyznacznikiem sprawności będą efekty
poszczególnych zespołów i grup reagowania kryzysowego, które będą jednoznacznie świadczyły o poprawności
podejmowanych decyzji i umiejętności wykorzystania możliwości posiadanych sił i środków w złożonych
sytuacjach kryzysowych. Biorąc jednak pod uwagę, że występujące ograniczenia w znacznym stopniu
uniemożliwiają sprawdzenie w pełni funkcjonującego systemu, zasadnym jest szukanie najbardziej zbliżonych
warunków dla dokonania weryfikacji zastosowanych rozwiązań.
Rozwiązaniem tego problemu jest prowadzenie cyklicznych szkoleń na poszczególnych szczeblach z
uwzględnieniem współpracy wielu elementów systemu (w pionie i poziomie). Ustawodawca nałożył na organa
zarządzania kryzysowego obowiązek przygotowania podległych elementów i utrzymywania ich w gotowości do
działania, nie określił natomiast jednoznacznie sposobu realizacji tegoż zadania. Co więcej, nie wdrożono
spójnej metodyki, która ujednolicała by kwestie związane z prowadzeniem szkoleń i ćwiczeń podmiotów
właściwych w kwestiach zarządzania kryzysowego. Stąd też organa zarządzania kryzysowego planują i
prowadzą przedsięwzięcia szkoleniowe, często stosując odmienne metody od swoich odpowiedników.
Przykładem tego są ćwiczenia zarządzania kryzysowego, które przyjmują różne formy.
Obecnie weryfikacja przyjętych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego (w tym wdrożonych i
obowiązujących planów zarządzania kryzysowego) realizowana jest w trzech najczęściej spotykanych rodzajach
ćwiczeń (jednakże nie usankcjonowanych prawnie): ćwiczeń (seminarium) „przy biurku”, symulacji działań
kryzysowych oraz ćwiczeń polowych4.
Ćwiczenia i seminaria „przy biurku” mają na celu oswojenie uczestników z informacjami symulującymi
zdarzenie rzeczywiste oraz odkrycie ewentualnych problemów koordynacji działań różnych organizacji.
Charakteryzują się one niskim poziomem stresu i brakiem ścisłego reżimu czasowego. Uczestnicy ćwiczenia
rozwiązują założone w scenariuszu sytuacje problemowe stosując różne metody, w tym tzw. „burzę mózgów”.
Przyjęte przez ćwiczących rozwiązania odpowiadają na węzłowe problemy, a zatem nie mają charakteru
rozwiązań kompleksowych. Mogą natomiast udzielić ogólnej odpowiedzi na temat ewentualnych obszarów,
które wymagają uściślenia.
Symulacja działań kryzysowych jest realizowana najczęściej na etatowym stanowisku kierowania. Polega
ona na złożonej i w miarę dokładnej symulacji rzeczywistego wypadku, w szczególności w zakresie obiegu
różnorodnych informacji (pisemnych, telefonicznych, radiowych, itp.). Celem tego ćwiczenia jest
przetrenowanie i sprawdzenie personelu i procedur w złożonych warunkach i przy wysokim stresie,
powodowanym przez możliwie realistyczną symulację prawdziwego wypadku i egzekwowanie ścisłego reżimu
czasowego. Umożliwia ono osobom pełniącym funkcje kierownicze przetrenowanie ich zadań i obowiązków,
włącznie z podejmowaniem decyzji, na rzeczywistym stanowisku kierowania. Symulacja dotyczy jednakże tylko
przyjętych procedur i sposobów ich inicjacji, bez praktycznego uruchamiania podmiotów wykonawczych (służb,
inspekcji, straży, itp.).
Ćwiczenie polowe łączy symulację działań kryzysowych z ćwiczeniami realnych elementów wykonawczych
jednej lub więcej służb kryzysowych. W tym przypadku scenariusz ćwiczenia zakłada, że podmioty decyzyjne,
opiniotwórczo-doradcze i służby dyżurne realizują zadania zgodnie z przyjętymi procedurami a przyjęte
rozwiązania przekazywane są do wykonawców (służb kryzysowych), które uruchamiają wyznaczone elementy
(patrole policyjne, zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, środki ewakuacyjne, itp.).
Uruchomione elementy realizują zadania zgodnie z założonym scenariuszem ćwiczeń i przekazują informację
poprzez techniczne środki łączności do decydentów. Tę formę ćwiczeń, w stosunku do wcześniej omawianych,
charakteryzuje wysoki poziom realizmu. Zaznaczyć jednak należy, że ze względu na duży rozmach są to
ćwiczenia stosunkowo drogie i trudne do realizacji (m.in. ze względu nie niemożność uruchomienia niektórych
procedur w stosunku do elementów pozostających w gotowości do rzeczywistego działania). Stąd też ta forma
ćwiczeń nie jest wykorzystywana do sprawdzenia procedur działania w stosunku do zdarzeń, które
charakteryzowały by się wysoką intensywnością, złożonością oraz długim czasem trwania5.
Zasadnym zatem wydaje się szukanie nowych rozwiązań, które eliminowały by przedstawione ograniczenia i
umożliwiały dokonanie wiarygodnej weryfikacji stopnia przygotowania poszczególnych podmiotów do działania
w sytuacjach kryzysowych. Przy obecnie dostępnych technologiach optymalnym rozwiązaniem jest
wykorzystanie w szkoleniu możliwości jakie oferują nowoczesne technologie z zakresu „high technics” (w tym
systemów symulacyjnych).
Jednym z rozwiązań jest budowa modelu istniejącego systemu na podstawie którego możliwe będzie
dokonanie analizy funkcjonowania rzeczywistego systemu. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w przypadku
badania systemów, które nie wymagają uwzględnienia w czasie prowadzenia badań większej liczby szczegółów
KNETKI J., STEMPIEŃ J., Wspomaganie teleinformatyczne ćwiczeń zarządzania kryzysowego. Koncepcje wykorzystania systemów
teleinformatycznych w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego. Warszawa: AON, 2010. 58 s.
5 KNETKI J., STEMPIEŃ J., Wspomaganie teleinformatyczne ćwiczeń zarządzania kryzysowego. Koncepcje wykorzystania systemów
teleinformatycznych w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego. Warszawa: AON, 2010. 59 s.
4
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(elementów, relacji, procesów). W przypadku systemów złożonych, a za taki można uznać system zarządzania
kryzysowego, budowa modelu systemu fizycznego jest przedsięwzięciem czasochłonnym i nieopłacalnym z
ekonomicznego punktu widzenia.
W większości przypadków, podczas analizy systemów złożonych, wykorzystywane są modele
matematyczne, które reprezentują system za pomocą logicznych i kwantyfikatorowych relacji. Relacjami tymi
manipuluje się w ten sposób, aby określić jak model reaguje na wprowadzone zmiany, co może dać obraz jak
zachował by się istniejący system (pod warunkiem, że model matematyczny jest odpowiednio zaprojektowany).
Zbudowany model matematyczny powinien zostać poddany sprawdzeniu pod kątem możliwości jego
zastosowania do badania systemu. W przypadku prostego modelu istnieje możliwość zbadania działania systemu
przy pomocy metod matematycznych i otrzymania w ten sposób rozwiązania analitycznego. Niestety niektóre
metody analityczne mogą być na tyle rozbudowane, że wymagały by zastosowania ogromnej liczby obliczeń.
Dotyczy to zwłaszcza systemów o wysokim stopniu złożoności. Rozwiązaniem w tym przypadku jest
wykorzystanie rozwiązań stosowanych od lat przez siły zbrojne wielu państw w celu weryfikacji sprawności
podmiotów decyzyjnych różnych poziomów dowodzenia, tj. metod symulacyjnych.
Szerokie spektrum symulacji może być realizowane w czasie rzeczywistym (ciągłym) lub w czasie
dyskretnym. Symulacja dyskretna może być taktowana czasem lub zdarzeniami zachodzącymi w czasie, zgodnie
z planem podawania zdarzeń. W symulacji sterowanej zdarzeniami zmiana stanu w systemie następuje w
określonym czasie, w których dochodzi do oddziaływania pomiędzy składnikami systemu. Podstawowymi
składnikami systemu dynamicznego są określone działania. Istnieją dwie ważne cechy działań: te, które
wymagają upływu czasu (np.: przemieszczenie danego elementu) lub te, które mogą potencjalnie zmienić stan
systemu (np.: zniszczenie infrastruktury). W trakcie projektowania scenariusza dla systemu, zdarzenia muszą
być rozpoznane i przedstawione w taki sposób aby umożliwić symulacji naśladowanie zachowania
rzeczywistego pola walki. Rzeczywiste działania są tak modelowane, aby zmiany stanu systemu następowały
kiedy zajdzie następne zdarzenie. Zdarzenia muszą być wykonywane w określonej sekwencji odpowiadającej
kolejności zdarzeń w systemie rzeczywistym. Każde działanie, na które składa się ciąg zdarzeń, jest w systemie
ograniczone startem i zatrzymaniem działania. Zdarzenie stanowi najprostszy element opisu działania. Istnieją
dwie główne cechy zdarzenia, po pierwsze - może ono występować w pewnym określonym (limitowanym)
przedziale czasu, po wtóre każde zdarzenie powoduje zmiany w przebiegu symulacji. Ponieważ zdarzenia
odpowiadają za wszystkie najważniejsze zmiany stanu systemu, nie jest konieczne określenie czasu przejść
między zdarzeniami. Symulacja sterowana jest przez sekwencje zdarzeń, a nie precyzyjne określanie okresów
zajścia.
Symulacja komputerowa wykorzystywana jest obecnie w szkoleniu dowództw i sztabów, a wspomaganie
komputerowe ćwiczeń wyraża się w wykorzystaniu systemów symulacji pola walki. Podstawowym
przeznaczeniem takich systemów jest modelowanie efektów działań taktycznych (operacyjnych), które prowadzą
co najmniej dwie przeciwstawne strony oraz „przewidywanie” wyników ich wzajemnego oddziaływania.
Ponadto modele uwzględniają wpływ innych istotnych z militarnego punktu widzenia czynników, takich jak
pogoda czy widzialność, oraz modelu terenu. Do systemów tych wprowadzane są w czasie rzeczywistym
decyzje wypracowane przez ćwiczące dowództwa a wyniki symulacji przekazywane są ćwiczącym.
Najważniejszą rolą symulacyjnego systemu pola walki jest zastąpienie nieobecnych w ćwiczeniu podległych
wojsk i odwzorowanie ich działania na podstawie zadań sformułowanych przez ćwiczące sztaby. W ćwiczeniach
dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo funkcje ćwiczących wojsk oraz podgrywki podwładnych,
w całości lub częściowo przejmuje system symulacyjny i jego obsługa6.
Prowadząc wstępne badania autor założył, że istnieje możliwość wykorzystania w procesie szkolenia
organów zarządzania kryzysowego nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych, sprawdzonych w trakcie
realizacji ćwiczeń wspomaganych komputerowo, które mogą wnieść nową jakość w systemie szkolenia.
Założenie to wynika z eksperymentów prowadzonych w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
w Warszawie, w trakcie których system symulacyjny wykorzystywany był do modelowania zagrożeń
niemilitarnych oraz odwzorowania działania wybranych elementów systemu zarządzania kryzysowego. W rolę
ćwiczących zespołów zarządzania kryzysowego wcielali się studenci Akademii sztuki Wojennej (wcześniej
Akademii Obrony Narodowej), a w skład zespołów podgrywających podmioty wykonawcze wchodzili
oficerowie centrum oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży. Wnioski z przeprowadzonych eksperymentów
potwierdziły zasadność zastosowania symulacji komputerowych, co skutkowało przeprowadzeniem szeregu
ćwiczeń z podmiotami zewnętrznymi (m.in.: Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Służbą
Więzienną, Polskimi Liniami Kolejowymi).
W aspekcie technicznym symulację komputerową można postrzegać w kontekście przyjętych rozwiązań i
potencjalnych możliwości dla badanego systemu. Metoda symulacji musi być ściśle dobrana zarówno do
podmiotu ćwiczącego, jak i zakładanych celów szkoleniowych. W przypadku modelu systemu zarządzania
kryzysowego przykładowo inna metoda symulacji będzie wykorzystywana podczas badania małych grup
KNETKI J., SOŁODUCHA M., SMOLSKI W., STEMPIEŃ J., Systemy symulacyjne w szkoleniu dowództw i sztabów SZ RP.
Uwarunkowania metodyczno-merytoryczne przygotowania ćwiczeń CAX w CSiKGW. Warszawa: AON, 2006. 5 s.
6
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zadaniowych tj. etatowe jednostki ratownicze (w tym przypadku bardziej zasadne jest wykorzystanie
specjalistycznych symulatorów – jak np. symulatora śmigłowca dla załogi lotniczego pogotowia ratunkowego,
czy symulatora pożaru dla jednostki ratowniczo-gaśniczej), a inna dla badania przyjętych procedur działania,
obiegu informacji, wdrożonych planów zarządzania kryzysowego, algorytmu pracy, itp. (obiektem badanym są
przykładowo etatowe zespoły zarządzania kryzysowego).
Przyjmując powyższe kryteria oraz fakt, że badanym obiektem jest system zarządzania kryzysowego (czy
raczej jego fragment), wyróżnić można trzy podstawowe metody symulacji: symulację rzeczywistą, symulację
wirtualną oraz symulację konstruktywną7.
Symulacja rzeczywista zakłada prowadzenie badania w rzeczywistym środowisku, w warunkach jak
najbardziej zbliżonych do rzeczywistego funkcjonowania badanego obiektu. Istotą symulacji rzeczywistej jest to,
że ćwiczą realne zespoły zadaniowe, w rzeczywistym środowisku, w oparciu o przyjęte procedury działania ale
sytuacja nie jest rzeczywista. Przykładem tego rodzaju symulacji są szkolenia poligonowe w siłach zbrojnych,
gdzie ćwiczą pododdziały z wykorzystaniem etatowego sprzętu i w realnym terenie lecz bez faktycznego
oddziaływania strony przeciwnej. Odpowiednio w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego udział biorą zespoły
zarządzania kryzysowego, służby, inspekcje i straże z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu i w realnym
terenie lecz sytuacja kryzysowa jest jedynie symulowana.
Symulacja wirtualna jest przeznaczona głównie do badania poszczególnych osób funkcyjnych i zespołów
funkcjonalnych. Poprzez symulację wirtualną rozumie się eksperyment prowadzony w sztucznie wykreowanym
środowisku, gdzie symulatory są wykorzystywane do odzwierciedlenia (imitowania) zachowań określonego
środka wykorzystywanego w reagowaniu kryzysowym (np.: symulatora wozu przeciwpożarowego, karetki
pogotowia, radiowozu policyjnego, środków powietrznych, itp.), w celu rozwijania umiejętności w posługiwaniu
się nimi podczas realnych działań. Hipotetyczne sytuacje są generowane przez komputer i zobrazowane na
specjalnych monitorach. Symulacja ta pozwala na zrozumienie ludzkich reakcji, procesu decyzyjnego, interakcji
człowiek-maszyna w różnorodnych sytuacjach.
W przypadku symulacja konstruktywnej wykorzystywane są złożone komputerowe modele symulacyjne, a
podstawowym podmiotem podlegającym badaniu z wykorzystaniem symulacji konstruktywnej mogą być osoby
funkcyjne, czy zespoły funkcjonalne podmiotów zarządzania kryzysowego (które znajdują się na swoich
stanowiskach pracy). Pozostałe elementy systemu zarządzania kryzysowego zamodelowane są w
komputerowych systemach symulacyjnych. W tym wariancie badany podmiot realizuje swoje ustawowe zadania
zgodnie z przyjętym algorytmem pracy, a procesy wynikające z ich pracy modelowane są w systemie
symulacyjnym. Komputerowa symulacja konstruktywna tworzy wirtualne środowisko, które z jednej strony
stwarza impresję rzeczywistego środowiska dla badanego podmiotu, z drugiej zaś pozwala obiektywnie ocenić
wdrożony proces planowanie i zarządzania. W praktyce symulacja konstruktywna stosowana może być do
sprawdzenia stopnia przygotowania podmiotów zarządzania kryzysowego do działania w sytuacji wystąpienia
kryzysu. W tym przypadku badany podmiot (np. zespół zarządzania kryzysowego) sprawdzany jest w trakcie
ćwiczeń wspomaganych komputerowo. Zakres wykorzystania metody symulacji konstruktywnej uwarunkowany
jest od przyjętej struktury organizacyjnej ćwiczenia. W ćwiczeniach w których uczestniczy tylko jeden podmiot
ćwiczący zasadnym jest by w systemie symulacyjnym oprócz podległych sił i środków ćwiczącego, modelowane
były również inne elementy. W strukturze ćwiczenia założyć można również elementy nadrzędne (np.: Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego), sąsiednie województwa partycypujące w modelowanym zdarzeniu
kryzysowym (wraz z podległymi powiatami sąsiadującymi z ćwiczącym), elementy podległe (np.: powiatowe
zespoły zarządzania kryzysowego na obszarach których rozgrywane będą incydenty) oraz podległe ćwiczącemu
siły i środki służb, inspekcji i straży. Ponadto symulacja konstruktywna umożliwia realizację wielowariantowych
ćwiczeń, z udziałem jednego lub kilku podmiotów ćwiczących, włącznie z różnymi poziomami kierowania8.
W ćwiczeniu jednoszczeblowym (tj. gdy ćwiczącym jest jeden poziom organizacyjny), przedstawione
elementy organizacyjne ćwiczenia – za wyjątkiem ćwiczącego (np.: wojewódzkiego zespołu zarządzania
kryzysowego) – modelowane są przez system symulacyjny (w przypadku braku możliwości modelowania
danego elementu, może on być podgrywany aplikacyjnie).
Symulacja konstruktywna pozwala również na prowadzenie ćwiczenia wieloszczeblowego, tzn. ćwiczenia w
którym podmiotem ćwiczącym jest więcej niż jeden poziom organizacyjny systemu zarządzania kryzysowego
(województwo – powiat, szczebel centralny – województwo, itp.). W takim przypadku zasadnym jest by
ćwiczącym były podmioty bezpośrednio ze sobą powiązane w procesie zarządzania kryzysowego. Prowadzenie
ćwiczenia gdy pomiędzy ćwiczącymi znajduje się element symulowany jest organizacyjnie możliwe do
realizacji, jednakże wyklucza bezpośrednią interakcję między ćwiczącymi, co z kolei uniemożliwia sprawdzenie
obiegu informacji (np. przyjętego systemu sprawozdawczo-meldunkowego).
W przypadku wykorzystania w ćwiczeniu z organami zarządzania kryzysowego rozwiązań z obszaru
modelowania możliwe jest wariantowe zastosowanie symulacji. Istotnym przedsięwzięciem jest odpowiednie

7
8

GLEN A., STEMPIEŃ J., Koncepcja szkolenia elementów systemu zarządzania kryzysowego. Warszawa: AON, 2014. 60 s.
GLEN A., STEMPIEŃ J., Koncepcja szkolenia elementów systemu zarządzania kryzysowego. Warszawa: AON, 2014. 61 s.
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zdefiniowanie zasad komunikacji z systemem symulacyjnym. Uwarunkowane jest to m.in. liczbą ćwiczących,
poziomem ćwiczenia i stopniem dostępu do systemu symulacyjnego.
Wariant ćwiczenia jednostronnego, jednoszczeblowego zakłada, że ćwiczący pozyskuje informacje
bezpośrednio z systemu symulacyjnego, na podstawie których wypracowuje decyzje, adekwatne do zaistniałej
(modelowanej) sytuacji. Zwrotnie, przez operatorów systemy symulacyjnego, ćwiczący wprowadza swoje
decyzje do systemu symulacyjnego.
W celu zwiększenia realizmu ćwiczenia można wprowadzić dodatkowy element, który stanowią grupy
podgrywające podległe ćwiczącemu podmioty. Ćwiczący nie ma bezpośredniego wglądu w system symulacyjny,
a niezbędne informacje pozyskuje z systemu symulacyjnego za pośrednictwem podgrywanych grup
operacyjnych (np.: stosownych służb, inspekcji i straży podległych w rzeczywistości ćwiczącemu). Informacje z
podgrywanych elementów przekazywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami i obiegiem informacji. Na
podstawie otrzymanych informacji (w razie potrzeby uszczegółowionych) ćwiczący wypracowuje decyzje, które
przekazuje do podgrywanych elementów. Grupy operacyjne przetwarzają otrzymane decyzje ćwiczącego
zgodnie z właściwymi im kompetencjami i przekazują do operatorów systemu symulacyjnego, którzy z kolei
stawiają zadania wirtualnym elementom (np.: jednostkom ratowniczo-gaśniczym, patrolom policyjnym, załogom
ratownictwa medycznego, itp.). Wyniki symulacji przekazywane są przez operatorów systemu symulacyjnego
do podgrywanych grup operacyjnych, które następnie - zgodnie z przyjętym systemem meldunkowym –
przekazują informacje w sformalizowanej postaci ćwiczącemu.
Wariant ćwiczenia jednostronnego, dwuszczeblowego z podgrywanymi podległymi elementami ćwiczącego
niższego szczebla zakłada, że ćwiczący (np.: powiatowe centrum zarządzania kryzysowego/powiatowy zespół
zarządzania kryzysowego) pozyskuje informacje z systemu symulacyjnego za pośrednictwem podgrywanych
grup operacyjnych (np.: komend powiatowych policji i straży pożarnej, lekarza dyżurnego szpitalnego oddziału
ratunkowego, itp.). Informacje z podgrywanych elementów przekazywane są zgodnie z obowiązującymi
procedurami i obiegiem informacji. Na podstawie otrzymanych informacji ćwiczący wypracowuje decyzje, które
przekazuje do podgrywanych elementów. Jednocześnie składane są cykliczne raporty do ćwiczącego elementu
szczebla nadrzędnego (np.: wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego/zespołu zarządzania
kryzysowego). Na poziomie nadrzędnym prowadzona jest analiza sytuacji w zagrożonym rejonie oraz
monitoring w kontekście ewentualnego rozwoju sytuacji. Na poziomie ćwiczącego niższego szczebla, grupy
operacyjne przetwarzają otrzymane decyzje ćwiczącego zgodnie z właściwymi im kompetencjami i przekazują
do operatorów systemu symulacyjnego, którzy z kolei stawiają zadania wirtualnym elementom (np.: jednostkom
ratowniczo-gaśniczym, patrolom policyjnym, załogom ratownictwa medycznego, itp.). Wyniki symulacji
przekazywane są przez operatorów systemu symulacyjnego do podgrywanych grup operacyjnych, które
następnie - zgodnie z przyjętym systemem meldunkowym – przekazują informacje w sformalizowanej postaci
ćwiczącemu. W tym wariancie symulacja działań (zdarzeń) dotyczy wyłącznie ćwiczącego niższego szczebla.
Na poziomie nadrzędnym możliwe jest realizowanie zadań w formie gry decyzyjnej, ze szczątkowymi
elementami symulacji zdarzeń.
Wariant ćwiczenia jednostronnego, dwuszczeblowego bez podgrywanych elementów zakłada, że ćwiczący
niższego szczebla (np.: powiatu) pozyskuje informacje bezpośrednio z systemu symulacyjnego. Na podstawie
tych informacji wypracowuje decyzje, które zwrotnie - przez operatorów - wprowadza do systemu
symulacyjnego. Jednocześnie składane są cykliczne raporty do ćwiczącego elementu szczebla nadrzędnego (np.:
wojewódzkiego). Na poziomie nadrzędnym prowadzona jest koordynacja działań, z ewentualnym planem
wsparcia ćwiczącego niższego szczebla. W odróżnieniu od poprzedniego wariantu, nie występują grupy
operacyjne podgrywające podległe służby, inspekcje i straże. Zadania wirtualnym elementom stawiane są
bezpośrednio przez ćwiczącego do operatorów systemy symulacyjnego. Wyniki symulacji przekazywane są
przez operatorów systemu symulacyjnego do ćwiczącego niższego szczebla.
Ostatni z wariantów odnosi się do ćwiczenia jednostronnego, dwuszczeblowego z podgrywanymi podległymi
elementami ćwiczącego niższego szczebla (np.: w ćwiczeniu w którym udział biorą podmioty szczebla
powiatów oraz szczebla wojewódzkiego). Ćwiczące elementy (powiatowe centra zarządzania
kryzysowego/powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego) pozyskują informacje z systemu symulacyjnego za
pośrednictwem podgrywanych grup operacyjnych (np.: powiatowych komend policji i straży pożarnej, lekarzy
dyżurnych, itp.). Informacje z podgrywanych elementów przekazywane są zgodnie z obowiązującymi
procedurami i obiegiem informacji. Na podstawie otrzymanych informacji ćwiczący wypracowują decyzje, które
przekazuje do podgrywanych elementów. Jednocześnie składane są cykliczne raporty do ćwiczącego elementu
szczebla nadrzędnego (wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego/zespołu zarządzania kryzysowego),
gdzie prowadzona jest analiza sytuacji w zagrożonym rejonie oraz koordynacja działań. Na poziomie
ćwiczących niższego szczebla, grupy operacyjne przetwarzają otrzymane decyzje ćwiczących zgodnie z
właściwymi im kompetencjami i przekazują do operatorów systemu symulacyjnego, którzy z kolei stawiają
zadania wirtualnym elementom modelowanym w systemie symulacyjnym. Wyniki symulacji przekazywane są
przez operatorów systemu symulacyjnego do podgrywanych grup operacyjnych, które następnie - zgodnie z
przyjętym systemem meldunkowym – przekazują informacje w sformalizowanej postaci ćwiczącym. W
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przedstawionym wariancie symulacja działań (zdarzeń) dotyczy sytuacji wystąpienia kryzysu na terenie dwóch
(i więcej) ćwiczących powiatów. W związku z zasięgiem zaistniałego kryzysu oraz deficytem na szczeblach
powiatów sił i środków do zwalczania kryzysu, wiodącym podmiotem zarządzania kryzysowego zostaje
szczebel nadrzędny, tj. wojewódzki9.
Przedstawione warianty ćwiczeń są tylko przykładem umiejscowienia systemu symulacyjnego i symulacji
konstruktywnej. Sposób wykorzystania systemu symulacyjnego jest uzależniony ściśle od celów ćwiczenia, jego
rozmachu i struktury.
Po rozpatrzeniu wyszczególnionych problemów, można dokonać szeregu konstatacji, wśród których do
najistotniejszych zaliczyć można:
- obowiązujące regulacje prawne w Polsce nie określają jednoznacznie jak powinien przebiegać proces
szkolenia podmiotów odpowiedzialnych w przedmiocie zarządzania kryzysowego;
- obecnie wykorzystywane formy ćwiczeń nie są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz
mogących pojawić się nowych zagrożeń;
- ćwiczenia wspomagane komputerowo ze względu na swój charakter mogą spełniać zasadniczą rolę w procesie
szkolenia podmiotów decyzyjnych i wspierających zarządzania kryzysowego;
- zastosowanie systemów symulacyjnych zwiększa obiektywizm ocen ćwiczących oraz daje możliwość
wielokrotnego rozgrywania pewnych epizodów, co jest mało realne w innych formach ćwiczeń;
- zastosowanie symulacji konstruktywnej umożliwia realizację przedsięwzięć, które ze względu na ograniczenia
prawne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne, itp. nie są możliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem
innych form ćwiczeń;
- symulacja konstruktywna redukuje koszty przedsięwzięcia szkoleniowego, a zarazem umożliwia
przeprowadzenia eksperymentów w zakresie nowoprojektowanych rozwiązań przed ich faktycznym
wdrożeniem.
Pomimo niewątpliwych zalet wprowadzenia symulacji konstruktywnej do procesu szkolenia autor pragnie
podkreślić, że jest ona wyłącznie uzupełnieniem procesu szkoleniowego, a ponadto nie powinna być traktowana
jako rozwiązanie prognostyczne dla szeroko pojmowanego zarządzania kryzysowego.

9
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NÁRODNÝ MODEL KRIMINÁLNEHO SPRAVODAJSTVA
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Jozef STIERANKA1

National Model of Criminal Intelligence Service in the Slovak Republic
Abstrakt: Vedecká štúdia pojednáva o možnostiach a konceptuálnych východiskách zavedenia európskeho
modelu kriminálneho spravodajstva do policajnej praxe v Slovenskej republike. V jednotlivých kapitolách sú
analyzované právne, teoretické a praxologické východiská pre potreby vytvorenia národného modelu
kriminálneho spravodajstva v štruktúre Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý by vychádzal z konceptu
európskeho modelu kriminálneho spravodajstva. Kreovanie a následné využívanie národného modelu
kriminálneho spravodajstva v Policajnom zbore SR by malo prispieť k zefektívneniu odhaľovania trestných
činov a ich páchateľov. Možnosti zavedenia a využívania národného modelu kriminálneho spravodajstva v SR
bude predmetom vedecko-výskumnej úlohy riešenej na Akadémii PZ v Bratislave.
Kľúčové slová: Európsky model kriminálneho spravodajstva, odhaľovanie trestnej činnosti, operatívnopátracia činnosť
Abstract: This science study deals with the possibilities and conceptual base of the application of the European
model of criminal itelligence service in the police practice in the Slovak Republic. In single chapters- legal,
theoretical and praxeological basis are analyzed for the needs of creating of the national model of criminal
intelligence service in the structure of the Police force of the Slovak Republic, This model would arise from the
concept of the European model of criminal intelligence service. Creating and the subsequent usage of the
national model of criminal intelligence service in the Police force of the Slovak Republic should contribute to
enhance the effectivity of crime detection. The possibilities and usage of the national model of criminal
intelligence service in the Slovak republic is going to be the subject mater of the research project solved by the
Academy of the Police Force in Bratislava.
Key words: European model of criminal intelligence service, detection of crimes, operating and searching
activity

1. ÚVOD
V poslednom období sa v policajnej praxi často hovorí o potrebe zefektívnenia odhaľovania trestných činov
a ich páchateľov, najmä v oblasti organizovanej a sofistikovanej kriminality. Jednou z ciest ako to dosiahnuť sa
ukazuje možnosť využiť koncept európskeho modelu kriminálneho spravodajstva (ďalej len ECIM), ktorý
vznikol na pôde Europolu. Snahy o jeho aplikáciu v Slovenskej republike sa objavili už v roku 2008, kedy vláda
Slovenskej republiky svojím uznesením č.163 prijala v rámci Schengenského akčného plánu na roky 2008 –
2009 množstvo opatrení. V časti 2.5.1 bolo opatrením číslo 63 uložené ministerstvu vnútra zaviesť v súlade s
Haagskym programom ECIM do policajnej praxe s cieľom jeho spustenia v roku 2008. Práve tento záväzok sa
stal veľmi podstatnou a možno až určujúcou iniciatívou, ktorá začala ovplyvňovať názory odbornej verejnosti
na teoretické vymedzenie európskeho modelu kriminálneho spravodajstva. V hodnotení predmetného uznesenia
vlády SR z februára 2010 ministerstvo vnútra okrem iného konštatuje, že plné zavedenie ECIM-u do policajnej
praxe pozostáva z viacerých činností, a to na úrovni informačného toku, analytickej činnosti, spracovávaním
analytických správ a vlastnej strategickej analýzy pre potreby riadenia a ich aplikácie do priameho výkonu
policajných služieb. V hodnotení z roku 2010 bolo konštatované, že ECIM bol na úrovni informačného toku do
policajnej praxe zavedený vybudovaním informačného systému Acheron, ktorý by mal slúžiť na ukladanie
a spracúvanie všetkých informácií zúčastnených policajných útvarov, získaných a spracúvaných pri výkone
operatívno-pátracej činnosti. Práca s informáciami a informačný manažment je jedným z predpokladov
k systémovému a efektívnemu boju s kriminalitou ako takou. Nie je to však jediné kritérium na úspešné
zavedenie ECIM-u do policajnej praxe v Slovenskej republike. Zásadným sa ukazuje zmenenie prístupov
k chápaniu obsahu samotného pojmu „kriminálne spravodajstvo“ a jeho zosúladenie s „európskym“ nazeraním
na tento pojem ako aj na potrebu ďalších zmien v zákonoch pri novom definovaní operatívno-pátracej činnosti
a kriminálneho spravodajstva.
K tomuto by mala prispieť aj vedecko-výskumná úloha (ďalej len VVÚ), ktorej riešenie sa začína na
Akadémii PZ v Bratislave. Primárnym cieľom tejto VVÚ je vytvoriť metodologický podklad na spracovanie
1
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legislatívnych, metodických a taktických návrhov a odporúčaní potrebných k vytvoreniu národného modelu
kriminálneho spravodajstva v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý by vychádzal z ECIM-u a akceptoval by
odporúčania Európskej únie a Europolu.
Základným vedeckým problémom navrhovanej VVÚ sú vedecké otázky, či súčasná právna úprava
kriminálneho spravodajstva a operatívno-pátracej činnosti v Slovenskej republike zodpovedá súčasným
požiadavkám policajnej praxe? Či súčasná právna úprava kriminálneho spravodajstva a operatívno-pátracej
činnosti v Slovenskej republike je kompatibilná s právnymi úpravami v iných krajinách Európskej únie? A aké
zmeny v oblasti legislatívy, v oblasti policajných informačných systémov, kriminálnych analýz a vo všeobecnosti
v oblasti policajnej praxe, je potrebné vykonať, aby kriminálne spravodajstvo bolo účinným nástrojom na
predchádzanie, predikovanie a odhaľovanie trestných činov a ich páchateľov?
2. KONCEPTUÁLNE VÝCHODISKÁ ZAVEDENIA ECIM-U DO POLICAJNEJ PRAXE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2.1 Právne východiská v oblasti zákonnej úpravy kriminálneho spravodajstva a operatívno-pátracej
činnosti
Operatívno-pátracia činnosť v § 38a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov je definovaná ako systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Policajným
zborom na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej
páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov,
zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany
štátnej hranice a vypátrania osôb a vecí.2 Prostriedky operatívno-pátracej činnosti sú vymedzené v § 39a zákona
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Na účely tohto zákona prostriedkami
operatívno-pátracej činnosti sa rozumejú:
 sledovanie osôb a vecí,
 monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov,
 kontrolovaná dodávka,
 kriminálne spravodajstvo,
 používanie krycích dokladov,
 nástrahová a zabezpečovacia technika,
 využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru,
 objekty a miesta používané pod legendou,

predstieraný prevod veci.3
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti ako sledovanie osôb a vecí, kontrolovaná dodávka, nástrahová
a zabezpečovacia technika a objekty a miesta používané pod legendou (v texte nezvýraznené) nie sú vymedzené
v zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ich používanie je upravené
v interných predpisoch ministerstva vnútra. V ustanoveniach tretieho oddielu zákona č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov sú definované len niektoré prostriedky operatívno-pátracej
činnosti (v texte zvýraznené).
Monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov sa rozumie spracúvanie informácií o osobách
a dopravných prostriedkoch v rozsahu údajov podľa Schengenského dohovoru, ktoré získali útvary Policajného
zboru pri plnení svojich úloh.4
Kriminálnym spravodajstvom sa rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú
a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť policajta-legalizanta, ktorý koná pod trvalou
legendou alebo dočasnou legendou. Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže
byť pri plnení úloh na úseku kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,
použitý ako agent.5
Krycími dokladmi sa rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta,
svedka, chráneného svedka, agenta a osoby konajúcej v prospech Policajného zboru. Na zakrytie činnosti
policajta, svedka, chráneného svedka a agenta možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných
systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov, v informačných systémoch
verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v informačných systémoch iných

Zákon č.
Zákon č.
4 Zákon č.
5 Zákon č.
2
3

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v

znení neskorších predpisov, ustanovenie § 38a. ods. 1.
znení neskorších predpisov, § 39
znení neskorších predpisov, § 39
znení neskorších predpisov, § 39a
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právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje. Na ten účel sú
štátne orgány, orgány verejnoprávnych inštitúcií, orgány samosprávy a iné právnické osoby alebo fyzické osoby
podnikatelia, povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá nimi vydávaných dokladov vrátane
ďalších komponentov a zložiek potrebných na ich vyhotovenie. Krycím dokladom nesmie byť:
 preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
 služobný preukaz sudcu,
 služobný preukaz prokurátora,
 diplomatický pas.
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby. Tieto
doklady vyhotovuje Policajný zbor na základe žiadosti aj iným štátnym orgánom, ktorým ich použitie umožňujú
osobitné zákony. Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.6
Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným
spôsobom poskytuje informácie a služby Policajnému zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti. Policajný zbor
môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.7
Predstieraný prevod veci sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej
držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej držanie je zakázané.8
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti sú však uvedené aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestnom poriadku
v znení neskorších predpisov ako „procesné inštitúty“, ktoré je možné využiť v trestnom konaní. 9 Ide
o nasledovné inštitúty:
 sledovanie osôb a vecí,
 kontrolovaná dodávka,
 predstieraný prevod,
 zámena obsahu zásielok,
 agent.
Sledovaním osoby a veci (ďalej len "sledovanie") sa v súlade s § 113 Trestného poriadku rozumie
získavanie informácií o pohybe a činnosti osoby alebo pohybe veci, ktoré sa vykonáva utajovaným spôsobom;
sledovanie možno vykonať v trestnom konaní o úmyselnom trestnom čine, ak možno dôvodne predpokladať, že
ním budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie. Príkaz na sledovanie vydáva písomne predseda
senátu pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor.
Kontrolovanou dodávkou sa podľa § 111 Trestného poriadku rozumie sledovanie pohybu zásielky od
odosielateľa k adresátovi pri jej dovoze, vývoze alebo prevoze, ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že
zásielka bez príslušného povolenia obsahuje omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, jadrový alebo
iný obdobný rádioaktívny materiál, alebo vysokorizikovú chemickú látku, falšované alebo pozmenené
peniaze, falšované alebo pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovolene vyrobené kolkové
známky, poštové ceniny, nálepky a poštové pečiatky, elektronický platobný prostriedok alebo inú platobnú kartu
alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu, strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo a výbušniny, kultúrne
pamiatky alebo iné veci, na nakladanie s ktorými je potrebné osobitné povolenie, alebo veci určené na spáchanie
trestného činu, alebo veci pochádzajúce z trestného činu na účely zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní
s touto zásielkou. Príkaz na postup podľa odseku 1 vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo
v prípravnom konaní prokurátor. Sledovanie dodávky vykonáva Policajný zbor v súčinnosti s orgánmi colnej
správy, ktoré sa musia o takom postupe vopred vyrozumieť.
Predstieraným prevodom sa podľa § 112 Trestného poriadku rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného
spôsobu prevodu predmetu plnenia, na ktorého držanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorého držanie je
zakázané, ktorý pochádza z trestného činu alebo ktorý je určený na spáchanie trestného činu. Predstieraný prevod
možno vykonať v trestnom konaní pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody
s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na
konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, ak možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti
významné pre trestné konanie. Príkaz na predstieraný prevod vydáva písomne predseda senátu, pred začatím
trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor.
Zámena obsahu zásielok sa v podľa § 110 Trestného poriadku použije na zistenie osôb, ktoré sa zúčastňujú
na nakladaní so zásielkou obsahujúcou omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, jadrový alebo iný
obdobný rádioaktívny materiál, vysokorizikovú chemickú látku, falšované alebo pozmenené peniaze, falšované

Zákon č.
Zákon č.
8 Zákon č.
9 Zákon č.
6
7

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 40
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 41
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 41a
301/2005 Z. z. Trestný poriadok, §10 ods. 22
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alebo pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovolene vyrobené kolkové známky, poštové
ceniny, nálepky a poštové pečiatky, strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo, výbušniny, kultúrne
pamiatky, iné veci, na nakladanie s ktorými je potrebné osobitné povolenie, veci určené na spáchanie trestného
činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu, predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo
v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt môže nariadiť, aby bol obsah takej zásielky
vydanej podľa § 108 ods. 1 alebo 2 zamenený za iný a takto upravená zásielka bola daná na ďalšiu prepravu.
Agent sa podľa § 117 Trestného poriadku ako prostriedok operatívno-pátracej činnosti použije na
odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu zneužívania právomoci
verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jeho použitie je prípustné len vtedy,
ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom
podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť
spáchaný taký trestný čin. Konanie agenta musí byť v súlade s účelom trestného poriadku a musí byť úmerné
protiprávnosti konania, na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent nesmie
iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu; to neplatí, ak ide o korupciu verejného činiteľa alebo
zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj
vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný. Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou alebo bez
legendy. Legenda je súhrn krycích údajov o osobe agenta, najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, vzdelaní
a zamestnaní. Ak je to na vytvorenie alebo zachovanie legendy nevyhnutné, možno za podmienok uvedených
v osobitnom zákone vydať, vyhotoviť a používať krycie doklady. Agent môže pri použití svojej legendy so
súhlasom oprávnenej osoby vstúpiť do obydlia. Taký súhlas sa však nesmie získať na základe predstieraného
práva vstupu. Pravá totožnosť agenta vystupujúceho pod legendou musí byť aj po skončení jeho použitia utajená.
Prokurátorovi alebo sudcovi pre prípravné konanie, ktorí sú príslušní rozhodovať podľa odsekov 5 a 6 tohto
ustanovenia, ako aj predsedovi senátu v konaní pred súdom musí sa na ich žiadosť oznámiť pravá totožnosť
agenta. Agent môže plniť svoje úlohy i na území iného štátu. O jeho vyslaní do zahraničia po predchádzajúcom
súhlase príslušných orgánov štátu, na území ktorého má pôsobiť, a na základe príkazu podľa odseku 5 tohto
ustanovenia rozhoduje prezident Policajného zboru, ak medzinárodná zmluva neustanovuje iný postup. Rovnako
sa postupuje, ak má na území Slovenskej republiky pôsobiť ako agent príslušník iného štátu.
Príkaz na použitie agenta vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom
konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými
okolnosťami.
Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, môže prokurátor, ak použitie agenta nie je spojené so vstupom do obydlia
iného, príkaz uvedený v odseku 5 tohto ustanovenia vydať pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom
konaní predbežne aj ústne. Taký príkaz však v písomnej podobe musí najneskôr do 72 hodín od vydania príkazu
potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť. To neplatí pre postup podľa odseku 2 tohto
ustanovenia, keď príkaz na použitie agenta môže vydať len sudca pre prípravné konanie.
2.2 Teoretické východiská vymedzenia kriminálneho spravodajstva, odhaľovania a operatívno-pátracej
činnosti
V súvislosti s vyššie uvedeným zákonným vymedzením môžeme operatívno-pátraciu činnosť
charakterizovať ako na zákonoch a iných právnych predpisoch (interné normy ministerstva vnútra, interné normy
iných rezortov) založený systém neverejných, preverovacích a spravodajských opatrení realizovaných
operatívnymi službami PZ za využitia metód, foriem a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, s cieľom
predchádzať, zamedzovať, odhaľovať a zadokumentovať trestnú činnosť a zistiť jej páchateľov ako aj vypátrať
osoby a veci. Zo zákonného vymedzenia pojmu operatívno-pátracej činnosti vyplýva, že jej cieľom je aj
zabezpečovanie ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovanie
a poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice.
Vychádzajúc z tohto zákonného vymedzenia môžeme vyvodiť záver, že operatívno-pátracia činnosťou je
„nástrojom“, ktorým sa trestná činnosť najmä odhaľuje, objasňuje ako sa aj pátra po páchateľoch. Pričom
objasňovanie trestnej činnosti chápeme ako činnosti polície a orgánov činných v trestnom konaní, ktorými sa
zisťujú všetky skutočnosti súvisiace so spáchaním trestného činu (k osobe páchateľa, účastníkov trestného činu,
okolnostiam spáchania trestného činu a pod.) v prípade, že už bolo zahájené trestné konanie.10 Objasňovanie je
preto potrebné chápať vo vzťahu k známej (registrovanej) kriminalite. Pátranie predstavujú činnosti zamerané na
nájdenie určitých konkrétnych, individuálnych, objektov. Z uvedeného vyplýva, že hľadaný objekt skutočne
v určitom čase existoval, môže byť poznaný a odlíšený od iných objektov rovnakého druhu. Úspešné zavŕšené
pátranie je spájané so zadržaním, zaistením, predvedením alebo odovzdaním hľadaného objektu a pod. 11
Odhaľovaním trestnej činnosti je označované konanie, ktoré je vykonávané k zisteniu samotnej existencie skutku,
ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a ktorý nebol oznámený orgánom polície a nie je ani inak evidovaný
10
11

NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost .Praha: Kriminalistický ústav VB., 1989, 92 s.
LISOŇ, M., Charakteristika operatívno-pátracej činnosti a spravodajskej činnosti In: Policajná teória a prax č.1/2008, s. 78
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v policajných štatistikách.12 Základným znakom odhaľovania trestnej činnosti je skutočnosť, že odhaľovanie je
zahájené v okamžiku, v ktorom ešte neprebieha žiadne iné šetrenie, na základe ktorého je možné charakterizovať
dôvodné podozrenie z trestnej činnosti, pretože prejavy tejto činnosti sú latentné. Z tohto pohľadu je zrejmé, že
procesu objasňovania, ktorý sa realizuje v rámci trestného konania, predchádza proces odhaľovania. Potom je
logické, aby sa odhaľovanie trestnej činnosti spájalo s latentnou trestnou činnosťou a nie s oznámenou a teda už
s registrovanou trestnou činnosťou. Odhaľovanie budú predstavovať také činnosti resp. konanie, ktorými sa
latentný trestný čin, teda trestný čin, ktorý zostáva z rôznych dôvodov utajený a neznámy pre orgány polície
a zároveň ani nie je nikde evidovaný, stane zjavným. Odhaľovanie trestných činov môžeme chápať ako súbor na
seba nadväzujúcich policajno-bezpečnostných činností vykonávaných s cieľom poznávania všetkých skutočností,
z ktorých je možné vyvodiť odôvodnený záver, že je páchaný, alebo bol spáchaný trestný čin alebo sa jeho
spáchanie pripravuje. Je možné konštatovať, že hlavným cieľom týchto činnosti je odhaliť trestné činy a ich
páchateľov. Jednou z významných činností, ktorú je možné aplikovať v procese odhaľovania trestných činov
a ich páchateľov je najmä operatívno-pátracia činnosť. Odhaľovanie, tak ako aj iné činnosti (napr. spravodajská
činnosť) využívané na poznávanie trestných činov a ich páchateľov má špecifické rysy, resp. znaky, medzi ktoré
môžeme zaradiť najmä:
 povaha poznávacej činnosti,
 procesuálny charakter,
 práca s informáciami,
 využívanie špecifických foriem, metód a prostriedkov,
 princípy a zásady.
Povaha poznávacej činnosti (poznávacieho procesu) znamená vykonávanie takých činností, kde sa zo štádia
neznalosti postupuje ku konkrétnemu poznaniu reality a určitých skutočností. Pri poznávaní je veľmi dôležité
zachytiť zmeny, ktoré trestný čin zanechal resp. vyvolal vo svojom okolí, to znamená zachytiť indikátory trestnej
činnosti. Metodologický základ odhaľovania sa odvíja od teórie odrazu. Podstatou odrazu trestného činu je
spôsobilosť jedných materiálnych systémov a objektov odrážať sa v inej forme vlastnosti druhých materiálnych
systémov a objektov. V odrážajúcom systéme vznikajú pod vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny
v istej miere ukazujú, reprodukujú vlastnosti odrážaného systému. Udalosť trestného činu je jedným
z materiálnych javov objektívnej reality, v priebehu ktorého dochádza k vzájomnému pôsobeniu elementov
udalosti trestného činu, predovšetkým páchateľa a ním použitých prostriedkov a nástrojov s materiálnym
prostredím, predovšetkým miestom činu a predmetom útoku a s vedomím ľudí, napr. svedkov. Výsledkom
vzájomného pôsobenia je odraz v podobe zmien v materiálnom prostredí (materiálne stopy) a zmien vo vedomí
ľudí (pamäťové stopy). 13
Procesuálny charakter zdôrazňuje, že odhaľovanie, obdobne ako spravodajstvo, nie je jednorazovou
činnosťou, ale predstavuje súbor činností, ktoré sú vykonávané v určitej postupnosti. Pokiaľ budeme vychádzať
aj z vyššie definovanej teórie kriminalistických stôp a kriminalistickej identifikácie, ktorá do procesu odhaľovania
zahŕňa aj proces získavania, analýzy a hodnotenia informácií zakódovaných v konkrétnej materiálnej situácii,
potom je odhaľovanie možné charakterizovať ako operatívny proces na seba nadväzujúcich činnosti, najmä :
 získanie prvotnej informácie (poznatku, indikátora, signálu) o príprave, páchaní alebo spáchaní
daňového úniku alebo daňového trestného činu,
 zber a získavanie doplňujúcich informácií,
 hodnotenie informácií,
 analýza informácií,
 tvorba logických záverov.
Významnými črtami odhaľovania ako poznávacieho procesu je jeho etapizácia (fázovitosť) a cyklickosť.
Odhaľovanie ako proces v rámci ktorého sú vykonávané vyššie uvedené činnosti prebieha v jednotlivých fázach v
cykle. V určitom okamžiku môžu byť vykonávané naraz viaceré etapy odhaľovania. Zároveň v procese
odhaľovania sa môže poznávanie vrátiť aj do predchádzajúcej etapy. Proces odhaľovania trestných činov a ich
páchateľov prebieha obdobne ako je tomu pri spravodajskom cykle. Podstatu odhaľovania, ako aj spravodajstva
tvorí informačný cyklus, ktorý je možné graficky znázorniť nasledovne:

J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB, 1989, s. 92
PORADA,V., STRAUS,J., Kriminalistická stopa, In.: Kriminalistika č. 3/1999, s.187

12NESNÍDAL,
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Obrázok : Znázornenie postupnosti činností vykonávaných pri odhaľovaní TČ
Pri realizácii odhaľovania trestných činov je veľmi dôležité hneď na začiatku (v prvej etape) zachytiť zmeny,
ktoré trestný čin zanechal resp. vyvolal vo svojom okolí. Znamená to zachytiť indikátory trestnej činnosti.
Indikátor predstavuje prvotný poznatok o možnej, pripravovanej, páchanej alebo spáchanej trestnej činnosti.
Pojem indikátor má viacdimenzionálny charakter. V prvom rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na
základe ktorého sa začína proces jeho poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku
určitej udalosti, vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od
normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení a iných
spoločenských noriem.“14 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu formu prejavu určitého javu navonok, to
znamená, že o predmetoch a javoch sa dozvedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov, čo platí aj naopak.
Pri získavaní indikátorov trestnej činnosti je možné využiť aj intuitívne metódy, ktoré začleňujeme medzi
metódy vedeckého poznania. Intuitívne metódy sa opierajú o teoretickú erudíciu a praktické skúsenosti vysoko
kvalifikovaných špecialistov. Intuíciu teda nechápeme ako „nadprirodzené vnuknutie“. Intuíciou rozumieme
proces, pri ktorom je vedecký problém vyriešený absenciou korektnej argumentácie. Hotový výsledok sa náhle
„objaví“, avšak cesta k nemu chýba. Asociácie, ktoré prebehli v psychike subjektu, ostali ukryté. Riešenie je
vždy potrebné dostatočne zdôvodniť. Toto však hodnotu intuície v žiadnom prípade neznižuje. Naopak, je
všeobecne známe, akú významnú úlohu pri riešení zložitých otázok (vrátane kriminologických, kriminalistických
a iných) zohráva práve intuícia erudovaných špecialistov. S intuíciou však nemožno rátať tam, kde chýba vysoká
kvalifikácia.15 Intuitívne metódy sú v prevažnej miere založené na induktívnej logike.
V ďalšom kroku (druhej etape odhaľovania) sa indikátory trestnej činnosti doplňujú zberom a získavaním
ďalších informácií so zameraním na všetky stránky skutkovej podstaty trestného činu, ktoré potvrdia, alebo
vyvrátia prvotné signály o spáchaní resp. páchaní trestnej činnosti. K tomuto sa využívajú hlavne existujúce
informačné systémy a poznatkové fondy spracovávané Policajným zborom SR. K zberu doplňujúcich informácií
je možné využiť aj iné mimorezortné informačné systémy a poznatkové fondy. Samotný zber doplňujúcich
informácii môžeme charakterizovať ako činnosti, pri ktorých sa využívajú už predtým získané informácie uložené
v rôznych policajných databázach, policajných poznatkových fondoch, v databázach orgánov verejnej moci, v
databázach EUROPOL-u, SIS, INTERPOL-u a iných poznatkových fondov a v databázach Európskej únie. Zber
doplňujúcich informácií je možný aj z poznatkových fondov a databáz právnických osôb, napríklad bánk,
poisťovní a podobne. V tomto prípade sú dôležité oprávnenia, ktoré majú na takýto zber k dispozícií orgány,
ktoré odhaľovanie trestných činov vykonávajú. Kvalitatívne inak je potrebné charakterizovať získavanie
informácii, ktorými sa označujú činnosti zamerané na aktívne získavanie nových ešte nikde neevidovaných,
neuložených informácií. Najúčinnejším spôsobom je možné takéto informácie získavať za využitia operatívnopátracej činnosti.
Všetkým získaným informáciám je nevyhnutné určovať hodnovernosť a pravdivosť. V priebehu
odhaľovania príslušníci polície získavajú veľké množstvo informácií rôznej kvality z mnohých informačných
zdrojov. Preto je nevyhnutné, aby informácia po jej získaní bola ihneď ohodnotená. Správne ohodnotenie si však
vyžaduje samostatne hodnotiť spoľahlivosť zdroja informácie a samostatne hodnotiť pravdivosť obsahu
informácie. Hodnotenie informácií je veľmi dôležité predovšetkým z hľadiska následnej analýzy získaných
informácií a tvorby logických záverov. Preto je využívaný štandardizovaný systém hodnotenia informácií, čo
umožňuje porovnávanie rôznych informácií a zároveň ich rovnaké rozpoznávanie aj nezainteresovanými
osobami. Zistené informácie je potrebné podľa ich kvality triediť a fixovať (uchovávať). Predovšetkým tie
informácie, ktoré môžu byť v súlade so stanovenými cieľmi využité. Fixáciou vytvárajú dokumentačný odraz
(dokumentáciu) všetkých podstatných skutočností, ktoré charakterizujú samotný priebeh a výsledky
odhaľovania.
14
15

LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In: Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 1, s. 73
HOLCR, K., Logika, metodológia a metódy vedeckého poznania, Bratislava: Akadémia PZ, 1996, s. 59-60.
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Samostatnou etapou odhaľovania trestných činov a ich páchateľov je analýza získaných informácií.
Analyzovanie informácií predstavuje činnosť, pri ktorej sa skúmajú vzťahy medzi vyhodnotenými
informáciami. 16 Kriminálna analýza je definovaná ako preverovanie všetkých získaných, sústredených
a dostupných informácií, vyhodnotenie ich vzájomných súvislostí a ich interpretácia s cieľom zefektívnenia
kontroly kriminality. 17 Je procesom dôsledného poznávania vzájomných vzťahov a súvislostí medzi získanými
informáciami. Tým, že zobrazuje predmetnú trestnú činnosť v čo najväčšej šírke jej vlastností a vzťahov,
umožňuje preniknúť do jej podstaty a objasniť skryté súvislosti. Základným cieľom kriminálnej analýzy je
vytvoriť a „otestovať“ logické závery, ktoré by odrážali kto, čo, kedy, kde, prečo a ako urobil pri páchaní
trestnej činnosti. Využívajú sa rôzne štruktúrované analýzy, ktorých cieľom je vizualizovať sled udalostí, aktivít,
resp. komodít v čase a v priestore. V praxi sú to analýzy, ktoré sa zameriavajú na trestný čin, na páchateľa a na
metódu kontroly kriminality. Využívajú sa hlavne prípadové analýzy, porovnávacie prípadové analýzy, analýzy
skupiny páchateľov, analýzy špecifického profilu páchateľa, analýzy vyšetrovaní a pod.
Ak čiastkové výsledky realizovaných analýz nadobudnú taký charakter, že je možné vytvoriť logické závery,
ktoré by odrážali spáchanie trestnej činnosti, pristúpi sa k spracovaniu celkových záverov (interpretácii záverov),
pričom je potrebné rešpektovať zásady teórie analytickej činnosti.
Práca s informáciami tvorí obsahovú stránku odhaľovania. V samotnej podstate ide o prácu s informáciami,
ktoré sa v procese odhaľovania získavajú, hodnotia a analyzujú. Ide o aktívnu činnosť smerujúcu k zisteniu
neznámych informácií, ktoré do tej doby neboli poznané a ktoré charakterizujú kriminálnu udalosť.
Pri realizácii odhaľovania je možné využiť špecifické metódy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti, pri
ktorých sa dodržiavajú základné princípy a zásady, najmä zásada:
 legality,
 plánovitosti,
 efektívnosti,
 primeranosti,
 objektívnosti,
 včasnosti,
 kooperácie,
 konšpirácie.
 iné.
2.3 Praxologické východiská
Policajná prax zúžila chápanie a zavedenie európskeho modelu do policajnej praxe len do oblasti
informačného toku a koordinácie analytickej činnosti. Aj keď problémy po zavedení IS ACHERON do praxe
v roku 2010 sa v oblasti analytickej činnosti a informačných tokov sčasti odstránili, stav v tejto oblasti je stále
neuspokojivý a dlhodobo neudržateľný. V súčasnosti je v Policajnom zbore Slovenskej republiky informačný tok
a analytická činnosť organizovaná autonómne, často krát v rámci jednotlivých služieb a útvarov, resp. úradov.
Autonómne riadenie a organizácia analytickej činnosti mala za následok, že v Policajnom zbore si jednotlivé
úrady a služby vytvorili vlastné informačné systémy a samostatné databázy, v ktorým sústreďujú informácie
získané svojou činnosťou, vrátane operatívnych a spravodajských činností. Práve služby Policajného zboru,
ktorých hlavnou úlohou je odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ako Národná kriminálna agentúra a Úrad
kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru vrátane krajských a okresných odborov kriminálnej polície sa
uberali a stále aj uberajú smerom vytvárania autonómnych informačných systémov. Tento prístup má za
následok, že vybudované informačné systémy sú úzko zamerané na potreby danej služby, ktorá si ich vytvorila
pre individuálny spôsob zberu, triedenia a distribúcie údajov potrebných pre vlastnú špecifickú činnosť. Takto
prevádzkované informačné systémy nie sú navzájom kompatibilné, podliehajú individuálnemu spôsobu správy
a majú za následok, že získať z nich informácie pre inú službu Policajného zboru je zložité a v niektorých
prípadoch až nemožné. Tento stav často krát spôsobuje duplicitu vykonávaných činnosti a neumožňuje
koordináciu operatívnych a spravodajských činnosti, vrátane analytických činností Policajného zboru. Existujúce
autonómne analytické pracoviská na jednotlivých útvaroch a úradoch využívajú často krát rôzne softvérové
nástroje, ktorých nekompatibilita neumožňuje automatické spracovanie celej šírky dostupných dát, čo má za
následok množstvo manuálnej práce a zdĺhavé a nekomplexné výstupy. Prevádzkované samostatné
a nekooperujúce informačné systémy neposkytujú požadovanú efektívnosť a komfort práce, dnes bežný
a očakávaný od informačných systémov. Je možné konštatovať, že takáto koexistencia rôznych dátových
systémov je neefektívna. Naznačené problémy v oblasti koordinácie operatívnej činnosti vykonávanej Policajným
Nariadenie prezidenta PZ č. 13/2012 o analytickej činnosti v oblasti odhaľovania, objasňovania, dokumentovania a vyšetrovania trestnej
činnosti
17 Nariadenie prezidenta PZ č. 13/2012 o analytickej činnosti v oblasti odhaľovania, objasňovania, dokumentovania a vyšetrovania trestnej
činnosti
16
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zborom, vrátane organizácie a riadenia analytických činností, do značnej miery odstránilo vybudovanie
centrálneho analytického pracoviska – Odboru riadenia a kriminálnych analýz, ktoré má však pôsobnosť len na
útvary spadajúce pod riadenie 1. viceprezidenta PZ. Doposiaľ sa nepodarilo vybudovať centrálne pracovisko pre
celý policajný zbor vrátane Národnej kriminálnej agentúry, ktoré by v konečnom dôsledku zefektívnilo činnosť
Policajného zboru ako celku.
Doposiaľ prevládali a stále prevládajú partikulárne záujmy a je malá ochota jednotlivých útvarov vkladať
relevantné operatívne, kriminálne a ďalšie informácie do centrálneho informačného systému. Častokrát sa to
odôvodňuje bezpečnostnými rizikami, možnosťami únikov citlivých informácií aj do kriminálneho prostredia.
Stále existuje určitá vzájomná nedôvera jednotlivých služieb a na druhej strane „rivalita“ týchto služieb v oblasti
výslednosti.
Policajná prax, ale aj súčasná právna úprava v Slovenskej republike chápe a vymedzuje kriminálne
spravodajstvo ako prostriedok operatívno-pátracej činnosti využívaný v súvislosti s použitím agenta, pričom na
tomto úseku plnenie úloh zabezpečujú policajti-legalizanti pod trvalou legendou, dočasnou legendou alebo bez
legendy. Kriminálne spravodajstvo je vykonávané len úzkym okruhom policajtov, ktorí sú zaradení na
špecializovanom pracovisku – odbore špecializovaných činností Prezídia PZ. Z tohto dôvodu je v Slovenskej
republike kriminálne spravodajstvo v policajnej praxi využívané len obmedzeným okruhom policajtov a jeho
aplikácia je minimálna. Naopak v tzv. starých krajinách Európskej únie kriminálne spravodajstvo nechápu len
ako prostriedok na zavedenie agenta do kriminálneho prostredia, ale ako súbor činností zameraných na
poznávanie kriminality. Chápanie kriminálneho spravodajstva je v týchto krajinách oveľa širšie a preto je aj jeho
využívanie v policajnej praxi oveľa významnejšie. Napríklad vo Veľkej Británii predstaviteľmi Národného centra
pre rozvoj činností polície (NCPE) je kriminálne spravodajstvo chápané ako systém činností policajných služieb
od najnižších článkov až po najvyššie riadiace zložky polície, vrátane minimálnych požiadaviek na fungovanie
systému a definovania základných informačných zdrojov. Národné centrum pre rozvoj činností polície
spracovalo metodiku „Národného modelu kriminálneho spravodajstva“, v ktorej tento model charakterizuje ako
operatívne orientovaný prístup k policajnej praxi a označuje ho ako z informácií vychádzajúci praktický systém,
ktorý je základom riadenia činností policajných a bezpečnostných zložiek. I z tohto vymedzenia je vidieť, že
využívanie kriminálneho spravodajstva vo Veľkej Británii nie je viazané len na malý okruh policajtov špecialistov, ale na široký okruh policajných a bezpečnostných služieb a je chápaný ako systém práce a riadenia.
Obdobné chápanie kriminálneho spravodajstva je aj predstaviteľmi Európskej únie a Europolu, ktorí vypracovali
ECIM a ktorý mienia zaviesť do policajnej praxe vo všetkých krajinách Európskej únie. ECIM chápu ako
štandardizovaný systém práce s informáciami, s ich zberom, spracovávaním, analyzovaním a s ich využívaním
v boji proti kriminalite. ECIM predstavuje de facto súbor činnosti, ktoré sú zamerané na odhaľovanie trestných
činov a ich páchateľov a tiež ako „informačná podpora“ pri objasňovaní trestnej činnosti a kontrole kriminality.
3. ZÁVER
Tak ako je v príspevku uvádzané zavádzanie ECIM-u do policajnej praxe v Slovenskej republike „prebieha“
od roku 2008. Avšak základný atribút potrebný pre zavedenie ECIM-u do policajnej praxe, t. j. zmena primárnej
a sekundárnej legislatívy v oblasti operatívnej-pátracej činnosti a kriminálneho spravodajstva, sa rieši len
okrajovo. Pre úspešné zavedenie ECIM-u do policajnej praxe a vytvorenie vlastného národného modelu
kriminálneho spravodajstva sú však nevyhnutné zmeny práve v oblasti právnej úpravy operatívno-pátracej
činnosti a kriminálneho spravodajstva, v rámci ktorých je nevyhnutné zosúladiť pojem kriminálneho
spravodajstva v Slovenskej republike tak, aby bol rovnako chápaný ako je chápaný predstaviteľmi Europolu
a policajnými špecialistami tzv. „starých krajín“ Európskej únie. Pri jeho právnom vymedzovaní je potrebné brať
do úvahy základné teoretické východiská, a to, že pojem spravodajstvo predstavuje „univerzálny“ spôsob práce
s informáciami. Spravodajstvo môže byť zamerané na poznávanie rôznych objektov, napr. na činnosti ohrozujúce
ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť štátu, na činnosti smerujúce proti bezpečnosti štátu, na
aktivity cudzích spravodajských služieb, na činnosti ohrozujúce obranyschopnosť štátu a pod. Potom môžeme
hovoriť o vnútornom spravodajstve, vonkajšom spravodajstve, vojenskom spravodajstve a podobne. Pokiaľ bude
objektom, ktorý je poznávaný spravodajstvom, kriminalita, môžeme hovoriť o kriminálnom spravodajstve.
Opätovne je potrebné zdôrazniť, že pojem kriminálne spravodajstvo nie je možné zužovať len na prostriedok
operatívno-pátracej činnosti tak, ako je tomu v súčasnej právnej úprave v Slovenskej republike.
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A CORE OF PROACTIVITY OF CONTEMPORARY
APPROACH TO SAFETY MANAGEMENT ISSUES
Slobodan STOJIĆ1 - Stanislav SZABO2 – Vladimír NĚMEC3

Abstract: Contemporary systems, due to their structure and purposes require more sophisticated solutions in
terms of management. As expected, safety is not an exception in any case. Industry is not satisfied anymore with
a simple stating of safety related issues and implementation of corrective measures that solve a symptoms but do
not cover an essence of the issue. Proactivity is a clear direction for improvement of safety management,
ensuring effective mechanisms for reaching a better safety performance. The paper introduces an approach to
more proactive safety management based on better interpretation of the safety related events, contributing factors
analysis and understanding of safety events chains. An assumption is that these contributing factors create a
common patterns whose on time detection opens a manoeuvring space for safety management to plan and
perform correction measures more effectively. Article introduces particular steps of the proposed approach,
including creation of the monitoring system based on safety performance indicators.
Keywords:airport safety, safety management, contributing factor, event chain, causality

1. INTRODUCTION
Dealing with safety within various industry branches is always followed by uncertainties. It is a common case
that same corrective measures performed by safety management are just actions based on subjective opinions of
their creators. The reason for that lies in a complexity of a structure of safety issues that are almost in all cases a
mixture of various failures, errors within relevant processes or unacceptable human behaviour. The theory
confirms the necessity for proper management of safety, with clearly defined responsibilities for safety within
organization [1].
Together with contemporary security methods [2][3], safety must develop accordingly. An important element of
a modern approach to safety management are individual contributing factors that play a main role in safety event
realisation. Firstly, contributing factors should be properly understood and analysed in a way, which should
ensure their adequate description, and comprehension of their involvement in a safety event realisation. A
modern approach to effective safety management therefore should cover all relevant aspects, with a main focus
on system processes and organizational factors. New solutions deals with formalising mental models with a
provision of automated elements that limit influence of human controller [4].
Dealing with safety includes applications of various management tools used during managing processes [5]. A
typical characteristic for current safety management systems is a lack of elements which could somehow ensure
more proactive approach to the safety issues solving and management in general. Therefore, the article will place
a focus on better inclusion of contributing factors into event modelling and will make an introduction into
methodology for more effective monitoring of potential causes. An assumption is that establishment of adequate
monitoring system based on the key issues and processes will lead to a more proactive prevention of the future
safety events.
Focusing on contributing factors is actually a focusing on contributing factors chains. Almost all safety related
events are results of several contributing factors, related to each other. A goal of proposed approach is to try to
define general patterns of contributing factors chains that are common and in most cases typical for some safety
events. These contributing factors patterns could be defined as frequently repeating, mutually dependent events
(contributing factors) that create a logical chain. The fact that these chains are created, together with lack of
proper barriers, focused on error prevention lead to a safety event. This fact supports an idea of correlation
between safety systems and their application within security management processes [6].
Effective management and treatment of patterns together with evaluation of dependencies among various
contributing factors, is supposed to help managers to understand a core and structure of safety issue that took
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place. A proper comprehension of event structure will ensure that corrective measures will not anymore be based
exclusively on event consequences, but on the most probable event chain elements.
Proposed solution involve establishment of the dynamic indicators or “checkpoints”. These are imagined as
trackable, modifiable elements that should provide information regarding current system health. In case where
these indicators do not fulfil their intentional purpose, they should be terminated in order to make the whole
system as efficient as possible. For such purposes, the approach takes into account an application of safety
performance indicators, currently used primarily for obtaining statistical data.
2. CURRENT APPROACH IN SAFETY EVENT MODELLING
Changing an approach to safety management is typical for both professional and academic environment. The
current results show some improvement in safety management [7]. Search for effective safety management is a
primary topic among various initiatives. Some supports an idea that comprehension of safety, i.e. safety events,
should be moved from the classical event modelling to the system theory level. According to Nancy Leveson
system theory provides a much better foundation for safety engineering than the classic analytic reduction
approach underlying event-based model of accident [8].
Her approach involves system as a whole, covering all components while not focusing on specific events that
took place, but on processes that are integral parts of respective systems. She states that “model influences what
cause is ascribed to an accident, the countermeasures taken to prevent future accidents, and the evaluation of the
risk in operating a system, the power and features if the accident model used will greatly affect our ability to
identify and control hazards and thus prevent accidents” [8].
Another typical example is a research that took place at the Netherlands University in Delft [9]. The following
figure (Figure 1.) represent the approach of this solution.

Figure 1. – Causal model [9]
It involves causal and consequence models based on Bayesian networks. The whole research was a part of a
commercial project, where reached results brought a models of the several chosen safety related events. Some of
the accident categories that were modelled are: Loss of control, Controlled flight into terrain, Take-off accidents,
Landing accidents, Mid-air collision, etc. EUROCONTROL as well is spending efforts in creating a mechanism,
based on barriers that expected to prevent potential event realisation [10].
3. STARTING REQUIREMENTS FOR PROACTIVE SAFETY MANAGEMENT
Nowadays, implementation of a safety management system (SMS) is a must for almost all aviation
organisations. It is required by current legislation and standards [11], together with necessity of reaching certain
level of safety performance. Some initiatives provide a guidance for proper safety performance measuring
[12][13][14].
On daily basis, an enormous amount of safety related data are produced. In order to create a clear overview of
the current level of safety, these data are supposed to be efficiently collected and analysed. Various reporting
systems enables safety management to obtain a useable safety related data that are collected, stored and later on
interpreted in a way ensuring preservation of their informative value. Importance of data, both internal and
global is of high importance, for such organizations. This is also a case in other industries [15].
A quality of safety related data originating from everyday operations is highly dependent on reporting system’
abilities. Other important aspects are currently applied standards determining mandatory reporting principles, as
well as willingness of involved personnel to provide as much information as possible. There are several
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characteristics that distinguishes whether these could be evaluated as high-quality data. A typical example is a
quality of contextual information providing clear description of safety event and factors that were involved.
Collecting safety data is a challenging task, especially in case of operational data. Such data in comparison to the
classical safety event reporting require more sophisticated mechanism due to their amount and character. Daily
operational data include various information regarding operations themselves, procedures inspections, audit
findings, etc. Such data represent a main source of information for future safety indicator development [16].
These kind of information creates a core for proactivity in safety management.
Obtaining such valuable safety data is a must if respective organization expects to understand its own safety
issues. Collected information create a basis for proper events reconstruction, search for clear or hidden
contributing factors, event preconditions and mutual correlations between these.
The question arise, for what reason are these data of such importance? They enable decomposition of the
particular or potential safety related events into pieces, together creating an event (or contributing factors) chain,
through whose frequent repetition a certain system behaviour patterns could emerge. To prove their existence,
individual chains must be analysed in terms of internal relations between individual elements, meaning that
causality should be mathematically proven.
Beside a high-quality data, proactive approach involves a sufficient understanding of the present issues by
involved managers. Poor understanding of internal relationships as well as unproven causalities, could easily be
source for false findings, conclusions and erroneous decision making.
Safety management approaches, currently applied within aviation organisation do not ensure deeper analysis of
internal connections between event chain elements, or contributing factors. Uncertainties and inability to draw
conclusion according to available data, limit and demotivate investigators to get to the core of the events,
including wide precondition analysis, factors causality testing, determination of the impact such contributing
factors have or could have on other factors realisations, etc.
4. CONTRIBUTION OF THE APPROACH
The core of proactive approach to the safety management can be interpreted through three main ideas: better
understanding of individual contributing factors and their impact; search and interpretation of the mutual
relations and dependencies between relevant contributing factors; support to a safety issues prevention by
applying a purposely developed and continuously modified monitoring mechanism utilizing proactive safety
performance indicators.
It is important to underline a fact that concept involving contributing factors is not a new one. Their modelling
and evaluation is performed during investigations or as a part of research projects, however a steps towards their
continuous monitoring and frequent evaluation are still missing. Better understood causality of the individual
event chain elements is a first step, followed by a search for factors behaviour patterns.
From the practical standpoint, solution is supposed to provide a guidance for solving practical problems, to
provide methodology for establishment of tools for safety management within an organisation and to assess a
new framework for safety event comprehension.
Following this statement, safety events are defined and explained as a mixture of particular elements, suitable for
proactive monitoring. This kind of current situational awareness enables to a certain extent a predictions,
primarily those regarding potential hazards and event chain elements creation. Current trends lead the research
into the predictive modelling [17].
The other benefits of the solution lies in its ability to be applied within every aviation organization. Even though
the research on this approach is based on the safety events related to airports, it preserve its general character.
5. DEFINING ANALYSIS AND MANAGEMENT STEPS
To make a visible progress in a direction of proactive safety management, a transition could be divided into
several individual, but mutually dependent steps. Each step represents a particular process, a point in the path
leading to a final establishment of more effective safety management.
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Six individual processes were defined and presented on the following figure (Figure 2.):

Figure 2. – Approach steps
The first step takes into account analysis of other currently existing solutions. There are several studies and
initiatives dealing with modelling of safety events. Definition of a new safety events modelling principles is not
a content of this step, however it is of a high concern to assess other approaches to safety event description. Only
after proper understanding of an event a respective assumptions could be adequately derived.
A certain amount of safety related data is required for the following step, a data analysis. Available data must be
analysed in order to confirm starting manager’s assumptions that these data are useable in a matter of their
informative value and, if possible without need for their extensive processing and modification. Available data
analysis covers reconstructions of the relevant safety events and search for all relevant subjects, objects,
processes, etc. Having the starting (or historical) safety data ensures that safety managers obtain a firm
foundations for the following processes defined as modelling of safety events and verification of causality
between particular contributing factors.
A goal is not to set principles on how individual events should be modelled (not all organizations will be able to
focus on event modelling) but to emphasise a need for contributing factors definition and determination of their
involvement in some event. Modelling of contributing factors chains should cover their meaning, structure and
correlation with other factors. Correlation will define mutual links between individual factors and will open
possibility for search of causal characteristics of individual relations.
It is commonly known that correlations as such do not induce a causality between individual factors. In that
matter, it is of a high concern to examine existence of causal links between individual factors, to prove it and
represent it in a comprehendible (mathematical) way. Important step that would indicate how particular
contributing factors cause or at least stimulates a creation of another one, is proving a causal relation between
contributing factors. Practically speaking, an assumption is that changing or at least influencing individual
contributing factors (elements of chain) will turn direction of event realisation, in the best case it will prevent it.
The last step involves establishment of the monitoring mechanism based on a safety performance indicators set,
defined in accordance with airports’ needs. Performance measuring is a significant process showing current state
of the given organization. Approaching an issue of performance measurement is a topic of various studies [18].
A primary goal of the proposed solution would be to enable evaluation of potential contributing factors chain
patterns appearance and to monitor current state or behaviour of individual factors in relation to safety events
that could possibly follow. This step is supposed to be a core of the whole approach, providing a foundation for
proactive safety events prevention.
Establishment of the safety performance indicators represents a step forward in the safety engineering, meaning
that focus of the safety management is placed on system processes that are monitored using the indicators in
order to detect their improper functioning or irregularities. Application of performance indicators is common in
various branches [19]. Definition of individual safety indicator is supposed to be dynamic process based on the
current safety performance indicator theory [20].
6. CONCLUSION
Explanation of a common behaviour of particular contributing factors chains (previously also mentioned as
factors behaviour pattern) creates a suitable environment in terms of possibility for basic predictions of events
(contributing factors). Linking individual contributing factors in accordance to examined causality between
them, creates a space for forecast of specific events (contributing factors) realisation that could follow a previous
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event (contributing factor). A condition for such predictions is a fulfilment of criteria that define a contributing
factors chain pattern.
Predictions is not expected to be powerful in a way to ensure forecast of few steps ahead but to distinguish what
is a next most probable event (contributing factor) that could occur and why. Predictions by their nature are
controversial [7], but on other side could provide valuable information for more effective decision-making. From
the practical standpoint, safety management counts on predictions that will guide a whole managing process and
activate protective mechanisms at the right moment.
Prediction in this case is a good instrument for validation of contributing factors chain patterns. It can provide
statistical data, proving whether defined patterns are actually a real common patterns characterised by typical
behaviour. It also verifies, whether defined safety performance indicators properly cover essential system
elements and provide continuous data flow used for potential safety issue detection.
REFERENCES
[1]
STOLZER, A.J., HALFORD, C.D., GOGLIA, J.J., 2011. Implementing safety management systems in
aviation. Burlington, Ashgate, xxviii, 411
[2]
JEZNÝ, M., PULIŠ, P., ŠULEJ, R.: The explosive detection system allocation task for airport security,
MOSATT 2009., Košice, SDS-SAV, 2009, s. 124-128., ISBN 9788097020217.
[3]
SZABÓ, P., ŠULEJ, R., MISLIVCOVÁ, V.: The password authentication security, MOSATT 2011,
20.-22.09, 2011, Zlatá Idka, Slovakia, Košice, Suprema, 2011, s. 434-437., ISBN 978-80-970772-1-1.
[4]
LALIŠ, A.; VITTEK, P.; KRAUS, J. Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated
Safety Management, In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 2016.
[5]
MIŽENKOVÁ, Ž., VAGNER, J., ROZENBERG, R.: The analysis of tools to enhance safety in the
provision of air traffic services, Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů., Ostrava : Lets
Fly, 2015, p. 166-177., ISBN 978-80-260-8337-5.
[6]
KOLESÁR, J., PETRUF, M.: Safety Management System Protection Against Acts of Unlawfull
Interference of Civil Airport, Journal of Logistics Management. Vol. 1, no. 2 (2012), p. 6-12. Spôsob
prístupu: doi: 10.5923/j.logistics.20120102.01.
[7]
ZOGARFOS, K., ANDREATTA, G., ODONI, A. Aerospace Series: Modelling and Managing Airport
Performance, 2013, Wiley, ISBN: 9781118535479
[8]
LEVESON, N. 2011. Engineering a safer world: systems thinking applied to safety. Cambridge, Mass.:
MIT Press. Engineering systems. ISBN 978-0-262-01662-9.
[9]
ALE, B., BELLAMY, J. L., et al., Causal Model for Air Transport Safety, Final Report. 2009. Delft
[10]
LICU, T., Network Top 5 Safety operational priorities, EASA OPTICTS Conference, 2016
[11]
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Safety Management Manual (SMM): Doc
9859 AN/474. Third Edition. Montreal, 2013.
[12]
ACI Recommended Practice, Airport Safety Performance Measurement - The Use of Safety Key
Performance Indicators, Airports Council International, March, 2014
[13]
WYMAN, O., 2012. Guide to Airport Performance Measures, ACI
[14]
LINTNER, T. M., SMITH, S. D., LICU, A.,CIOPONEA, R., STEWART, S., MAJUMDAR, A.and
DUPUY, M.D. The measurement of system-wide safety performance in aviation: Three case studies in
the development of the aerospace performance factor (APF). 2009
[15]
SZABO, S.; DORČÁK,P.; FERENCZ,V. The significance of global market data for smart EProcurement processes, In: IDIMT 2013 - Information Technology Human Values, Innovation and
Economy, 21st Interdisciplinary Information Management Talks. 2013. ISBN 978-3-99033-083-8.
[16]
ROELEN, A. L. C., LIN, P. H., HALE, A. R., 2011. Accident models and organisational factors in air
transport: The need for multi-method models. Safety Science 49, p. 5 - 10.
[17]
HSIAO, Y., DRURY, C., WU, C., PAQUET, V., 2013. Predictive models of safety based on audit
findings: Part 1: Model development and reliability. Applied Ergonomics 44, p. 261 - 273.
[18]
GAVUROVÁ, B., JASOVSKÁ, J.: BSC v strategickom riadení podnikov, Podniková revue. Roč. 7, č.
13-14 ( 2008), s. 33-52., ISSN 1335-9746.
[19]
SZABO, S., SIDOR, J. The Performance Measurement System – Potentials and Barriers for its
Implementation in Healthcare Facilities. Journal of Applied Economic Sciences, vol. 9, no. 4, pp. 728 735, 2014. ISSN 1843-6110.
[20]
ØIEN, K., UTNE, I., B., and HERRERA, I.A., 2011. Building Safety Indicators, Part 1 - Theoretical
foundation. Safety Science, vol. 49, pp. 148-161

391

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

SKVALITNENIE STREDNODOBEJ FÁZY OBRANNÉHO
PLÁNOVANIA SR V KONTEXTE PROGRAMOVÉHO
VYHLÁSENIA VLÁDY SR
Miroslav ŠKOLNÍK1 - Gustáv TARCSI 2

Improving Phase Medium-Term Defense Planning of the Slovak Republic
in the Manifesto Government
Abstrakt: Využívanie systému obranného plánovania so stabilným zdrojovým zabezpečením v podobe
adekvátneho objemu vyčleňovaných výdavkov na obranu predstavuje nevyhnutný predpoklad účinnej obrannej a
bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO. Cieľom článku je charakterizovať obranné
plánovanie, využiť analýzu, komparáciu a syntézu poznatkov obranného plánovania štátu s dôrazom na jeho
strednodobú fázu, pri ich zohľadnení vo forme vstupných činiteľov v celom systéme obranného plánovania. V
závere práce sú uvedené názory autora k danej téme na základe analýz tých poznatkov, ktoré získal v rámci
skúmania súčasného stavu danej problematiky.
Kľúčové slová:bezpečnosť, obrana, bezpečnostný systém štátu, obranné plánovanie, systém obranného
plánovania, strednodobá fáza obranného plánovania
Abstract: The use of the defense planning system with a stable source security in the form of an adequate
amount of earmarked spending on defense is an essential prerequisite for an effective defense and security policy
of the Slovak Republic as a member state of the EU and NATO. The aim of the article is to characterize the
defense planning, use analysis, comparison and synthesis of knowledge State defense planning with a focus on
the mid-term phase in their account as input factors in the whole system of defense planning. In conclusion the
author's views are presented to the topic under analysis the knowledge that we gain in examining the current
status of the issue.
Key words: security, defence, defense planning, medium-term phase, program schedules, slaking government.

1. ÚVOD
V rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR v rezorte obrany na roky 2016-2020 zo dňa 31.5.2016 sa
uvádza: Vláda skvalitní fungovanie systému obranného plánovania SR, ktorý previaže strategické ciele,
strednodobé programové priority a rozpočet s procesom obstarávania. Transparentnosť a efektívnosť nakladania
so zdrojmi na účely obrany podporí aj medzirezortnou a medzinárodnou spoluprácou pri obstarávaní výzbroje,
techniky a materiálu pre ozbrojené sily. V prípade analýzy bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky (
ďalej len SR ) je nutné poznamenať, že ide zvrchovaný štát, ktorý v súlade s medzinárodným právom rešpektuje
územnú celistvosť a politickú nezávislosť ostatných štátov, nemá územné požiadavky voči druhým štátom a
necíti sa byť žiadnym štátom bezprostredne vojensky ohrozený. Prebiehajúce zmeny v bezpečnostnom prostredí
a celkový vývoj globalizácie vo svete (podporený najmodernejšími informačnými technológiami) však zvyšujú
schopnosť interakcie teroristických a zločineckých organizácií a zlepšujú ich prístup k informáciám,
technológiám, financiám a technickým prostriedkom, na základe čoho je možné predpokladať, že v blízkej
budúcnosti dôjde k nárastu asymetrických hrozieb, ktorým bude musieť čeliť aj SR. Práve preto musí SR v
záujme zabezpečenia potrieb vlastnej bezpečnosti vytvárať podmienky udržiavanie a zdokonaľovanie
bezpečnostného a obranného systému štátu, ako aj riešenia krízových situácií vojenského i nevojenského
charakteru. Na zabezpečenie obranyschopnosti vynakladá štát časť svojich ľudských, vecných a finančných
zdrojov. To súvisí s udržiavaním nevyhnutných spôsobilostí primerane veľkých ozbrojených síl a prvkov
podpory obrany štátu prípravou územia štátu, infraštruktúry a obyvateľstva na obranu.
2. ANALÝZA VÝVOJA SYSTÉMU OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
2.1 Cieľ obranného plánovania
Keďže obranné plánovanie je úzko spojené aj v podstate s takmer všetkými činnosťami štátu je možné
konštatovať, že je jedným z najzložitejších a najdôležitejších oblastí. Predmetná zložitosť vychádza z nutnosti
zladenia jednotlivých opatrení v rámci veľkého množstva prelínajúcich sa a na seba nadväzujúcich krokov.
Obranné plánovanie predstavuje komplexný systém vzájomne previazaných a podmienených dlhodobých,
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strednodobých a krátkodobých plánovacích, realizačných a hodnotiacich procesov na medzinárodnej, národnej a
rezortnej úrovni zameraných na udržiavanie a rozvoj nevyhnutných spôsobilostí.
Základom každého plánovacieho procesu a rovnako aj spracovaného plánu sú ciele, ktoré chce plánujúci subjekt
dosiahnuť. Cieľom je očakávaná budúcnosť stanovená v kvalitatívnej alebo kvantitatívnej forme, ktorá je
podstatou plánu a príčinou plánovania.
Obranné plánovanie v SR vychádza zo všeobecných princípov obranného plánovania a z procesov obranného
plánovania v NATO a národných potrieb členských krajín. Vytvára predpoklady na zabezpečenie obrany štátu
podľa možností a dostupných limitov ľudských, vecných a finančných zdrojov. Právnym základom obranného
plánovania v SR je zákon NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že cieľom obranného plánovania je v rozsahu bezpečnostnej a obrannej stratégie vytvárať
vhodné podmienky na zabezpečenie obrany zodpovedajúcimi opatreniami v ozbrojených silách, štátnej správe,
jednotlivých rezortoch, hospodárstve a obrannej infraštruktúre.
Cieľom obranného plánovania je, v súlade s týmito podmienkami, stanoviť ciele a rámec resp. zdrojové
predpoklady, ktorý umožňuje harmonizovať národné a rezortné plánovanie na úrovni ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a vybraných právnických osôb, ktoré sa podieľajú na
zabezpečovaní obrany štátu na splnenie požiadaviek ozbrojených síl najefektívnejším spôsobom. Obranné
plánovanie predstavuje nástroj pre efektívne rozvrhnutie dostupných zdrojov tak, aby štát mohol zabezpečiť
dostupné spôsobilosti, ktoré bude potrebovať na realizáciu celého rozsahu úloh obrany v budúcnosti.
2.2 Systém obranného plánovania
Systém obranného plánovania pozostávajúci z troch základných etáp: plánovania, programovania a
rozpočtovania, sa ukázal v USA ako úspešný, pretože umožnil lepšie skĺbiť bežné požiadavky a dlhodobé
potreby zabezpečenia obrany a zvýšiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť výdavkov na vojenské účely. V SR
sa v súvislosti s aktívnou účasťou príslušníkov a jednotiek Ozbrojených síl SR ( ďalej len OS SR ) v operáciách
a misiách krízového manažmentu na medzinárodnej úrovni a v súlade so snahou o integráciu do štruktúr NATO
a EÚ systém obranného plánovania prvýkrát uplatnil pri zostavovaní návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly
Ministerstva obrany SR na rok 2001 s výhľadom do roku 2006.
SR posilnila členstvom v NATO a EÚ nielen svoje medzinárodné postavenie, ale zároveň prevzala na seba
zodpovednosť za napĺňanie poslania a úloh týchto globálne pôsobiacich medzinárodných organizácií pri
udržiavaní mieru, bezpečnosti a stability vo svete. Bezpečnosť občanov a zaručenie obrany štátu SR spočívajúce
vo využívaní vlastných síl v kombinácii s možnosťami kolektívnej obrany, aktívnym predchádzaním nestability
a vzniku krízových situácií je základným cieľom obrannej politiky SR. Poslaním tejto politiky je zabrániť
ohrozeniu bezpečnostných záujmov SR vrátane odvrátenia ozbrojeného konfliktu na jej území.
Na základe uvedeného budú pre obrannú politiku SR v najbližšom období charakteristické tieto črty:
• prevencia, vychádzajúca z maximálneho využitia aktívnej účasti na upevňovaní mieru a stability vo svete, v
predchádzaní konfliktom a urovnávaní krízových situácií;
• komplexnosť a kontinuita, teda dôraz bude položený na vývoj takého rozvoja schopností systému obrany,
ktorými SR dokáže efektívne pôsobiť nielen proti aktuálnym, ale aj budúcim výzvam a hrozbám;
• euroatlantickosť, keďže SR pokladá členstvo v NATO a EÚ za rozhodujúcu záruku svojej bezpečnosti a
obranyschopnosti a stotožňuje sa so základnými cieľmi a úlohami, ktoré vyplývajú zo Strategickej koncepcie
NATO a Európskej bezpečnostnej stratégie;
• zaangažovanosť, pretože SR je pripravená na aktívne zapájanie sa do aktivít krízového manažmentu NATO a
EÚ, ako aj do mnohonárodných vojenských operácií pod vedením EÚ. Rovnako tak SR aktívne podporí úsilie
OSN a OBSE zamerané na posilňovanie mieru a budovanie dôvery a bezpečnosti vo svete.
Systém obranného plánovania SR sa vytvára ako integrálna súčasť riadenia štátu. Jeho prostredníctvom realizuje
vláda SR svoju riadiacu a koordinačnú funkciu pri vytváraní a udržiavaní nevyhnutných kapacít na zabezpečenie
obrany a ich použitia. Tvorí ho dlhodobé, strednodobé a krátkodobé plánovanie zamerané na prípravu a
zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl a podpory obrany štátu.
Obranné plánovanie je v podmienkach SR upravené zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov. Pretože obranné plánovanie SR je podmienené zákonom o obrane SR, základnou
podmienkou harmonizácie obranného plánovania SR s obranným plánovaním NATO je prispôsobenie
plánovacích procesov časovým a obsahovým požiadavkám a procedúram v rámci NATO.
Proces obranného plánovania SR riadi vláda SR. Za prípravu obranného plánovania a plnenie opatrení, ktorými
sa určí stupeň obranyschopnosti štátu, zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvá, ostatné ústredné
orgány štátnej správy, ďalšie orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordináciu obranného
plánovania vykonáva Ministerstvo obrany SR.
Základné procesy obranného plánovania tvoria:
– plánovanie, ktoré predstavuje strategické resp. dlhodobé plánovanie;
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– programovanie, ktoré predstavuje strednodobé plánovanie;
– rozpočtovanie, ktoré predstavuje krátkodobé plánovanie.
Ministerstvo obrany SR plní v rámci svojej pôsobnosti rozhodujúcu riadiacu a koordinačnú úlohu pri realizácii
opatrení, prostredníctvom ktorých ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy,
právnické osoby, vytvárajú predpoklady na zabezpečenie obrany štátu a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z
medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv, ktorými je SR
viazaná.
Strednodobé plánovanie je zamerané na realizáciu cieľov a úloh dlhodobých plánov cestou programovania.
Programovanie je proces vytvárania a realizácie programov a projektov, výsledkom ktorého je určenie
vyváženého postupu a efektívne rozloženie zdrojov na zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností
ozbrojených síl a podpory obrany štátu s výhľadom na 3 až 6 rokov.
Obranné plánovanie sa uskutočňuje nepretržite. Obranné plánovanie predstavuje mechanizmus vzájomne
podmienených a vzájomne nadväzujúcich postupov a procedúr. Obranné plánovanie má cyklický charakter.
Valivým spôsobom koordinuje, vyčleňuje obranné zdroje a spätne hodnotí efektívnosť ich využívania. Jeho
cyklický charakter spočíva v tom, že všetky fázy sa vykonávajú pravidelne každý rok (niektoré procesy len
formou aktualizácie). Valivý spôsob znamená že sa vykonáva s časovým posunom o jeden rok. Vývoj
bezpečnostného prostredia, obranné ciele štátu a jeho disponibilné obranné zdroje sú determinujúcimi faktormi,
ktoré sa musia zohľadniť pri zdokonaľovaní a úprave procedúr a postupov v rámci procesu obranného
plánovania.
3. STREDNODOBÁ FÁZA OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
Na základe jednotlivých charakteristík doteraz využívaných systémov bol prostredníctvom komparácie
analyzovaný systém obranného plánovania využívaný v minulosti a v súčasnosti. V predchádzajúcom systéme
obranného plánovania v procese plánovania zdrojov bol využívaný programovací cyklus, kde dochádzalo k
posudzovaniu požiadaviek na báze syntetických metód. Viacročné skúsenosti, poznatky z praxe a predovšetkým
vykonané analýzy v rámci strategického hodnotenia obrany potvrdili, že ciele a úlohy obrannej politiky SR v
budovaní a zdokonaľovaní obranných spôsobilostí štátu, zvlášť v oblasti výstavby a rozvoja ozbrojených síl, sa v
uplynulom období nenapĺňali podľa plánovaných zámerov a to ako z hľadiska kvalitatívnych, tak aj
kvantitatívnych ukazovateľov. Reštrukturalizácia procesov strednodobého plánovania prináša skvalitnenie týchto
procesov a z toho vyplýva, že výsledok je vo forme plánovania podľa úloh OS SR, na ktorých sa podieľajú
jednotlivé organizačné prvky OS SR buď individuálne, alebo väčšinou v súčinnosti s ostatnými prvkami OS SR.
V prípade, že požiadavky prekročia stanovené limity, navrhnú úpravy a iniciujú vypracovanie alternatívnych
návrhov. Ak nie je možné týmto spôsobom zabezpečiť plnenie všetkých úloh v požadovanej kvalite v rámci
dostupných zdrojov postúpia vybrané prípady na rozhodnutie na politickú úroveň.
Základným charakteristickým rysom tohto kroku a súčasne navrhovaného systému obranného plánovania je, že
každé prekročenie limitu dostupných finančných zdrojov je riešené cestou prehodnotenia úloh a spôsobu ich
plnenia a nie cestou krátenia nákladových alebo výdavkových položiek.
Základné príčiny tohto stavu sú popísané v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky, pričom tými
dominantnými boli nielen dlhodobá poddimenzovanosť obranných výdavkov, ktorá prehlbovala nerovnováhu
medzi úlohami a zdrojmi na ich realizáciu, ale aj nižšia úroveň využívania dostupných zdrojov vrátane
neefektívneho systému obranného plánovania pri riadení využívania zdrojov pridelených rezortu obrany.
Súčasný systém obranného plánovania nedokázal adekvátne reagovať na negatívny vývoj zdrojového rámca, čo
spôsobovalo, že zámery dlhodobých plánov rozvoja sa už v prvých rokoch realizácie stávali nereálne a
nedosiahnuteľné, podporovalo improvizáciu a tým aj nižšiu efektívnosť využitia dostupných zdrojov, resp. ich
využitie nie vždy v prospech rozvoja potrebných obranných spôsobilostí.
Dôležitým nástrojom, ktorý bude využívaný v rámci systému obranného plánovania bude controlling, ktorý
napomôže
a) odhaľovať riziká a upozorňovať na hroziace a reálne odchýlky od žiaduceho vývoja,
b) analyzovať a hodnotiť efekty strategických rozhodnutí,
c) plánovať a programovať vývoj rezortu obrany v súhrnných a analytických ukazovateľoch.
Na základe týchto informácií je možné konštatovať, že potreba optimalizácie systému obranného plánovania
vychádza z jeho dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov, prejavujúcich sa najmä v nízkej produktivite obranného
plánovania, zložitosti systému, neprehľadnosti, nepružnej spätnej väzby, nadmernej orientácii na dokumenty
namiesto funkčného prepájania procesov, ako aj v ťažkostiach s harmonizáciou procesov obranného plánovania
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SR s procesmi v NATO. Základným cieľom je revitalizovať systém obranného plánovania definovaním jeho
základných parametrov, vrátane úloh zložiek, vstupov a výstupov procesov a ich väzieb, s dôrazom na
prepojenie strategických cieľov a úloh so zdrojmi. Návrh na možnosti zvýšenia efektívnosti obranného
plánovania v strednodobej fáze tohto systému. Tento návrh vychádza zo základného, rokmi a praxou overeného
systému obranného plánovania s určením predpokladanej kompetencie a právomoci rozhodovať v rámci plnenia
stanovených úloh. Vychádzajúc z týchto predpokladov je stanovený cieľ v rámci vývoja súčasného systému
obranného plánovania analyzovať administratívne resp. organizačne náročnosť jednotlivých postupov a
spracovať návrh na zvýšenie efektívnosti systému obranného plánovania.
Vzhľadom na to, že expedičný charakter operácií Aliancie alebo Európskej únie bude z dôvodu aktuálneho
vývoja bezpečnostného prostredia s najväčšou pravdepodobnosťou narastať, zvyšovať sa budú i požiadavky na
požadované spôsobilosti (expedičnosť, nasaditeľnosť a udržateľnosť). Podstata spočíva v tom, že ak sa
ozbrojené sily rozmiestňujú a plnia operačné úlohy potrebujú okrem adekvátneho finančného zabezpečenia aj
značnú logistickú podporu. Bez dostatočnej logistickej podpory by ozbrojené sily neboli schopné plniť
stanovené úlohy v požadovanom rozsahu. Pri plánovaní a realizácii logistickej podpory sa pritom musí
vychádzať z toho, že ozbrojené sily budú súbežne vykonávať široký rozsah aktivít v celom spektre konfliktu, od
bojových akcií zameraných na zničenie protivníka alebo operačných úloh zameraných na oslabenie jeho sily, cez
získavanie spravodajských informácií alebo vedenie psychologických operácií, až po humanitárnu pomoc, a to v
určitom čase a v určitom priestore. A práve preto logistika predstavuje neoddeliteľnú súčasť ekonomiky obrany.
Využitie kapacít v mieste nasadenia pre zaistenie služieb bude závisieť od spôsobu činnosti jednotiek, miesta
pôsobenia, dostupnosti miestnych zdrojov, pričom spôsob zabezpečenia bude zvolený v tesnej spolupráci medzi
operačnými, civilnými plánovacími a logistickými štábmi. Stanovenie spôsobu zabezpečenia služieb bude vždy
súčasťou nariadenia pre vyslanie jednotiek OS SR do príslušnej operácie, v ktorom budú na základe plnenej
úlohy a organizačných štruktúr vyčleňovaných jednotiek stanovené formy zabezpečenia služieb v závislosti na
druhu operácie, pri súčasnom zohľadnení kapacít a možností logistiky vyčleňovaných jednotiek, prieskumu
možností využitia kapacít v priestore nasadenia a uzatvorenie príslušných kontraktov orgánmi NSE (National
support element = národný podporný prvok).
4. ZÁVER
Výsledkom funkčného systému obranného plánovania sú obranné spôsobilosti potrebné na zaručenie obrany
štátu a plnenie spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov, efektívne budované a udržiavané v rámci
dostupného zdrojového rámca. Rozvoj nástrojov strednodobého plánovania je dôležitou úlohou rezortu
ministerstva obrany v oblasti obranného plánovania.
Základom kolektívneho obranného plánovania je, že sa členské štáty zaväzujú jednotlivo a spoločne rozvíjať
svoju obranyschopnosť. Aj každý nový člen aliancie sa musí zamerať na vlastnú obranu, aby si zaslúžil
kolektívnu bezpečnosť, a zároveň musí byť pripravený hmatateľne prispieť ku kolektívnej bezpečnosti aj vtedy,
keď nie je priamo ohrozený. Aby armády členských štátov aliancie mohli spoločne pôsobiť, boli zavedené
mnohé jednotné štandardy, postupy a procedúry, vzájomne prispôsobené spojovacie a informačné systémy.
Odporúčania odbornej verejnosti spočíva vo zvýšení výdavkov členských krajín na obranu, ktorá bola dlhé roky
zanedbávaná, najmä kvôli pocitu bezpečnej Európy. Je potrebné sa zamerať opäť na kolektívnu obranu a
budovať spôsobilosti, ktoré budú schopné túto kolektívnu obranu zabezpečiť. SR má zámer aj naďalej flexibilne
reagovať na požiadavky vyplývajúce z vývoja medzinárodného bezpečnostného prostredia, prispievať k rozvoju
komplexného civilno-vojenského pôsobenia pri predchádzaní a riešení kríz, koordinovane budovať civilné a
vojenské spôsobilosti a efektívne prispievať do krízového manažmentu medzinárodných organizácií, ktorých je
členom (EÚ, NATO, OSN, OBSE). Vzhľadom na uvedenú flexibilitu z procesu alokácie zdrojov sa stáva
dynamická úloha, ktorá sa vyvíja v závislosti od naplnenia plánovaných počtov profesionálnych vojakov a
logistickej podpory pri plnení úloh.
Budúce požiadavky na spôsobilosti ozbrojených síl budú určite ovplyvnené radou faktorov, ktoré sú dnes ťažko
predvídateľné a identifikovateľné. Najvýznamnejší vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele bude
najmä:
- vývoj bezpečnostného prostredia (globálne, regionálne resp. lokálne)
- disponibilné obranné zdroje
- investovanie do výskumu a vývoja aj technologického rozvoja
- vývoj aliančných a koaličných väzieb v rámci kolektívnej obrany
- zmeny ekonomické, spoločenské a klimatické.
Je dôležité akým spôsobom sú finančné prostriedky na tieto účely použité a z tohto dôvodu potrebuje SR viac
praktický a efektívny prístup štátu k obrane a získanie podpory širokej verejnosti pri strategických rozhodnutiach
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o použití dostupných zdrojov na zaručenie obranyschopnosti štátu a bezpečnosti našich občanov. Ekonomický
potenciál štátu nemôže byť využitý len na zabezpečenie mierových potrieb jeho časť musí aj v mieri plniť úlohy
zabezpečenia obrany. Obrana nie je len javom politickým a vojenským, ale aj ekonomickým medzi obranou a
ekonomikou existuje celý rad vzájomných vzťahov, z tohto dôvodu vzájomné vzťahy obrany a ekonomiky sa
ustavične vyvíjajú, prehlbujú a sú postupne stále užšie a previazanejšie. Analýza údajov o výške vojenských
výdavkov vo svete potvrdzuje závislosť medzi zhoršovaním bezpečnostnej situácie vo svete a rastom vojenských
výdavkov. Keďže neexistuje žiadny reálny predpoklad zlepšenia svetovej bezpečnostnej situácie v najbližšom
období, je vysoko pravdepodobné, že rast vojenských výdavkov bude napriek nepriaznivým následkom
globalizácie a celosvetovej hospodárskej krízy pokračovať. Na základe týchto poznatkov autor v zmysle
zámerov tohto príspevku konštatuje, že aj keď sa bezpečnostné riziká a hrozby zo strany štátnych alebo
neštátnych aktérov nikdy nebudú dať odstrániť úplne, prijímanie účinných a efektívnych opatrení s adekvátnym
zdrojovým zabezpečením v maximálnej možnej miere zníži negatívne dopady prípadných bezpečnostných kríz,
či ozbrojených konfliktov na vyspelé štáty sveta, vrátane Slovenskej republiky.
Význam obranného plánovania vyplýva zo skutočnosti, že vychádza z ekonomiky obrany štátu, priamo
nadväzuje na finančnú a hospodársku politiku štátu i jeho obrannú a bezpečnostnú politiku v rámci celkovej
politiky štátu, a je úzko prepojené na štátny rozpočet. Problematika obranného plánovania vyžaduje v súčasnej
dobe ale aj v budúcnosti neporovnateľne väčšiu pozornosť ako doposiaľ. Obranné plánovanie zohráva totiž
rozhodujúcu úlohu v udržiavaní a rozvoji síl a spôsobilostí potrebných na zabezpečenie obrany SR a plnenie
spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov s ohľadom na dostupnosť obranných zdrojov v dlhodobom,
strednodobom a krátkodobom časovom horizonte. Zároveň patrí medzi najzložitejšie a najdôležitejšie oblasti,
pretože sa prelína v podstate takmer všetkými činnosťami štátu.
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TVORBA A UDRŽIAVANIE ZÁSOB MATERIÁLU
LETECTVA A PROTIVZDUŠNEJ OBRANY PRE ČAS
KRÍZOVEJ SITUÁCIE V OZBROJENÝCH SILÁCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Miroslav ŠKOLNÍK1 - Martin TREBULA2

Creating and Maintaining Inventory of Aircraft and Air Defence Material
for Crisis Situation in the Slovak Armed Forces
Abstrakt: Cieľom článku je predstaviť systém výpočtu, požadovania, tvorby a udržiavania zásob leteckého
materiálu pre čas krízovej situácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: tvorba zásob, letecký materiál, krízová situácia
Abstract: The aim of the article is to introduce system of calculating, demanding, creating and maintaining
inventory of aircraft material for crisis situation in the Slovak Armed Forces.
Keywords: creation of inventory, aircraft material, crisis situation
1. ÚVOD
Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) predstavujú jeden z hlavných nástrojov štátnej moci. Sú
vytvorené na zachovanie mieru a bezpečnosti Slovenskej republiky a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. OS SR sú rozhodujúcim výkonným prvkom
systému ochrany a obrany Slovenskej republiky. Úlohy a smerovanie prípravy OS SR budú v nasledujúcich
rokoch závisieť od bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky – vnútorného, ako aj od bezpečnostného
prostredia v rámci NATO a EÚ.
Vzdušné sily OS SR sú základnou zložkou OS SR, ktorej poslaním je zabezpečiť nepretržitú ochranu a obranu
nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, vzdušného priestoru NATO, ochranu a obranu
zvrchovanosti Slovenskej republiky, dôležitých politických a hospodárskych centier, regiónov a vojsk pred
údermi vzdušného nepriateľa, ako aj poskytnúť priamu podporu pozemným silám OS SR a podporu
medzinárodným vojenským operáciám v súlade s prijatými záväzkami. V rámci svojej pôsobnosti okrem
ochrany a obrany Slovenskej republiky prispievajú aj ku kolektívnej ochrane a obrane krajín NATO a Európskej
únie. Musíme ich vnímať ako zložku OS SR, ktorá sa neustále vyvíja, modernizuje a prispôsobuje požiadavkám
vyplývajúcim z hlavnej úlohy OS SR. Sú významným bojovým a podporným prvkom úspešného vedenia
operácií v celom ich spektre a sú schopné pôsobiť samostatne, alebo ako súčasť spoločných a medzinárodných
zoskupení, podľa povahy a zložitosti riešenej situácie. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami, schopnosťami a
spôsobilosťami, ktoré ich odlišujú od ostatných zložiek. Ich charakteristickou vlastnosťou je rýchla absorpcia
najnovších technológií a operačných postupov zabezpečujúcich udržiavanie vysokej bojovej úrovne a
spôsobilostí vo všetkých rozhodujúcich oblastiach činnosti. [1]
Bezpečnostné prostredie bude aj v budúcnosti charakterizované predovšetkým rastúcou komplexnosťou,
vysokou dynamikou zmien a vzájomnou previazanosťou politických, vojenských a ekonomických faktorov.
Tieto vplyvy sa budú rovnako premietať aj do zmien v koncepcii efektívnej realizácie obranného plánovania
a projektovania.[2]
Štruktúry ozbrojených síl boli v minulosti a z určitej časti aj v súčasnosti z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
založené na statickej logistike, ktorá bola založená na vytváraní veľkých zásob materiálu a techniky. Vo
všeobecnosti môžeme konštatovať, že bola tendencia rastu zásob. Dôvodom tejto skutočnosti bolo a je
rozširovanie sortimentu používaných výrobkov a modernizácia techniky. OS SR sú v zdĺhavom procese obmeny
hlavných druhov výzbroje a techniky, čo prináša nutnosť vytvárania zásob pre novozavádzanú výzbroj, techniku
a materiál, a tým aj nárast celkového množstva skladovaných zásob (napr.: náhradné diely). [3]

doc. Ing. Miroslav ŠKOLNÍK, PhD, docent, Katedra manažmentu, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
Miroslav.Skolnik@aos.sk
2 Ing. Martin TREBULA, externý doktorand, Katedra bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
martin.trebula@mil.sk
1
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2. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ K TVORBE ZÁSOB PRE ČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE
Nevyhnutným predpokladom pre zaistenie zabezpečenia obrany štátu a zabezpečenia jeho bezpečnosti je
zabezpečenie dostatočného množstva zásob pre činnosť OS SR. [4]
Základným dokumentom pre stanovenie výšky a rozloženia zásob v OS SR, ktoré sú určené pre strategický,
operačný a taktický stupeň velenia je „Systém tvorby zásob OS SR“. [5] Tento dokument rozpracúva tvorbu
zásob na prechod zo stavu bezpečnosti na vojnový stav, vojnu a zásoby pre čas krízovej situácie.
Ďalšími dokumentami používanými v procese plánovania zásob pre čas krízovej situácie sú :
- Normy zásob materiálu používaného v OS SR na zabezpečenie bojovej činnosti č.p.: ŠbLog-V-886/2007,
- Metodické pokyny NGŠ OS SR pre tvorbu zásob na zabezpečenie bojovej činnosti č.p.: ŠbLog-V-887/2007-OZ,
- Metodika pre spracovanie dokumentu „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR pri
zabezpečovaní obrany SR, zabezpečenie služieb v čase kríz. situácie SR“ , č.p.: ŠbPO-V-382/2009.
Od času tvorby a vydania týchto dokumentov čoskoro uplynie desať rokov. Desať rokov je obdobie, ktoré
možno aj v zmysle „Odborných pokynov č.7/2015 riaditeľa Úradu centrálnej logistiky k dobám životnosti
hnuteľného majetku štátu“ považovať za polovicu života techniky, počas ktorej môže byť technika využívaná na
účely pre ktoré bola vyrobená. Za toto obdobie došlo v OS SR k vyradeniu množstva zastaranej techniky a
naopak, v rámci modernizácie k zavedeniu nových typov. Na základe uvedeného, vznikla potreba aktualizácie
týchto dokumentov.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 435 z 28. septembra 2016 k návrhu „Stanovenia výšky zásob materiálu
používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti“ bolo ministrovi
obrany uložené, zabezpečiť rozpracovanie tohto dokumentu v rezorte Ministerstva obrany SR na podmienky
ozbrojených síl Slovenskej republiky do 31. decembra 2016.
Minister obrany SR svojim rozhodnutím k materiálom 5. zasadnutia kolégia ministra obrany SR dňa 4 augusta
2016 vydal náčelníkovi Generálneho štábu OS SR úlohu, do troch mesiacov od schválenia novelizácie uznesenia
vlády vydať interný predpis „Systém a metodika tvorby zásob a zabezpečenia služieb v ozbrojených silách
Slovenskej republiky na obdobie krízovej situácie a pre operácie medzinárodného krízového manažmentu“.
Týmto bol daný legislatívny základ pre aktualizáciu dokumentov nevyhnutých pre plánovanie, tvorbu
a udržiavanie zásob potrebných pre čas krízovej situácie.
3. SÚČASNÝ STAV TVORBY ZÁSOB MATERIÁLU LETECTVA A PROTIVZDUŠNEJ OBRANY
3.1 Metodické pokyny
Metodické pokyny „Systém a metodika tvorby zásob a zabezpečenia služieb v ozbrojených silách Slovenskej
republiky na obdobie krízovej situácie a pre operácie medzinárodného krízového manažmentu (ďalej len
„MKM“)“ v oblasti tvorby zásob v OS SR spresňujú:
- rozloženie a stanovenie výšky zásob,
- plánovanie, tvorbu a zabezpečenie zásob všetkých zásobovacích tried,
- plánovanie a zabezpečenie opráv,
- straty, spotrebu a plánovanú úhradu materiálu ozbrojených síl v období krízovej situácie.
Sú určené pre OS SR – generálny štáb, veliteľstvá síl, zväzky, útvary, jednotky a zariadenia ozbrojených síl na
usmernenie činnosti pri príprave a zabezpečení zásob pre ozbrojené sily na území Slovenskej republiky v období
krízovej situácie a vo vojenských operáciách MKM. Pre veliteľov a riadiacich funkcionárov logistiky na
všetkých stupňoch velenia sú tieto metodické pokyny východiskovým dokumentom pre procesy obranného
plánovania v oblasti zabezpečenia jednotiek, útvarov a zväzkov ozbrojených síl výzbrojou, technikou a
materiálom a na zabezpečenie mobilizačnej pripravenosti jednotiek, útvarov a zväzkov ozbrojených síl.
Zásoby pre čas krízovej situácie sú zásoby výzbroje, techniky a materiálu na zabezpečenie 30 dní (ďalej len
„DOS“ – Days of Supplay) priamej bojovej činnosti OS SR. Delia sa na zásoby základnej výbavy, pohyblivé,
operačné a centrálne zásoby. Časť týchto zásob môže byť v stanovených výškach zabezpečovaná
prostredníctvom štátnych hmotných rezerv (ďalej len „ŠHR“).
Zásoby pre čas krízovej situácie:
- Základná výbava - sú zásoby proviantu, pitnej vody, individuálnych prostriedkov zdravotníckej ochrany
jednotlivca, výstroja, pohonných hmôt a mazív, munície a materiálu pre vojaka, zbraní, techniky na 3 DOS.
V tomto druhu zásob sa materiál letectva a protivzdušnej obrany (ďalej len „LaPVO“) nenachádza.
- Pohyblivé zásoby – sú zásoby vytvárané na taktickom stupni. Vytvárajú sa na zabezpečenie úhrady strát a
spotreby materiálu pre potreby vojsk v priebehu bojovej činnosti. Tieto zásoby sú v čase krízovej situácie k
dispozícii veliteľom príslušného stupňa velenia a v stave bezpečnosti pre zabezpečenie deklarovaných síl.
Musia byť priebežne dopĺňané a udržiavané v stanovenom množstve. Stanovené množstvo pohyblivých
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zásob musí byť zabezpečené zodpovedajúcou prepravnou kapacitou. Tieto zásoby sú uložené v skladoch
útvarov, v zásobovacích základniach, zabezpečené v ŠHR.
Operačné zásoby – sú zásoby vytvorené pre operačný stupeň a slúžia na podporu operácií všetkých druhov
síl. Sú vezené v prepravných prostriedkoch Brigády bojového zabezpečenia. Sú uložené v rámci centrálnych
zásob.
Centrálne zásoby – sú zásoby výzbroje, bojovej a inej techniky a ostatného materiálu pre potreby OS SR na
zabezpečenie bojovej činnosti vojsk. V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu disponuje s týmito zásobami náčelník Generálneho štábu OS SR. Súčasťou centrálnych zásob sú aj
zásoby pre zabezpečenie udržateľnosti deklarovaných síl.
ŠHR sa tvoria na ochranu ekonomiky a na riešenie krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, III. stupňa
povodňovej aktivity, stavu núdze v energetike, potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl
alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. [6]

3.2 Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR v čase krízovej situácie
Na základe uvedených metodických pokynov sa na účely určenia výšky strát, spotreby a plánovanej úhrady
materiálu OS SR a zabezpečenie služieb pri obrane Slovenskej republiky spracováva dokument „Straty, spotreba
a plánovaná úhrada materiálu OS SR v čase krízovej situácie“.
Podkladom na spracovanie tohto dokumentu sú:
-

ustanovenia pre spresnenie plánovania, tvorby a zabezpečenia zásob materiálu LaPVO uvedené
v metodických pokynoch,
dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany,
priemerné normy strát materiálu na jeden deň bojovej činnosti uvedené v normách zásob materiálu,
priemerné normy spotreby materiálu za jeden deň bojovej činnosti uvedené v normách zásob materiálu,
nomenklatúra materiálu, ktorou je predpisovaný materiál na tabuľky počtov,
platné tabuľkové a skutočné počty techniky a materiálu,
nariadenie na spresnenie (spracovanie) plánu rozvinovania na vojnové počty vo výcvikovom roku.

V oblasti LaPVO je jeho cieľom získať jednoznačné prehľady o:
-

druhoch a množstve techniky LaPVO, ktoré je potrebné zabezpečiť na úhradu strát,
druhoch materiálu a jeho množstve, ktoré je potrebné zabezpečiť na úhradu spotreby,
zabezpečení zásob v skladoch ŠHR a uplatňovaní požiadaviek na vojnovú výrobu,
opravárenských kapacitách vojnovo rozvinovaných prostriedkov technického zabezpečenia OS SR
zabezpečení vojnových opráv techniky vo vojenských opravárenských podnikoch, prípadne v civilnom
sektore,
- potrebách zabezpečenia služieb nevyhnutných pre ozbrojené sily v čase krízovej situácie v civilnom
sektore.
V dokumente „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR v čase krízovej situácie“ sa straty, spotreba
a plánovaná úhrada materiálu LaPVO a zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie rozpracováva na tieto časti:
-

straty a plánovaná úhrada materiálu LaPVO,
spotreba a plánovaná úhrada materiálu LaPVO,
požiadavky na zabezpečenie úhrady materiálu LaPVO zo ŠHR,
zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie.

Straty a plánovaná úhrada techniky LaPVO sa počíta z tabuľkových vojnových počtov techniky a priemerných
noriem strát materiálu za jeden deň bojovej činnosti. Určia sa priemerné denné straty techniky. Výpočet strát
techniky LaPVO za jeden deň bojovej činnosti sa vykonáva podľa vzorca v tvare:

Priemerné straty techniky za 1 deň boj. činosti =

počet techniky podľa
tabuliek vojnových počtov

100

× koeficient priemerných strát za 1 deň

Koeficienty priemerných strát - „Priemerné normy strát materiálu v % za 1 deň vojnového konfliktu“ sú
definované v „Metodike pre spracovanie dokumentu „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR pri
zabezpečovaní obrany SR, zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie SR“ č.: ŠbPO-V-382/2009“, ktorý je
utajovaného charakteru.
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Straty techniky sa delia na nenávratné, vtedy je potreba uhradiť celý kus techniky a návratné, kedy je úhrada
strát techniky riešená opravou v danom rozsahu. Opravy leteckej techniky sa zabezpečujú vojskovo alebo
mimovojskovo. Systém opráv leteckej techniky je rozdelený nasledovne:
-

drobné opravy sú opravy vykonávané spravidla príslušníkmi letky (podľa organizačného členenia leteckého
krídla),
bežné opravy sú opravy vykonávané príslušníkmi technickej letky opráv a predpísaných prác príslušného
krídla,
stredné opravy sú zväčša mimovojskové opravy (podľa typu leteckej techniky),
generálne opravy a revízie (podľa typu leteckej techniky) sú mimovojskové opravy vykonávané v leteckých
opravovniach a vo výrobných podnikoch.

Výpočet spotreby materiálu LaPVO za jeden deň bojovej činnosti sa vykonáva podľa toho istého vzorca
s použitím koeficientov ktoré sa nazývajú „Priemerné normy spotreby materiálu“ a sú tiež definované vo vyššie
uvedenom dokumente.
Časť „Zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie“ je tvorená prehľadmi požiadaviek na zabezpečenie služieb
v civilných organizáciách v oblastiach, ktoré si ozbrojené sily v čase krízovej situácie nie sú schopné zaistiť
vlastnými silami a prostriedkami.
Príklad výpočtu strát materiálu:
Potrebujeme určiť počet opráv v rozsahu generálnej opravy, potrebných na úhradu návratných strát vrtuľníkov
Mi-17 počas 30 dní bojovej činnosti. Prvým údajom je počet kusov techniky/vrtuľníkov, určený tabuľkami
vojnových počtov, napr. 13. Ďalším potrebným údajom je koeficient priemerných strát techniky za jeden deň
bojovej činnosti, čo pre generálnu opravu predstavuje napr. 0,21.
Výpočet:
1 DOS: 13 (počet kusov techniky/vrtuľníkov) x 1/100 x 0,21 (koeficient priemerných strát techniky za jeden deň
bojovej činnosti) = 0,0273
30 DOS: 30 x 0,0273 = 0,819 ≐ 1
Výsledok:
Pre zabezpečenie 30 dní bojovej činnosti trinástich vrtuľníkov Mi-17 je teda potrebné zabezpečiť opravárenskú
činnosť v rozsahu jednej generálnej opravy.
4. ZABEZPEČOVANIE POŽIADAVIEK OZBROJENÝCH SÍL
Náčelník odboru logistiky štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR na základe dokumentu „Strata,
spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase krízovej situácie“ spracuje
dokument „Návrh požiadavky na dodávky materiálu a zabezpečenie služieb ozbrojených síl v období krízovej
situácie“ s výhľadom na ďalšie dva roky. Tieto požiadavky predkladá náčelník Generálneho štábu OS SR na
rokovanie kolégia ministra obrany SR. Po jeho vyhodnotení (výška aktuálnych skladových zásob, pridelené
finančné prostriedky,...) sú požiadavky zasielané v súlade so „Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej
republiky č. 75/2015 o spôsobe uplatňovania požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky“ cestou Úradu
centrálnej logistiky a správy majetku štátu (ďalej len „ÚCLaSMŠ“) sekcii riadenia obrany, výstavby OS SR
a obranného plánovania (ďalej len „SEKRO) ministerstva obrany. [7]
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Jednotka, útvar, operačné veliteľstvo
stav bezpečnosti

krízový stav

výcvik
prevádzka
mimoriadne
situácie

operácie MKM

základná výbava
pohyblivé zásoby
operačné zásoby
centrálne zásoby

pohyblivé zásoby
operačné zásoby

-

výpočet výšky zásob
zabezpečenie zdrojov financovania
spracovanie požiadaviek na obstaranie
výpočet prepravnej kapacity
uloženie a označenie zásob
spracovanie súčinnostných dohovorov

-

porovnanie požiadaviek so skladovými
zásobami
predkladanie súhrnných požiadaviek
rozhodnutie o uložení zásob na jednotlivých
úrovniach

GŠ OS SR
OdLog

-

ÚLZ
SCKM
ÚHL

MO SR
ÚIA

SEKRO

uplatňovanie požiadaviek OS SR na Správe
ŠHR
uzatvorenie zmlúv o uchovaní výrobných
schopností, o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy, kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo

Legenda:
GŠ OS SR – Generálny štáb OS SR
MO SR – Ministerstvo obrany SR
OdLog – Odbor logistiky GŠ OS SR
ÚLZ – Úrad logistického zabezpečenia
ÚHL – Úrad hlavného lekára
SCKM – Strategické centrum krízového manažmentu
ÚIA – Úrad pre investície a akvizície
SEKRO – Sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl
a obranného plánovania

Obr. 1 Systém zabezpečenia požiadaviek [8]
4.1 Zabezpečovanie požiadaviek OS SR v stave bezpečnosti
Požiadavky ozbrojených síl v stave bezpečnosti zabezpečuje SEKRO:
-

-

v prípade že sa výroba a dodávky tovarov v stave bezpečnosti skončili, alebo sa obmedzili, pričom dodávky
pre ozbrojené sily v období krízovej situácie sú nevyhnutné, uzatvára zmluvy o uchovaní výrobných
schopností s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie na udržiavanie prevádzkyschopnosti
výrobných zariadení a kapacít na zabezpečenie výroby materiálu na úhradu strát a spotreby v období
krízovej situácie,
na tovary a služby, ktoré sú bežne dostupné v čase bezpečnosti a budú sa dodávať v období krízovej situácie
uzatvára zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie na dodávky
tovarov a služieb na dopĺňanie strát a spotreby v období krízovej situácie,
prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vytvára ŠHR pre OS SR v období
krízovej situácie.
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4.2 Zabezpečovanie požiadaviek OS SR v období krízovej situácie
Požiadavky OS SR po vyhlásení krízovej situácie zabezpečuje Úrad pre investície a akvizície (ďalej len „ÚIA“)
na základe podkladov od SEKRO. Uzatvára kúpne zmluvy na dodávky materiálu a zmluvy o dielo na dodávky
služieb (najmä opravy a revízie techniky a materiálu) na základe zmlúv uzavretých v stave bezpečnosti, alebo
podľa nových požiadaviek, ktoré vzniknú v období krízovej situácie. SEKRO v tomto období predkladá Správe
ŠHR požiadavky na uvoľnenie hmotných rezerv určených pre potreby OS SR.
5. ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Pri výpočte strát, spotreby, plánovanej úhrady materiálu LaPVO a zabezpečenia služieb v čase krízovej situácie
sa používajú koeficienty priemerných strát - „Priemerné normy strát materiálu v % za 1 deň vojnového
konfliktu“ a koeficienty spotreby - „Priemerné normy spotreby materiálu“, ktoré sú definované v „Metodike pre
spracovanie dokumentu „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu OS SR pri zabezpečovaní obrany SR,
zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie SR“, č.: ŠbPO-V-382/2009“. Tieto normy by mali vychádzať zo
skúseností z reálnych vojnových konfliktov. Sú v nich uvedené aj koeficienty na druhy techniky, ktorými OS SR
už desať a viac rokov nedisponujú a ani výhľadovo nie je plánovaná akvizícia techniky týchto druhov (napr.
bitevné lietadlá, fotopracovne, fotolaboratóriá, atď...). V OS SR nie je v súčasnosti možné dopátrať sa k pôvodu
– zdroju týchto koeficientov, či spôsobu ich výpočtu – určenia.
Samotný vzorec výpočtu spotreby materiálu neposkytuje reálne výsledky, pretože v ňom absentuje kvantifikátor
- parameter množstva materiálu/náhradného dielu v akom sa nachádza na technike. Napríklad lietadlo L-39
Albatros má jednu pneumatiku na prednej podvozkovej nohe a na dve pneumatiky iného rozmeru na zadných
podvozkových nohách. Koeficient spotreby je pre všetky pneumatiky zhodný. Spotreba zadných pneumatík by
teda mala byť dvojnásobná. Keďže počet pneumatík na technike nie je pri výpočte zohľadnený, výsledkom je
rovnaké množstvo spotreby predných aj zadných pneumatík. K obdobnej situácii dochádza aj u materiálu,
ktorého norma spotreby je daná normou strát. Pri strate jednomotorového a dvojmotorového lietadla je výsledok
spotreby motorov rovnaký.
Na základe uvedeného odporúčame:
- normy strát a spotreby pravidelne aktualizovať vzhľadom na používané druhy a typy techniky,
- pri jednotlivých druhoch techniky uviesť aj konkrétnu techniku, či náhradný diel definovaním vojenského
čísla materiálu,
- v metodike upraviť spôsob výpočtu tak, aby bolo zohľadnené množstvo v akom sa daný diel nachádza
v technike,
- v „Priemerných normách strát materiálu v % za 1 deň vojnového konfliktu“ a „Priemerných normách
spotreby materiálu“, zreálniť koeficienty na základe poznatkov partnerských armád NATO, ktoré majú
skúsenosti z vojnových konfliktov,
- do výpočtov spotreby nezahŕňať súpravy náhradných dielov na opravy takých rozsahov na vykonanie
ktorých OS SR nemajú spôsobilosti,
- pred uzavretím zmlúv so subjektami hospodárskej mobilizácie na dodávky služieb – opráv techniky LaPVO
na dopĺňanie strát v období krízovej situácie vykonať u týchto subjektov:
 vykonať Úradom vojenského letectva opakovaný audit s cieľom kontroly zachovania spôsobilostí
vyplývajúcich z „Osvedčenia na činnosti vo vojenskom letectve“, tzn. zachovania spôsobilostí pre
vykonávanie opráv, údržby, vývoja, výroby, skúšok vojenskej leteckej techniky, ktoré subjekt
preukázal pri certifikácii,
 proces overenia kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie
kvality s cieľom zistiť možnosti plnenia zmluvných požiadaviek s ohľadom na kvalitu
poskytovaných služieb v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii
a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb.
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THE STATE OF PREPARATIONS FOR THE LAW ON SBS*
IN THE CZECH REPUBLIC
*SBS = Soukromá Bezpečnostní Služba/Private Security Services – PSS
Vladislav ŠTEFKA1

Abstract: The new draft bill does not contain conditions for the greater involvement of SBS/PSS (further only
PSS) in crisis situations and does not require medical, psychological and professional competence in order to
adequately perform activities in various employment positions in accordance with their categorization and level
of responsibility.
Key Words: Crisis, Health Care and Professional Competence, Pricing Conditions

INTRODUCTION
The Czech Republic - is probably one of the last European Union countries to not have a law on Private
Security Services. Here, the so-called “Chamber System” continues to prevail where individual professional
chambers participate in the management of their members - to whom they provide information about the goingson in individual sections. In the Technical Section for instance, this is due to the dominant standing of the AGA
Association - which is also a member of the Economic Chamber of the Czech Republic. In other activities
however, there is a fragmentation of memberships in the individual chambers – whether watch-guards or
detective activities.
The draft bill on PSS is still at the level of central government authority organs - among which is the Ministry of
the Interior of the Czech Republic - a constant source above all of particular party wrangling and constant
political (re)nomination of the Minister of Interior of the Czech Republic. Thus, it has been subject to constant
changes which - after the replacement of this resort´s minister, is reworked and incorporated again and again and
into the draft. Overall, one is forced to say that this has to with so-called “Green-Table suggestions, and this not
only without consultation with practitioners from various security agencies, as well as the ignorance of higher
education research in this direction. In addition, the tuition of these subjects has been seized upon by many other
interested parties – whether private or public tertiary education institutions, which –due to often having their
friends, receive grant subsidies allocated to resolve this problem – it would seem however, without much result.
Equally, another draft law relating to PSS is currently being debated in Parliament - fortunately however, also
which Czech MPs have refused to approve; which - at the level of the Security and Safety Committee of the
Chamber of Deputies, faced fundamental objections to this proposal. At the same time, the promoter of the law,
i.e. The Ministry of the Interior, admits that the law that was submitted will be accompanied by increased
administration and control costs, and this is estimated to amount to thirty million Czech crowns (CZK). In
addition, representatives of the petitioner presented a draft in which they want to regulate a number of things by
means of so-far non-existent implementation regulations, i.e. accompanying regulations.
The main conceptual flaws of this proposal are:
- It does not allow - or as the case may be, does not define conditions for the involvement of such
security services in crisis situations - for example, working with the IRS (Integrated Rescue Services)
- It does not differentiate the factual diversity of individual activities within the framework safety and
security activities regarding "The protection of persons and property" into individual categories
- It does not set or specify any requirements for the expertise and medical and psychological fitness in
such a way as to correspond to differing working positions according to their categorization and level of
responsibility
- It does not set or specify concrete persons to whom intelligence services in the licensing proceeding
will transmit information, nor does it establish the scope of these measures
- It does not provide protection to citizens against interferences with their fundamental rights and
freedoms on the part of by private detective services operators
And further, a number of similar disproportions can also be found; one of the most discussed issues is,
endeavours to give advantage to existing, large companies - at the expense of small business entities.
This approach is mentioned primarily for the reason that the limiting factor is still the price of the contract –
respectively, the hourly rate for security guard services. Large service providers in the PSS resolve this question
by supplying comprehensive services – predominantly, in the cleaning field, where they charge significantly

1
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lower prices – and thereby, are able to pay a higher rate for guard positions, or as an in-store detective, as this
service is often called.
Another legislatively unresolved issue is the so-called “Private Detective Services”, who often – and not only in
the eventual implementation of operative investigative means, may constitute a serious encroachment on
fundamental human and civil rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, for
example: “Interference with the Right to Privacy, pursuant to Article.7; or, “Protection against any Unauthorized
Gathering, Publication or Other Abuse of Personal Data”, pursuant to Art.10; or “The Inviolability of One´s
Home”, pursuant to Art.12; and, “The Right to Privacy/Secrecy Over the Telephone”, pursuant to Art.13.
For entrepreneurs, and especially for small entities, this not only increases the administrative burden - but for
many, it will also mean the loss of employment, or any entrepreneurial skills whatsoever, since they will not be
able to meet the qualification prerequisites.
At the present time, one cannot even predict how the implementation regulations will address and govern
individual positions, and what the demands placed on these positions will be. What is certain is that licensing
procedure - as foreseen in the proposal - and no one has objected to this part, will entail an increase in financial
costs, which could also have disastrous consequences for small businesses. In addition, the consequence of the
licensing procedure is the issuance of a license with limited duration. In addition, a great bone-of-contention is
that it does not set the lower limit of hourly rates; which would, at least, force statutory authorities to cover them.
The price for guard services has been strongly deformed over the long-term, and this due to the understandable
desire of clients to obtain these services cheaply – and, in particular, the efforts of some service providers to
establish themselves on the market at a price that does not correspond to the scope and quality of services
rendered, and, in some cases, the failure to fulfill obligations to the state and/or employees. This attitude can
clearly be seen in the capital city and its environs - where tax audits of businesses have an average periodicity of
more than a hundred years (i.e. 1 tax audit per 100 years). In any case, the price is affected by the client's
requirements on the extent and manner of service performance. However, a sort of crutch remains only in the
setting of the minimum wage – which however is unable to absorb the increased legislated supplements to
wages- like for instance, night duty, working on holidays or on Saturdays and Sundays, reimbursement of salary
during annual leave, or the cost of the alertness and readiness of other employees who work in this regime.
A very negative phenomenon which mainly accompanies pricing issues is that of employers who employ people
with disabilities in the protection of persons and property fields. Employers receive wage subsidies from labor
offices for these people. Thereby then, the employers can reduce the bid price for those interested in these
services, because the employer covers a significant proportion of staff costs from these funds. These are
however, not primarily intended only for the payment of wages - but for the creation of a suitable working
environment with regard to their handicap.
CONCLUSION
The failure to resolve fundamental problems concerning the Protection of Persons and Property fields and other
activities like Technical and Detective Services, or their performance requirements - and many other issues was
reflected in the reluctance of MPs to approve the proposed draft law. In addition, the unwillingness of central
government authorities to further consider these matters is delaying the adoption of the Law on Private Security
Services itself. It is therefore impossible to solve any other problems with a focus on their activities – and, this is
not only true for the relationship with the IRS –Integrated Rescue Services, but any other requirements as well
that may arise in connection with the migration crisis.
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MOC A JEJ FORMY V PODMIENKACH EÚ
TVRDÁ, MÄKKÁ A SMART POWER
Jozef ŠVARNÝ1

Power and its Forms within EU. Hard, Soft and Smart Power
Abstrakt: Európska únia ako subjekt medzinárodných vzťahov v súčasnosti prechádza vážnymi bezpečnostnými
výzvami, ktoré budú mať zásadný dopad na jej budúce smerovanie. Ako aktívny globálny bezpečnostný aktér,
EÚ využíva a rozvíja viaceré nástroje na formovanie bezpečnostného prostredia v ktorom sa nachádza a to
s cieľom zabezpečiť jeho preferovaný vývoj pre podporu rastu kohézie vnútri aliancie, ako aj na zabezpečenie
stability na periférii EÚ. V tomto prehľadovom článku sa v rámci prvej časti budeme venovať vymedzeniu
foriem moci a ich definovaniu – ako sa prejavuje tvrdá moc, mäkká moc a „smart power“. Následne sa budeme
venovať do akej miery ich má koncepčne vybudované EÚ, do akej miery ich využíva a s akým efektom. Na
záver zhodnotíme pravdepodobný trend rozvoja jednotlivých foriem síl v rámci EÚ a to najmä v období po
predpokladanom vystúpení Veľkej Británie z Únie. Základným argumentom, ktorý sa na záver pokúsime obhájiť
je, že EÚ bude musieť na zvýšenie svojej relevancie na medzinárodnej scéne zvýšiť svoju vojenskú moc na
podporu projekcie svojej smart power.
Kľúčové slová:EÚ, mäkká moc, tvrdá moc, smart power, moderný štát.
Abstract: European Union is nowdays as a subject of international relations facing serious security challenges,
which will shape its future direction. EU as active global security actor is using multiple tools to form its security
environment so that it would support further cohesion within EU as well as increase stability on its periphery. In
this paper we will try to frame diferent forms of power - hard, soft and smart power as well as describe how they
are reflected within EU´s power portfolio. In the end we will try to point to possible future development of above
mentioned capabilities in time of likely fracture of its hard power element after likely BREXIT. Main argument
in this paper, which we will try to prove in the conclusion remarks is that EÚ will need to boost its hard power in
order to suplement EU´s drive to project its smart power on international scene.
Keywords:EU, soft power, hard power, smart power, modern state.

1. ÚVOD
Jednotná definícia pojmu moc v súčasnosti nie je ustálená. Anglické slovo „power“ pochádza z francúzskeho
„pouvoir“, ktoré je odvodené z latinského „potestat“ alebo „potentia“ s prekladovým významom „schopnosť“
nie úplne reflektuje jej súčasné poňatie. Vo všeobecnosti sa však dá konštatovať, že moc je schopnosť dosahovať
chcené výsledky. Koncepčne uchopiť význam pojmu moc sa pokúšali doboví teoretici a radcovia vladárov
hádam od nepamäti. Základnou premennou, ktorú sa pokúšali čo najpresnejšie uchopiť bola zmena distribúcie
tejto moci medzi jednotlivými vladármi. Historicky prvým významným mysliteľom v tejto oblasti bol historik
Tukidides, ktorý v opise Peloponézskych vojen2 uvádza okrem iného aj nasledovné ohľadne príčin vzniku vojny:
„Čo robilo vojnu neodvratnou bol rast aténskej sily a strachu, ktorý toto spôsobilo v Sparte“.[1] Ako hlavný
spúšťač vojny autor uvádza dve premenné - nárast moci Atén a strach, ktorý v rastúcej mocnosti na polostrove,
Sparte, tento rast vyvolával. Spoločne s rozdielnymi typmi vlády v oboch mestských centrách3 sa tento dobový
konflikt považuje za prototyp príčin vzniku vojen. Neskorší autori ako Niccolo Machiavelli, či Thomas Hobbes
sa k tejto teórii vzniku vojen, ktorá je v súčasnosti súčasťou tradície takzvanej školy politického realizmu,
prikláňali a následne aj rozvíjali 4 . Sila sa primárne stotožňovala s vojenskými a ekonomickými nástrojmi
pomocou ktorých mocnosť resp. štát boli schopní dosahovať svojich cieľov. Tento koncept moci, ktorý
Ing. Jozef Švarný, externý doktorand, Katedra bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Demänová 393,
Liptovský Mikuláš 6, Slovenská republika, e-mail: jozef.svarny@gmail.com
2 Peloponézska vojna (431 pred Kr. až 404 pred Kr.) v ktorej išlo o nadvládu nad Gréckom a gréckymi osadami bola konfrontáciou medzi
dobovou veľmocou Aténami reprezentovanej Aténskym námorným spolkom (resp. pôvodne Délskym spolkom) a Peloponézskym spolkom
na strane druhej, reprezentovanej rastúcou mocnosťou Spartou a jej spojencami. Atény sú v tomto konflikte interpretované ako námorná
mocnosť reprezentujúca prvky protodemokracie a na druhej strane pozemnú mocnosť reprezentujúcu autokratický systém vládnutia.
V uvedenej vojne Atény a jej spojenci prehrávajú. Vojna trvala 27 rokov (s prestávkami) a skončila porážkou Atén. Vo vojne išlo o získanie
nadvlády nad Gréckom a gréckymi osadami.
3 Atény boli prototypom merkantelistickej v dnešnom ponímaní atlantickej moci, moci námornej založenej na relatívne liberálnych
protomyšlienkach, kým Sparta bola prototypom autoritatívnej moci, moci pozemnej s ideovým pozadím založenom na poriadku,
tradícii/ortodoxii, na uplatňovaní princípu, ktorý by sme dnes mohli nazvať „vertikálou moci“.
4 Je možné konštatovať, že obaja doboví myslitelia boli duchovnými žiakmi Tukididesa.
1
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predstavuje aj vyššie spomenutá škola politického realizmu je po rozpade Sovietskeho zväzu a nárastu
globalizácie sprevádzanou zrýchľujúcou sa penetráciou informácií a technologického pokroku pod tlakom
konštruktivistických škôl bezpečnostných štúdií. Tie sa prikláňajú k definícii moci ako komplementárneho
pôsobenia diplomacie (zahraničnej politiky), kultúrneho vplyvu a historickej atraktivity mocnosti. V prípade
prvého konceptu sa jedná o takzvanú tvrdú moc a v prípade druhom sa jedná o moc mäkkú. Po bližšom
vymedzení jednotlivých foriem moci sa pristavíme pri ich prejavoch v EÚ. EÚ, ktorá má významnú ekonomickú
základňu avšak minimálne vojenské nástroje by sa mohlo javiť, že práve mäkká moc je základom jej schopnosti
presadzovať svoje záujmy. To však nie úplne korešponduje s trendom nárastu významu rozvoja nástrojov tvrdej
moci ako na to poukážeme v druhej časti tohto príspevku ako aj ambíciou EÚ o projektovanie tzv. smart power
na udržanie relevancie v súčasnom globálnom bezpečnostnom prostredí.
2. MOC A JEJ FORMY V PODMIENKACH EÚ: TVRDÁ, MÄKKÁ A SMART POWER
Historicky prevládal názor, že moc sa vyhodnocuje na základe porovnania relatívnej veľkosti teritória
a populácie, bohatstva nerastných surovín, vojenskej sily a spoločenskej stability minimálne dvoch
porovnávaných mocností/štátov, ako aj na schopnosti túto moc pretaviť do zmeny správania sa svojho
protivníka. Tento pohľad predstaviteľov tzv. realistických škôl bezpečnostných štúdií zastávajú názor, že na
zmenu správania protivníka je potrebné aplikovať vojenské a ekonomické nástroje na dosiahnutie želaných
výsledkov. Uvedená forma moci sa nazýva aj tzv. tvrdá moc. Druhou školou bezpečnostných štúdií, ktorá
zakladá definíciu moci na schopnosti presvedčiť protivníka na dobrovoľnú zmenu, v súlade s našou vôľou.
V tomto prípade hovoríme o tzv. mäkkej moci. V rámci bezpečnostnej komunity, ktorá sa podieľa na
formulovaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu pritom prevláda definícia kombinujúca aspekty oboch
spomínaných prístupov, v závislosti od konkrétnej bezpečnostno-politickej situácie. Takáto forma moci je
v rámci bezpečnostnej komunity pomenovaná ako „smart power“.
2.1 Tvrdá moc
Po predchádzajúcich pokusoch Tukididesa, a jeho neskorších ideových nasledovníkoch v definícii pojmu moc
ako boli Niccolo Machiavelli, či Thomas Hobbes sa v dvadsiatom storočí v podobnom duchu pokúšal pojem
moc definovať aj Max Weber. Moc definoval ako pravdepodobnosť, že aktér (štát) v rámci spoločenského
systému dosiahne naplnenie svojej vôle napriek neochote ostatných aktérov. Všetci vyššie uvedení autori
pristupovali k definícii pojmu moc na základe dobových skúseností, ako vladári a štáty presadzovali svoju vôľu.
Ich definície významu pojmu moc môžeme stotožniť s pojmom „tvrdá moc“. Samotný pojem vzniká až potom,
ako Joseph Nye prišiel do odbornej diskusie na tému moc s pojmom „mäkká moc“. Nye uvádza, že tvrdá moc
má jednoduché pravidlá a u štátov sa zakladá na využívaní „cukru a biča“ na dosiahnutie svojich cieľov.
Z vyššie uvedených definícií je možné vyvodiť záver, že „tvrdá moc“ opisuje schopnosť aktéra medzinárodných
vzťahov si vynútiť naplnenie svojich záujmov nezávisle na vôli tretích strán. Na tento účel môže využiť
ekonomické nástroje (metóda stimulu/cukru) alebo nástroje vojenské (metóda donútenia/bič). Na využívanie
ekonomických a vojenských nástrojov je potrebné aby oba tieto nástroje boli u bezpečnostného aktéra A
v relatívnej rovnováhe (vtedy môžeme hovoriť o tzv. dokonalej tvrdej moci) a aby v čase zostali na kvantitatívne
a kvalitatívne vyššej úrovni ako u bezpečnostného aktéra B, u ktorého chce dosiahnuť žiadanú zmenu (grafické
spracovanie autora viď obr. 1) 5 . V prípade, že u bezpečnostného aktéra B v oblasti ekonomických 6 ako aj
vojenských7 nástrojov dôjde k relatívnemu nárastu ich moci, môže viesť ku vzniku „Tukididesovej pasce“, kedy
nárast moci u bezpečnostného aktéra B a strach, ktorý to vyvoláva u bezpečnostného aktéra A môže viesť
k vojne. Podľa Belferského centra pre vedu a medzinárodné vzťahy, v 12 zo 16 historických prípadov za
posledných 500 rokov v ktorých rastúca moc súperila s dominantnou mocou sa konfrontácia končila vojnou. [2]
Uvedený scenár v súčasnej dobe platí viac na štáty moderné (štáty vestfálskeho typu)8 ako na štáty postmoderné.
Práve pre štáty moderného typu sa najviac aplikuje definícia moci, ktorú v tomto článku označujeme ako tvrdá
moc. Realistické školy bezpečnostných štúdií (a ich ideové pokračovateľky) postulujú tézu, že hlavným
prostriedkom dosahovania stability v anarchickom bezpečnostnom prostredí je udržiavanie rovnováhy moci.

V rámci modelovania je možné vytvoriť rôzne modely dokonalej tvrdej moci bezpečnostného aktéra A (pri nestabilne tvrdej moci, pri
zmene tejto dynamiky, alebo dynamiky kvality a kvantity oboch nástrojov apod.). V uvedenom obrázku z dôvodu rozsahového obmedzenia
príspevku pracujeme s hypotézou, že obaja bezpečnostní aktéri si udržiavajú stabilitu tvrdej moci (rovnováhu medzi ekonomickými
a vojenskými nástrojmi) s tým rozdielom, že bezpečnostný aktér A zostáva v bezpečnostnom vzťahu v čase z hľadiska dynamiky vývoja
vzájomnej komparácie kvality a kvantity oboch nástrojov dominantný.
6 Takzvaný stimul – stimul môže byť pozitívny (ekonomický benefit v obchode atď.), alebo negatívny (sankcia, vylúčenie z obchodných
vzťahov).
7 Donútenie pod hrozbou použitia vojenských nástrojov.
8 Základnými znakmi moderných štátov sú: štáty sú hlavnými aktérmi medzinárodnej politiky, medzinárodný politický systém je vo svojej
podstate anarchický bez existencie nadnárodnej autority, ktorá by vynucovala pravidlá správania sa štátov, aktérmi medzinárodného
politického systému sú racionálni hráči, ktorí sa snažia o maximalizovanie svojich národných záujmov, všetky štáty sa snažia o moc na
maximalizovanie schopnosti seba zachovania.
5
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Moc je v podaní realistickej školy objektívnym faktorom medzinárodných vzťahov, ktorý spoločne s ostatnými
faktormi medzinárodných vzťahov vychádza z ľudskej prirodzenosti a interakcií vznikajúcich vo fyzickom svete.
2.2 Mäkká moc
Pojem mäkkej moci sa začína objavovať v medzinárodných vzťahoch významnejšie po rozpade bipolárneho
rozdelenia sveta, ktorý viedol k prehodnoteniu významu pojmu bezpečnosť a moc. V uvedenom období sa
dostávajú do popredia konštruktivistické školy medzinárodných vzťahov, ktoré prichádzajú s tézou, že
významná časť medzinárodných vzťahov je historicky a societálne vytvorená (skonštruovaná a teda meniteľná).
Súčasne po skončení primárnej hrozby pre globálnu bezpečnosť v podobe širokospektrálnej vojenskej
konfrontácie medzi vtedajším východným a západným vojenským blokom vyslovujú tézu, že v novom post
bipolárnom svete je otázka vojenskej bezpečnosti a z nej vyplývajúcej vojenskej moci len časťou širšieho okruhu
otázok, ktoré taktiež súvisia s bezpečnosťou a u ktorých je moc potrebné definovať novým spôsobom.
V odpornej obci sa začína formovať pojem mäkká moc. Autor, ktorý uvedený pojem formálne predstavil, Joseph
NYE mäkkú moc definuje nasledovne: „Je to schopnosť dosiahnuť čo chcete skôr prostredníctvom príťažlivosti
ako prostredníctvom donútenia a platieb. Čerpá z atraktivity kultúry danej krajiny, jej politických myšlienok
a politík.“ [3] Jeden zo spôsobov ako uvažovať o základnom rozdiele medzi tvrdou a mäkkou mocou je
v spôsobe akou sú presadzované rovnaké ciele. Kým pri tvrdej moci ide o donútenie formou ultimáta 9
(rozkazom, resp. mocenským tlakom), pri mäkkej moci sa bezpečnostný aktér snaží dosiahnuť rovnaký cieľ
spoluprácou a pritiahnutím bezpečnostného aktéra k splneniu cieľa formou kooperácie a to na základe vytvárania
rovnakých preferencií. Tento model spolupráce je účinnejší u štátov postmoderných 10 , ktoré vo významnej
miere zdieľajú ideové základy otvorenej spoločnosti a významu globalizácie na transformáciu politických
systémov zo štátocentrických na regionálne a kooperatívne. Súčasne pri presadzovaní svojich štátnych cieľov
postmoderné štáty volia primárne mäkkú moc ako zdroj pre transformáciu spoločenských procesov. Moderné
štáty vestfálskeho typu uvedenú mäkkú moc chápu v lepšom prípade ako slabosť postmoderných štátov
a v prípade horšom ako hrozbu (v druhom prípade sa väčšinou jedná o významné regionálne veľmoci s tradičnou
interpretáciou postavenia štátu v medzinárodnom systéme). Pri mäkkej moci je významná práve schopnosť
presvedčovania. Presvedčovanie môže byť efektívne v dvoch základných prípadoch. V prvom, keď predkladaný
cieľ nie je v rozpore so záujmami bezpečnostného aktéra B. Umožňujúcim predpokladom na využívanie
presvedčovania v tomto prípade je, že obaja bezpečnostní aktéri zdieľajú rovnaké hodnoty a záujem tieto
hodnoty presadzovať. Uvedený spôsob presadzovania záujmov je najpravdepodobnejší u štátov, kde obaja
bezpečnostní aktéri sú štáty postmoderného typu. V druhom prípade je bezpečnostný aktér A schopný vytvoriť
vhodnú agendu politických alternatív pre bezpečnostného aktéra B, kde z uvedených možností sa
bezpečnostnému aktérovi B javí ako preferovaná možnosť aktéra A ako najoptimálnejšia. Uvedený spôsob
presadzovania záujmov používaním mäkkej moci je, keď bezpečnostný aktér A je štát postmoderný a jedná so
štátom vestfálskeho typu (štát moderný). Výnimku tu tvoria veľké štáty vestfálskeho typu, ktoré vo väčšine

9 Ultimátum

(vojenské, ekonomické, resp. kombinované) nemusí byť deklarované, stačí demonštrovanie existencie relevantných vojenských
a ekonomických nástrojov ako aj zámeru použiť ich v prípade, že bezpečnostný aktér voči ktorému pôsobíme neprijme naše podmienky
v oblasti, ktorú sa snažíme presadiť.
10 Základnými atribútmi postmoderných štátov sú: odstránenie rozdielu medzi domácimi a zahraničnými záležitosťami, vzájomné
zasahovanie do (tradične) domácich záležitostí vzájomná kontrola, odmietnutie sily ako nástroja na riešenie sporov a následná samo
vynucujúca snaha o kodifikovanie správania sa, zvyšujúca sa irelevancia hraníc (aj z dôvodu významného technologického pokroku),
bezpečnosť založená na transparentnosti, vzájomnej otvorenosti (tzv. princíp otvorenej spoločnosti), vzájomná závislosť (globalizácia služieb
a pokroku) a vzájomná zraniteľnosť.

408

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

prípadov majú historicky zakorenenú ideu veľmoci a uvedený spôsob správania sa bezpečnostného aktéra
A vyhodnocujú ako veľmocenskú politiku a väčšinou na ňu reagujú použitím tvrdej moci.

Pomer mäkkej moci bezpečnostného aktéra A nad bezpečnostným aktérom B je o to väčší, o čo atraktívnejšie sú
jeho inovácie, kultúra, politické smerovanie, zahraničná politika a vzdelávací systém (grafické spracovanie
autora viď obr. 2).
2.3 Smart power
V súčasnosti dochádza ku konfrontácii dvoch modelov regulovania medzinárodných vzťahov. Na jednej strane
to je model moderného štátu a na strane druhej model štátu postmoderného. Oba tieto modely preferujú použitie
odlišných foriem moci, ktoré vo všeobecnosti môžeme klasifikovať ako moc tvrdá, alebo moc mäkká. Súčasne
dochádza k prechodu významu štátu v medzinárodnom prostredí v prospech neštátnych bezpečnostných aktérov.
Pri takejto globálnej difúzii moci, kde na jednej strane pôsobia štáty a na strane druhej neštátni aktéri vzniká
nový model definície moci, ktorý v sebe kombinuje formy oboch vyššie uvedených typov moci – moci tvrdej,
ako aj moci mäkkej. Vzniká pojem smart power. Koncept smart power definuje NYE nasledovne: „Smart power
je kombinácia tvrdej moci donútenia a úplatkov a mäkkou mocou presviedčania a atraktivity“. [5] Bývalá
ministerka zahraničných vecí túto teoretickú definíciu potvrdzuje ako praktický prvok zahraničnej politiky, keď
po svojom nástupe na funkciu sa k smart power vyjadrila nasledovne: „...musíme využívať, čo sa nazýva „smart
power“, široké spektrum nástrojov, ktoré máme k dispozícii – diplomatické, ekonomické, vojenské, politické,
inštitucionálne a kultúrne – pri správnom výbere vhodných nástrojov, alebo ich kombináciou v konkrétnych
situáciách. Využívaním smart power diplomacia bude predvojom našej zahraničnej politiky 11 .“ [6] Nástroje
smart power využívajú aj významné štáty moderného typu, avšak s tým rozdielom, že na rozdiel od
postmoderných štátov túto moc nechápu ako súčasť transformácie štátov moderného typu na štáty postmoderné,
ale ako súčasť nového spôsobu vedenia konfrontácie na medzinárodnej scéne. V prípade Ruskej federácie, ktorá
je typickým moderným štátom 12 so snahou zachovania si vlastnej identity sa nástroje smart power odrážajú
v termíne hybridné vedenie bojovej činnosti pričom dochádza k vzniku bezpečnostnej dilemy ako na to
poukazuje aj autor Joščák a síce „pri hodnotení zahraničnej politiky štátu, či už globálnej, alebo regionálnej
mocnosti, je veľmi zložité rozlíšiť nástroje klasickej diplomacie a nástroje, ktoré sú už využívané pri vedení
hybridnej vojny“.[7] Autor Hanko v tejto súvislosti dodáva, že „výrazne prítomným sa stal komponent
informačného boja a propagandy, ako aj aktivity v kybernetickom priestore.“[8] Z uvedeného je možné
konštatovať, že moderný štát môže kopírovať nástroje časti smart power – moci mäkkej, ktorej myšlienkovým
zdrojmi sú ideové prúdy podnecujúce transformáciu moderných štátov na štáty postmoderné, avšak s cieľom
opačným a síce zachovania post vestfálskeho usporiadania národných štátov v globalizujúcom sa svete. V tejto
súvislosti je potrebné zdôrazniť, že smart power je aplikovateľná proti globálne významným bezpečnostným
aktérom iba v prípade, ak aplikujúci bezpečnostný aktér má k dispozícii celé spektrum smart power nástrojov, že
je ich schopný a ochotný ich v čase použiť, a že má regeneratívne schopnosti na ich priebežné dopĺňanie
a udržanie a to pri dlhodobej aplikácii jej komponentov (grafické spracovanie autora viď obr. 3).

Bývalá ministerka týmto výrokom priamo spája napĺňanie národných záujmov krajiny s využívaním nástrojov smart power. Pre USA je
týmto národným záujmom okrem iného aj vo Wilsonovkom idealistickom duchu šírenie myšlienok postmodernej spoločnosti do tretích
krajín.
12 Takzvaným štátom vestfálskeho typu.
11
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Nevýhodou aplikácie smart power postmodernými štátmi proti významným bezpečnostným aktérom a to zvlášť
štátom moderného typu je, že v mnohých prípadoch aplikácia smart power je využitá v cieľovom štáte/
u významného bezpečnostného aktéra k zvýšeniu kohézie vlastnej identity a radikalizácie svojich postojov na
medzinárodnej scéne.
2.4 Moc a jej formy v podmienkach EÚ
EÚ sa ako politicko-ekonomická únia začína profilovať ako významnejší bezpečnostný aktér od konca
bipolárneho rozdelenia sveta. Zo svojou rozlohou viac ako 4,3 milióna km2, odhadovanými 510 miliónmi
občanov, HDP predstavujúcom skoro štvrtinu globálneho HDP je EÚ predurčená zohrávať významnú rolu ako
jeden z pólov moci na globálnej úrovni. Vzhľadom na fakt, EÚ kombinuje hybridný systém rozhodovacieho
a výkonného procesu na nadnárodnej úrovni a na úrovni medzivládnych dohôd, budeme medzi formy moci EÚ
zahŕňať kumulované spôsobilosti na úrovni EÚ a zároveň na úrovni jednotlivých členských krajín. Tým
dosiahneme objektívnejšie zhodnotenie nástrojov moci, ktorými EÚ (aj keď v niektorých prípadoch latentne)
disponuje. Strategické bezpečnostné prostredie v ktorom sa EÚ nachádza sa v posledných rokoch významne
zmenilo. Bezpečnostné výzvy a hrozby, ktorým EÚ čelí si bude vyžadovať dopĺňanie tých foriem moci v rámci
budovania smart power spôsobilostí, ktoré má v súčasnosti iba v latentnej podobe. Medzi bezpečnostné výzvy,
ktorým EÚ čelí patrí okrem energetickej bezpečnosti, migrácie, zmeny klímy, terorizmu aj hybridný spôsob
vedenia konfrontácie s etablovanými bezpečnostnými aktérmi pôsobiacimi na jej kohéziu a schopnosť
pokračovať pri budovaní svojej jedinečnej spoločnej identity v kontexte jej oficiálneho motta „zjednotení
v rozdielnosti“. Súčasne musí čeliť alternatívnemu pohľadu na formovanie bezpečnostného prostredia v svojom
bezprostrednom geografickom prostredí, v ktorom zdieľa susedné štáty s významným bezpečnostným aktérom
moderného typu, s Ruskou federáciou. Ako uvádza autor Lukyanov „Z dôvodu rozdielnej politickej kultúry,
Rusi z obtiažami rozumejú komplexnú postmodernú logiku, o ktorú sa opiera EÚ. EÚ kategoricky odmieta
predpoklad, že jej aktivity vychádzajú z geopolitickej kalkulácie. Súčasná EÚ odmieta samotný princíp
geopolitických kontradikcií a namiesto toho zdôrazňuje potrebu hľadania situácie, kde obaja partneri získavajú.
Popritom obe strany hľadajú spôsoby na rozšírenie a konsolidovanie ich vplyvu pomocou projekcie vlastnej
moci. Avšak kým pre Ruskú federáciu, to znamená klasické poňatie moci založené na ekonomických
a vojensko-politických pák, pre EÚ to je mäkká moc, ktorú používajú na rozširovanie právneho systému EÚ
a pomocou ktorého zvyšujú atraktivitu európskeho modelu pre susedné krajiny.“ [9] V EÚ pritom v súčasnosti
prebieha ideový spor a to hlavne na úrovni členských štátov EÚ, či táto mäkká moc je dostatočná na
presadzovanie záujmov EÚ. Súčasne prebieha ideový spor vo vnútri samotných členských štátov ohľadne
vlastnej identity. Napriek tomu, že ani jedna členská krajina nie je schopná sa samostatne postaviť súčasným
globálnym bezpečnostným výzvam, boj o povahu samotných štátov EÚ medzi ideou moderného štátu
vestfálskeho typu a ich zmenou na postmoderné štáty fungujúcich v rámci v čím ďalej viac integrujúcej sa EÚ
nie je ukončený. Nárast nacionalizmu v členských krajinách EÚ spôsobuje, že rast moci EÚ v globálnom
bezpečnostnom prostredí nie je rovnomerná a nevyhnutne udržateľná z dlhodobého hľadiska. Každopádne
v nasledujúcej časti sa pozrieme na mocenský potenciál EÚ v oblasti rozvoja tvrdej moci, mäkkej moci a ich
kombinovaného súčtu.
2.4.1 Tvrdá moc EÚ
Ako sme si vymedzili v časti o tvrdej moci, jej hlavnými komponentmi sú vojenské a ekonomické nástroje.
V rámci vojenských nástrojov EÚ sa spolieha na kooperatívne štruktúry v rámci členských krajín na základe
bilaterálnych dohôd, ako aj v inštitucionálnom rámci EÚ prostredníctvom plnenia cieľov definovaných
v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a z nej vyplývajúcej Spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politike. Základnou vojenskou aliančnou silou pre EÚ však aj naďalej zostáva NATO13. Vzhľadom na fakt, že
dominantnú vojenskú moc v ňom má USA, neeurópsky štát, EÚ sa nemôže spoliehať na iné využitie tvrdej moci
reprezentovanej NATO ako na fyzickú obranu suverenity a územnej celistvosti jej členských krajín v rámci
plnenia záväzkov plynúcich z článku 5 o spoločnej obrane členských krajín NATO proti útoku na vlastné
územie. Pre proaktívne projektovanie vojenskej moci mimo geografických hraníc EÚ sa EÚ bude musieť
vysporiadať formou rozvoja vlastných vojenských kapacít. Integrácia vojenských kapacít do spoločných
vojenských operácií sa deje v rámci plnenia ambícií deklarovaných v spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politike a iných dokumentoch EÚ. EÚ má výrazný vojenský potenciál. Jednotlivé členské krajiny EÚ majú
kombinovaný vojenský rozpočet 194,7 miliardy EUR, vojakov v aktívnej službe v počte 1 423 097, celkovo
7490 bojových tankov, 2448 lietadiel rôzneho druhu a 576 lodí. [10] Z hľadiska celkového kombinovaného
vojenského rozpočtu tak krajiny EÚ majú druhý najväčší rozpočet na svete po USA a majú druhé najpočetnejšie
ozbrojené sily po Čínskej ľudovej republike. Kombinovaný mocenský potenciál jednotlivých krajín je
významný, avšak v súčasnosti latentný a využiteľný v minimálnej miere najmä z dôvodu limitovaného progresu
v otázke spolupráce členských krajín v oblasti budovania spoločných vojenských spôsobilostí a neochoty

13

Z 28 členských krajín EÚ je 22 súčasne členom aj NATO.
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využívať ozbrojené sily pri presadzovaní deklarovaných záujmov EÚ mimo hraníc Únie. Významnou prekážkou
pri zvyšovaní spoločných vojenských spôsobilostí je aj neúplná interoperabilita jednotlivých ozbrojených síl EÚ.
Každopádne EÚ má v oblasti budovania vojenských spôsobilostí vytvorené počiatočné štruktúry, ktoré už
v súčasnosti predstavujú základ pre možné rozširovanie vojenských spôsobilostí EÚ. Sú nimi najmä14:
 Európska bezpečnostná agentúra – založená v roku 2004 so sídlom v Bruseli. Hlavným cieľom je
zlepšovanie vojenskej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ. Medzi prioritnú úlohy patrí rozvoj
obranných spôsobilostí v oblasti krízového manažmentu, podpora spolupráce v rámci EÚ v oblasti
vyzbrojovania, posilňovanie obrannej technologicko-priemyselnej základne a snaha o vytvorenie
konkurenčného obranného trhu EÚ a rozširovanie efektivity obranného výskumu a technológií.
 Inštitút pre bezpečnostné štúdie EÚ – založený v roku 2001 so sídlom v Paríži. Bezpečnostný thinktank, ktorý vypracováva analýzy z oblastí, ktoré sa dotýkajú bezpečnostných záujmov EÚ. Inštitút sa
podieľa na rozvoji transatlantickej spolupráce formou usporadúvania seminárov, stáží analytikov
a výmeny hodnotení vývoja bezpečnostnej situácie s relevantnými inštitúciami a think-tankmi.
Politickú kontrolu nad inštitútom má komisia pre politiku a bezpečnosť EÚ.
 Vojenský výbor EÚ – je vojensko-politický orgán EÚ v podriadenosti Vysokej predstaviteľky EÚ pre
zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku, ako aj komisii pre politiku a bezpečnosť EÚ. Vojenský
výbor poskytuje vojenské poradenstvo pre komisiu, ako aj Vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné
záležitosti a bezpečnostnú politiku. Vojenský výbor sa skladá z náčelníkov generálnych štábov
členských krajín EÚ, ktorí sú zastúpení stálymi vojenskými predstaviteľmi v Bruseli.
 Vojenský štáb EÚ – je vojensko-politický orgán EÚ zodpovedný za dohliadanie nad operáciami
v rámci napĺňania poslania Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Je podriadený Vojenskému
výboru EÚ a poskytuje podporu Vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú
politiku. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať funkciu „skorého varovania, vyhodnocovania vývoja
bezpečnostnej situácie a strategického plánovania na plnenie Petersberských úloh 15 , ako aj
implementovania misií pod záštitou EÚ.
 Bojové skupiny EÚ – bojové skupiny zriaďované za účelom napĺňania poslania Spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky. V súčasnosti EÚ disponuje osemnástimi bojovými skupinami
o veľkosti posilneného práporu. Prápory fungujú na rotačnom princípe a pozostávajú z vojakov
a bojovej techniky krajiny, ktorá uvedenú bojovú skupinu vedie.
 Finabel - organizácia, ktorá podporuje spoluprácu a interoperabilitu medzi ozbrojenými silami
členských krajín. Hodnotiace správy organizácie zahŕňajú dohody o charakteristikách a štandardoch
vojenskej techniky.
 EUROCORPS – mnohonárodný integrovaný zbor, ktorý v prípade potreby by mal byť schopný
generovať až 60 000 vojakov z piatich participujúcich ozbrojených síl členských krajín EÚ, a to FRA,
ESP, BEL, LUX a DEU.
 EUROGENDFOR – žandárske jednotky EÚ16. Projekt vznikol na základe dohody piatich členských
krajín EÚ – FRA, ITA, NLD, PRT a ESP. V roku 2009 sa pridalo ROU a v roku 2011 POL. Cieľom
EUROGENDFOR je vytvorenie spôsobilostí na vykonanie potenciálnych vojenských intervencií
s vojenským komponentom, prípadne na plnenie špecializovaných úloh krízového manažmentu na
spôsob plnenia úloh francúzskych, španielskych, talianskych žandárskych funkcií poskytovaných
v rámci medzinárodných špecializovaných jednotiek.
 Veliteľstvo leteckej prepravy EÚ – je veliteľské centrum siedmich západoeurópskych krajín, ktorého
úlohou je operačné riedenie leteckého doplňovania paliva a vojenskej leteckej prepravy. Je situované na
leteckej základni Eindhoven (NLD).
 Námorné sily EÚ – je formálne deklarovanie uvedených síl FRA, ITA, PRT a ESP bez spoločnej
organizačnej štruktúry. Námorné sily EÚ môžu do piatich dní od aktivácie začať vykonávať námorné,
vzdušné a vyloďovacie úlohy. Námorné sily EÚ sú primárne určené na plnenie Peterberských úloh
a môžu okrem úloh EÚ plniť úlohy v rámci NATO, OSN, OSCE alebo inej nadnárodnej entity.
 Organizácia spoločnej vyzbrojovacej kooperácie – medzivládna organizácia členských krajín EÚ –
BEL, FRA, DEU, ITA, ESP a GBR na sprostredkovanie a riadenie spoločných vyzbrojovacích
programov.
Aj keď vyššie uvedené štruktúry, ktoré môžu tvoriť základ na rozširovanie vojenského komponentu tvrdej moci
EÚ nie sú v súčasnosti vo všetkých oblastiach rovnako využívané členskými krajinami EÚ, je predpoklad, že
vývoj bezpečnostnej situácie na periférii EÚ, ako aj jeho dopady na vnútorné bezpečnostné prostredie EÚ
povedie k ich hlbšej integrácii v strednodobom časovom hľadisku. Toto tvrdenie je možné podporiť aj súčasným
14 Okrem

uvedených je k nim možné zaradiť nemecko-holandský zbor, spoločný kombinovaný expedičný zbor (FRA a GBR),
leteckáskupina EÚ (BEL, FRA, DEU, ITA, NLD, ESP, GBR) a viacnárodný zbor Sever-východ.
15 Peterberské úlohy predstavujú súbor vojenských a bezpečnostných priorít, ktoré sú súčasťou Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
EÚ. Zahŕňajú humanitárne, záchranárske, mierotvorné úlohy, ako aj úlohy krízového manažmentu atď.
16 Vojenská organizovaná ozbrojená bezpečnostná zložka vykonávajúca funkciu polície.
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trendom prehodnocovania potreby tvrdej moci EÚ. Uvedený trend je badateľný aj v otázke aplikácie článku 42
Lisabonskej zmluvy, ktorý pojednáva o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike ako základu pre operačné
spôsobilosti EÚ pri využívaní civilných a vojenských zdrojov na zaistenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti
členských krajín EÚ. Okrem toho, že článok 42 Lisabonskej zmluvy postuluje ambíciu na zásadnú integráciu
vojenských spôsobilostí a inštitucializácie týchto väzieb medzi členskými krajinami EÚ po udalostiach na
Ukrajine, ako aj v dôsledku nárastu hrozieb súvisiacich s nelegálnou migráciou sa kľúčové členské štáty EÚ čím
ďalej tým viacej prikláňajú k vytvoreniu spoločnej obrany EÚ 17 . Článok 42, odsek 7 18 , ktorý pojednáva
o vzájomnej pomoci v prípade, že je jeden členský štát napadnutý, prvýkrát využila Francúzska republika po
teroristických útokoch v novembri 2015. Prezident Holande uvedený teroristický útok označil ako útok proti
celej EÚ. Je možné predpokladať, že súčasná bezpečnostná dynamika vo vnútornom a vonkajšom
bezpečnostnom prostredí urýchli budovanie stálych štruktúr na spoluprácu, čo v konečnom dôsledku povedie
k budovaniu spoločných vojenských spôsobilostí na permanentnej báze v dlhodobom časovom horizonte. Tým
sa významne posilní jeden komponent tvrdej moci EÚ a síce vojenská moc. Druhým komponentom, ktorým
musí disponovať tvrdá moc, jej ekonomická dimenzia je v EÚ dostatočne rozvinutá a poskytuje solídny rámec na
vytváranie dostatočného stimulu na presadzovanie svojich záujmov. EÚ je druhá najväčšia ekonomika na svete
a to tak v nominálnej hodnote ako aj meranej podľa parity kúpnej sily. Nominálny hrubý domáci produkt krajín
EÚ je približne 16 500 miliárd EUR, čo predstavuje 22, 8% globálneho HDP. Spoločná mena EU, EUR je
druhou najviac obchodovateľnou menou po USD. EÚ je dlhodobo globálne najväčším domácim a zahraničným
investorom. Slabinou EÚ v ekonomickej oblasti rovnako ako v oblasti vojenskej je, že väčšinu ekonomickej
moci tvoria samotné členské štáty, pričom EÚ samotná v súčasnosti disponuje iba 1% HDP členských krajín na
rozvoj spoločných politík EÚ.
2.4.2 Mäkká moc EÚ
Mäkká moc ako sme ju definovali v predchádzajúcej časti je schopnosť využívať príťažlivosť namiesto
donucovania (vojenského alebo ekonomického). Na dosiahnutie uvedeného je potrebné si udržovať legitimitu
a konzistentnosť pri presadzovaní tejto moci a to formou rozvoja inovácii, kultúry, politického smerovania,
zahraničnej politiky a vzdelávacieho systému. Keď bezpečnostní aktéri, resp. jednotlivci ostatných
bezpečnostných komunít budú hodnotiť, že ciele, ktoré bezpečnostný aktér sleduje sú legitímne, bude oveľa
jednoduchšie ich presvedčiť o potrebe kooperácie ako by to bolo v prípade využívania donucovacích nástrojov.
EÚ sa dlhodobo presadzuje ako subjekt medzinárodných vzťahov, ktorý si zakladá svoju moc primárne na
mäkkej moci a teda na atraktivite. Tento trend potvrdzuje aj v oblasti inovácií a vzdelávania. V stratégii EÚ
„Európa 2020“ z roku 2010 sa okrem iného navrhuje do roku 2020 sa zamerať na rozvoj výskumu a inovácii
a vzdelávania. [11] EÚ patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné subjekty v oblasti vytvárania pozitívneho
inovačného prostredia. Globálne prostredie v ktorom dochádza k nárastu spolupráce v oblasti inovácií hlavne
bezpečnostných aktérov postmoderného typu na jednej strane a bezpečnostných aktérov moderného typu sa EÚ
snaží o zlepšenie tejto spolupráce v prvom rade vo vnútri EÚ, ako aj v rámci širšieho transatlantického priestoru.
V oblasti projekcie svojej kultúry má EÚ vytvorený inštitucionálny rámec na jej naplnenie. Na potvrdzovanie
svojej inkluzívnej kultúry založenej na akceptovaní parciálnych rozdielov v identite jednotlivých členských
krajín EÚ sa Rada EÚ v novembri 2007 uzniesla na európskom programe pre kultúru, v ktorom definuje tri
strategické ciele EÚ v tejto oblasti. Základné strategické ciele EÚ v oblasti rozvoja kultúry sú:
 podpora kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu,
 podpora kultúry ako katalyzátora tvorivosti v rámci lisabonskej stratégie pre rast, zamestnanosť,
inováciu a konkurencieschopnosť,
 podpora kultúry ako dôležitej súčasti medzinárodných vzťahov Únie.19
Všetky tri strategické ciele potvrdzujú, že EÚ sa identifikuje ako multikultúrne spoločenstvo z ktorého plánuje
čerpať v rámci budovania mäkkej moci a vlastnej identity v globálnom bezpečnostnom prostredí. Tento prístup
EÚ, ako postmoderného subjektu medzinárodných vzťahov má napomôcť pri adaptovaní sa na globálne výzvy
21. storočia, kedy migračné vlny budú vytvárať tlaky najviac na tie subjekty, ktoré sa budú usilovať
o zachovanie vlastnej identity v duchu konceptu moderných štátov. Aj keď ani EÚ ako predstaviteľ
postmoderných myšlienok nie je imúnna voči nárastu nacionalizmu v členských krajinách EÚ, pri presadzovaní
inkluzívneho poňatia identity založeného na individuálnych ľudských právach tento nacionalizmus vie čiastočne
tlmiť.

V minulosti to boli napríklad bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, nemecká kancelárka Angela Merkel,bývalý minister
zahraničných vecí Talianska Franco Frattini, bývalý premier Belgicka Guy Verhofstadt, alebo súčasní premiéri krajín V4.
18 Bližšie k odseku 7 článku 42 Lisabonskej zmluvy viď http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-andcomments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions-/chapter-2-specific-provisions-on-the-commonforeign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html.
19 Plný text uznesenia rady je možné nájsť na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF /?uri=CELEX
:32007G1129(01)&from=EN
17
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V oblasti politického smerovania EÚ vydala Rada EÚ v roku 2014 strategické priority na nasledujúce päťročné
obdobie. Základné politické smerovanie EÚ v nasledujúcom období sa zameria na:
 budovanie pracovných miest, ekonomický rast a nárast konkurencieschopnosti,
 slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť pri dodržiavaní základných ľudských práv,
 ochranu a posilnenie práv občanov EÚ,
 energetickú politiku a otázky klimatických zmien,
 posilnenie EÚ ako významného globálneho aktéra.
Podobne ako v oblasti inovácií a projekcie kultúrneho povedomia, aj v oblasti politického smerovania sa EÚ
profiluje ako postmoderný subjekt medzinárodných vzťahov so snahou o projektovanie svojich silných stránok
v podobe ochrany individuálnych ľudských práv a slobôd. V oblasti nárastu konkurencieschopnosti je zaujímavé
napr. definovanie podcieľa posilniť globálnu atraktívnosť EÚ vrátane podpisu dohody TTIP 20 . Podobne v
oblasti posilnenia postavenia EÚ ako významného globálneho aktéra sa v texte dokumentu uvádzajú podciele
ako napríklad posilnenie stability, prosperity a demokracie v susedných krajinách EÚ a posilnenie spoločnej
bezpečnostnej obrany. 21 Z uvedeného jasne vyplýva, že EÚ v rámci budovania projekcie moci založenej
primárne na jej mäkkej forme sa bude opierať o rozširovanie atraktivity svojich ideálov založených na
postmoderných princípoch do najbližšieho geografického susedstva, čo sa v praxi prejavuje napríklad aj v
politike východného partnerstva. V oblasti vzdelávania je najvýznamnejším programom rozvoja vzdelávania
projekt Erazmus, do ktorého sa za posledných dvadsať rokov zapojilo viac ako tri miliónov študentov22. Ide
o výmenný vzdelávací program, ktorého cieľom je okrem štúdia profesného okruhu otázok aj o kultúrne
spoznanie hosťujúcej krajiny. Program týmto vytvára priestor aj na budovanie širšieho kultúrneho povedomia
v rámci krajín EÚ a nepriamo pôsobí ako jeden z aspektov mäkkej moci na zatraktívnenie EÚ aj u študentov
tretích krajín, ktorí po návrate do domovských krajín tento sentiment môžu šíriť ďalej. Vo všeobecnosti je možné
konštatovať, že EÚ v oblasti projekcie mäkkej moci má vybudované a historicky otestované mechanizmy ako
ich napĺňať a spoločne s pokračujúcou politikou EÚ na posilňovanie tento formy moci je predpoklad, že mäkká
moc bude aj naďalej základom EÚ pri presadzovaní svojich záujmov v medzinárodnom prostredí.
3. ZÁVER
Globalizácia spôsobuje, že tak bezpečnostní aktéri moderného typu ako aj bezpečností aktéri postmoderného
typu sa pokúšajú o nárast svojej relatívnej moci. V predslove od vysokej predstaviteľky pre zahraničné vzťahy
a bezpečnostnú politiku EÚ sa v Globálnej stratégii pre Európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku z júna
2016 uvádza, že „Pre Európu, mäkká a tvrdá moc sú vzájomne prepojené.“ Súčasne Mogheriny uvádza, že
„Naša zahraničná a bezpečnostná politika sa musí vysporiadať z globálnymi tlakmi a lokálnou dynamikou, musí
sa potýkať zo superveľmocami ako aj z narastajúcou fragmentáciou identít“. [12] V stratégii neskôr EÚ
potvrdzuje, že bude pokračovať v budovaní mäkkej moci a bude podporovať individuálne práva a slobody
v duchu postmoderných myšlienok. V stratégii je jasne pomenovaná aj základná slabina v projekcii moci EÚ,
keď sa v nej uvádza, že „V (súčasnom) nestabilnom svete, mäkká moc nepostačuje; musíme rozšíriť našu
kredibilitu v oblasti bezpečnosti a obrany.“ [12] Týmto EÚ indikuje pripravenosť na otvorenie otázky budovania
nástrojov tvrdej moci. Duchovný otec konceptu mäkkej moci a čiastočne aj smart power Nye tvrdí, že
„ekonomické zdroje môžu produkovať mäkkú moc, ako aj moc tvrdú. Úspešný ekonomický model produkuje
nielen latentné vojenské spôsobilosti na aplikáciu tvrdej moci, ale môže priťahovať na emulovanie vlastného
príkladu.“ [5] EÚ, ako ekonomicky jeden z dominantných aktérov v medzinárodnom systéme ma dostatočný
ekonomický potenciál na rozšírenie mäkkej moci a súčasne ďalší rozvoj moc tvrdej. Kombinované vojenské
spôsobilosti členských krajín, ako aj budovanie vojenských štruktúr na úrovni EÚ vytvárajú základný
predpoklad na zvýraznenie integračných oblastí aj v oblasti generovania spoločných vojenských spôsobilostí.
Paradoxne, v prípade ak GBR zrealizuje odchod z EÚ tak napriek relatívnemu zníženiu súčtu vojenskej sily
členských krajín EÚ o vojenské spôsobilosti GBR môže dôjsť k stimulu zvýšiť úsilie o integrovanie vojenských
spôsobilosti členských krajín do vytvárania spoločných vojenských spôsobilostí. Totižto jeden z dôvodov, že EÚ
doteraz nebudovala relevantné spoločné vojenské spôsobilosti boli aj zdržanlivé postoje GBR v tejto otázke.
Otázka budovania spoločných vojenských spôsobilostí na úrovni EÚ je pre zachovanie geopolitickej bezpečnosti
EÚ kľúčová. Napriek tomu, že EÚ sa dlhodobo profiluje na myšlienke postmoderného budovania identity zo
silným akcentom na presadzovanie legitimity (ako prostriedku podporujúcim atraktivitu svojho politického
usporiadania), ako aj na myšlienke aplikácie spoločných noriem (unifikácie procesov) pri súčasnom napomáhaní
krajinám hlavne na primárne východnej hranici (pri snahe dosiahnuť kompatibilitu s normotvorným systémom
20 Obdobná

zmluva CEPA medzi EÚ a CAN bola podpísaná 30. 10. 2016. Výsledkom by mal byť ročný nárast HDP EÚ o 12 mld. EUR
a nárast HDP CAN o 8, 1 mld. EUR. V prípade podpisu TTIP medzi USA a EUR je možné predpokladať kumulatívne výraznejší
ekonomický rast u oboch subjektov ako to je v prípade CEPI.
21 Dokument s názvom 'Strategická agenda Únie v časoch zmeny“ je možné nájsť na: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=
ST%2079%202014%20 INIT#page=15
22 Iniciatív v oblasti vzdelávania EÚ je podstatne viac, tu sme uviedli iba jeden z najznámejšéch na ilustrovanie jeho významu na formovanie
mäkkej moci EÚ.
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EÚ), bez budovania vojenskej sily EÚ nebude schopná pôsobiť ako relevantný bezpečnostný aktér
v geografických priestoroch, v ktorých zdieľa hranice so štátmi, ktoré sú čiastočne pod vplyvom významných
štátov moderného typu, akými je napríklad Ruská federácia. Na druhej strane, ak EÚ podľahne klasickej
bezpečnostnej dileme moderných štátov, ktoré si zakladajú moc na udržiavaní hlavne rovnováhy vojenskej moci
dostane sa do klasickej Tukididesovej pasce, kde hnacím motívom nárastu tvrdej moci bude silová, donucovacia
zmena bezpečnostného prostredia vo svoj prospech. Vzhľadom na fakt, že EÚ sa profiluje na budovaní
atraktivity svojho systému fungovania je vysoko pravdepodobné, že EÚ bude nástroje tvrdej moci budovať
s cieľom ich následného využitia ako doplnkového komponentu smart power pri projektovaní svojej mäkkej
moci mimo hraníc členských krajín EÚ.
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
A DOBROVOĽNÉ ZDRUŽENIA, ICH VYUŽITIE
V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
Jozef TURAC1

Integrated Rescue System and Voluntary Associations, its Employment
within the Crisis Situations
Abstrakt: Článok, jeho všeobecná časť je zameraná na zhodnotenie dobrovoľníctva na Slovensku a v niektorých
susedných krajinách. Zaoberá sa možnosťami využitia dobrovoľných záchranných zložiek na Slovensku, ich
úlohami v krízových situáciách a ich možnou integráciou v rámci štruktúr profesionálnych zložiek IZS.
Kľúčové slová: Integrovaný záchranný systém, dobrovoľník, dobrovoľnícka organizácia, kríza.
Abstract: Article, the general part is aimed at assessing the Slovak volunteering, and in some neighboring
countries. It deals with the possibility of using a voluntary rescue forces on the Slovak, their role in crisis
situations, their possible integration within the structures of professional components of the IRS.
Keywords: Integrated Rescue System , volunteer , volunteer organization , crisis.

1. ÚVOD
Udalosti posledného desaťročia ukázali, že neustály rozvoj ľudskej spoločnosti nevytvára len podmienky na
zvyšovanie blahobytu a kvality života, ale obsahuje v sebe i nebezpečenstvá v podobe technologických a
prírodných katastrof, živelných pohrôm, ekonomickej a hospodárskej krízy, finančných krachov, ale aj hrozby
sociálneho charakteru, ktoré sprevádzajú každodenný život modernej spoločnosti.
Existencia prírodných katastrof sa dynamicky spája s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených
človekom, čo si bude čoraz častejšie vyžadovať nielen použitie jednotiek IZS, ale aj záchranných organizácií
a občianskych združení, fungujúcich na báze dobrovoľnosti.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v snahe naplniť zámery vlády Slovenskej
republiky obsiahnuté v „Koncepcii pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku“, schválenej uznesením
vlády Slovenskej republiky 68 z 22. februára 20122 a jej „Akčného plánu“ na najbližšie obdobie, rešpektujúc
hodnotu dobrovoľníctva, aktivít a cieľov realizovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami, smeruje
svoje aktivity k napĺňaniu cieľov spolupráce. Aktívne spolupracuje so subjektmi tretieho sektora a túto
spoluprácu považuje za významnú súčasť svojej činnosti.
MV SR sa stáva partnerom projektu mimovládnych neziskových organizácií špecializujúcich sa na poskytovanie
záchrany ľudského života v ťažko dostupných oblastiach a pri mimoriadnych udalostiach, krízových situáciách,
najmä: Oravský záchranný systém - ORAVA RESCUE SYSTEM (ďalej len „ORS“), Dobrovoľný hasičský zbor
ORAVA RESCUE SYSTEM ďalej len „DHZ ORS“, Mestský hasičský zbor Martin, združenie Horská služba,
Tatranská horská služba dobrovoľný zbor, Vodná záchranná služba Slovenskej republiky. Roku 2011 došlo
vytvoreniu spoločnej platformy pod názvom Združenie horských a ostatných záchranných systémov Slovenskej
republiky (ďalej len „ZHOZS“), s cieľom zefektívnenia a zjednotenia organizácie záchrannej činnosti
dobrovoľníckych záchranárskych organizácií Slovenskej republiky. Jedná sa o efektívne riešenia zamerané na
rýchle naplnenie potrieb prevencie a bezpečnosti občanov nachádzajúcich sa najmä v stave ohrozenia, alebo
akútnej krízy vyvolanej pôsobením mimoriadnych udalostí, násilných incidentov, havárií a prírodných katastrof.
MV SR zabezpečí, aby mimovládne neziskové organizácie s humanitárnym alebo záchranárskym poslaním a
zameraním na poskytovanie verejnoprospešnej služby mohli byť tiež zapojené v širšej miere do realizácie
opatrení hospodárskej mobilizácie vytvárajúc predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti Policajného zboru a záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému počas vzniku a trvania mimoriadnej udalosti, krízovej situácie. Primerané materiálne zabezpečenie
mimovládnych neziskových organizácií bude aj naďalej subvencované štátom prostredníctvom dotácií.

Ing. Jozef TURAC, MBA, doktorand 4. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika. E-mail: jozef.turac@gmail.com
2 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 68
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2. HISTÓRIA DOBROVOĽNÍCTVA NA SLOVENSKU
Dobrovoľníctvo nie je na našom území ničím novým. Jeho historické a vývojové aspekty možno spájať v
súčasnom období i v minulosti najmä s formovaním organizácií občianskeho sektora, ktoré sú na našom území
výrazne dominujúcim priestorom uplatnenia dobrovoľníkov.
V celkovom vývoji organizácií, ktoré je možné zaradiť pod organizácie občianskeho sektora a paralelne aj
dobrovoľníckych aktivít na našom území, nachádzame dve línie.
Prvá línia aktivít a organizácií sa zameriava prevažne na plnenie verejnoprospešných cieľov (napr. sociálna a
charitatívna činnosť).
Druhá línia sa sústreďuje najmä na spolkový život a združovanie občanov, a to jednak za účelom primárne
vzájomne prospešných či svojpomocných aktivít alebo so širším osvetovým či sociálnym poslaním.
Možno konštatovať, že uvedené rozdelenie zamerania organizácií občianskeho sektora a dobrovoľníctva
nachádzame v našich podmienkach kontinuálne až po súčasnosť3.
Formovanie prvých organizácií občianskeho sektora a rozvoj verejne a vzájomne prospešných dobrovoľníckych
aktivít na našom území súvisí predovšetkým s činnosťou cirkví a formovaním meštianstva. V období stredoveku
boli aktivity prvých organizácií a inštitúcií zamerané predovšetkým na pomoc chudobným, starým, chorým a
sirotám. Pomoc ľuďom v núdzi v tomto období mala filantropický charakter, bola to činnosť náhodná,
dobrovoľná a individualizovaná, realizovaná ako súkromná (jednotlivcami) a ako verejná (cirkvou)4.
V období osvietenstva sa začali dobrovoľné aktivity realizované najmä v rôznych typoch spolkov orientovať
nielen na sociálne ciele, ale i na podporu vzdelanosti, kultúry, vedy, umenia či realizáciu spoločných záujmov.
Až do roku 1860 bol povolený minimálny počet spolkov, niektoré účinkovali tajne5. V 60. rokoch sa obnovila
činnosť väčšiny spolkov a začali vznikať nové neziskové organizácie pod vplyvom a za pomoci Matice
slovenskej, v ktorých pôsobili ľudia prevažne na dobrovoľnej báze. Napriek úradným obmedzeniam v 70-tych
rokoch 19. storočia prudko vzrástol počet dobročinných, svojpomocných a hasičských spolkov.
Obdobie prvej Československej republiky sa označuje aj ako vek združovania. Štát zaručil právo združovania
okrem ústavy aj konkrétnymi opatreniami. Enormne vzrástol počet dobrovoľných asociácií, spolky a nadácie sa
vytvárali podľa účelu a v rámci neho podľa náboženskej, etnickej a profesijnej príslušnosti či podľa politického
presvedčenia.
Vývoj organizácií občianskeho sektora i dobrovoľníckych aktivít sa prerušil najprv nemeckou okupáciou a
druhou svetovou vojnou, neskôr vznikom socialistického štátu. Po roku 1948 došlo k úplnému začleneniu
všetkých jestvujúcich združení pod záštitu Národného frontu. Majetok nadácií a spolkov bol skonfiškovaný,
systematicky sa rušili aj charitatívne a sociálne organizácie založené cirkvou. V období rokov 1968 – 1969
došlo k uvoľneniu režimu, ale rozvoj dobrovoľných spolkov na území Slovenska nezaznamenal taký úspech ako
v Čechách.
Po násilnom potlačení pokusu o reformu komunistického režimu boli opäť všetky organizácie stojace mimo
Národného frontu zákonom zakázané. Nové obdobie rozvoja občianskej spoločnosti a dobrovoľníckych aktivít
na Slovensku sa začalo písať po roku 1989.
V roku 1990 bol prijatý Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorý upravil právo na slobodné
združovanie a vytvoril priestor pre zakladanie spolkov, hnutí, klubov a iných občianskych združení. Rozvoj
občianskej spoločnosti so sebou priniesol aj rozvoj fenoménu dobrovoľníctva. V niektorých oblastiach, ako
napríklad v humanitárnej a charitatívnej práci, sa len otvoril priestor pre plné realizovanie sa, ale vo väčšine
občianskych a dobrovoľníckych aktivít sa začala budovať nová tradícia.
3. SÚČASNÝ STAV DOBROVOĽNÍCTVA NA SLOVENSKU
Dobrovoľníctvo predstavuje problematiku, ktorá má interdisciplinárny charakter, pretože sa ním zaoberajú
viaceré vedné disciplíny súčasne (sociológia, sociológia mládeže, psychológia, ekonómia, teória riadenia
ľudských zdrojov, sociálna práca, pedagogika, sociálna pedagogika a i.).
Súčasné sociologické teórie zároveň chápu dobrovoľníctvo ako jeden z aspektov koncepcií sociálneho kapitálu,
ktorý sa v posledných rokoch stáva predmetom odborných diskusií i empirických výskumov v mnohých
krajinách. Sociologická dimenzia zároveň poukazuje na význam participácie ľudí v oblasti dobrovoľníckych
aktivít v procese socializácie človeka. Prostredníctvom dobrovoľníctva možno prispieť k formovaniu človeka
ako občana i ako sociálnej bytosti.
V tejto súvislosti je dobrovoľníctvo aj problém psychologický a sociálno- psychologický. Dobrovoľníctvo ako
výraz prosociálneho správania, prežívanie participácie zo strany dobrovoľníka a recipienta, osobnostné
charakteristiky dobrovoľníkov, či motivácia k tejto činnosti sú oblasti, ktoré pútajú pozornosť psychológie. S
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. – HIRT, B.: Tretí sektor v Banskej Bystrici – história a súčasnosť. In: Tretí sektor v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica: 2006. s. 10.
4 KOVÁČIKOVÁ, D.: Základné otázky dejín sociálnej práce. Žilina: 2000. s. 58.
5 DUDEKOVÁ, I.: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. Bratislava: 1998. s. 22.
3

416

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

dobrovoľníctvom sa zároveň môžeme stretnúť aj vo vedách zaoberajúcich sa riadením ľudskej činnosti –
manažment dobrovoľníkov v organizáciách vychádza z teórie riadenia ľudských zdrojov vo všeobecnosti,
zároveň rešpektuje špecifiká tejto činnosti vyplývajúce zo základných charakteristík dobrovoľníctva, ako sú
dobrovoľnosť, spontánnosť, bezplatnosť a spoločenská prospešnosť.
Ekonómiu zaujíma, aký prínos má dobrovoľníctvo pre spoločnosť z hľadiska ekonomického, t.j. akú
ekonomickú hodnotu, predovšetkým v hodnote odvedenej (nezaplatenej) ľudskej práce či iných vytvorených
ekonomických hodnotách.
Dobrovoľníctvo vstupuje aj do centra pozornosti pedagogických vied. Zapájanie ľudí do dobrovoľníckych aktivít
sleduje aj napĺňanie výchovných a vzdelávacích cieľov smerujúcich k rozvoju človeka ako jedinečnej,
plnohodnotnej a sebarealizujúcej sa osobnosti.
Dobrovoľníctvo vo svojej rôznorodosti a univerzálnosti ponúka možnosti participácie pre všetky skupiny
obyvateľstva (z hľadiska veku, rodu, spoločenského postavenia, a pod.). Významne prispieva k ekonomike našej
krajiny, je dôležitým nositeľom sociálneho kapitálu, prispieva k sociálnej inklúzii a prináša inovatívne riešenia
spoločenských problémov. Dobrovoľnícke aktivity sú preto vnímané ako želaná súčasť života jednotlivca a
spoločnosti. Návrh programu na podporu dobrovoľníctva si kladie za cieľ posunúť tieto všeobecne známe
tvrdenia do vyššej roviny.
Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení v roku 2012 uviedla zámer podporovať rozvoj dobrovoľníctva.
Podpore dobrovoľníctva by sa v rámci verejného diskurzu mala preto venovať pozornosť aj zo strany štátu, a to
konkrétnymi krokmi, ktoré budú kreované a realizované v rámci medzisektorovej spolupráce.
Program podpory rozvoja dobrovoľníctva vychádza z Uznesenia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o
prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť 6 , ktorým Európsky parlament vyzýva
členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uznali hodnotu dobrovoľníckej práce pri podpore sociálnej a
hospodárskej súdržnosti.
Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej
vôle, v prospech druhých. Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje
schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. Pričom najčastejšie sa rozoznávajú štyri
typy alebo formy dobrovoľníctva:
- vzájomná pomoc a svojpomoc
- filantropia alebo služba iným
- participácia
- advokácia a vedenie kampaní
O dobrovoľníctve pojednáva zákon č. 406/2011 Z.z. Podľa tohto zákona, dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá
na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom, v jej
prospech, alebo vo verejný prospech.
Dobrovoľné zložky vykonávajú svoju činnosť najmä:
pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu
odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z
výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť
iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní
verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou
pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane
života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci
projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií
pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie
kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a
osvetových podujatí
pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu
veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi
pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní
všetkých foriem ich znevýhodnenia
pri administratívnych prácach pre verejnú správu.
Dobrovoľníctvo prispieva k osobnostnému rozvoju detí a mládeže, budovaniu ich sociálneho kapitálu a
zručností, a tým aj kapacít komunity. Výchova k dobrovoľníctvu od raného veku prispieva k posilneniu
aktívneho občianstva a angažovanosti. Zapájanie sa do dobrovoľníctva v detstve vytvára predpoklad pre
aktívnosť v tejto oblasti aj v neskoršom veku.
Na Slovensku v súčasnosti neexistuje koncepcia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu ako súčasti
celoživotného vzdelávania všetkých vekových skupín obyvateľov, ktorá by cielene formovala postoje ľudí k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
(2007/2149(INI))
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dobrovoľníctvu a zvyšovala ich angažovanosť v tejto oblasti. Koncepcia výchovy k dobrovoľníctvu vytvorí
podmienky pre začlenenie dobrovoľníctva do učebných osnov základných a stredných škôl v rámci predmetu
náuka o spoločnosti či iných predmetov. .
Dobrovoľníctvo môže predstavovať vhodný spôsob stabilizácie a adaptácie v období odchodu do dôchodku a
prispieť k prevencii patologických javov súvisiacich s odchodom zo zamestnania, ako sú napr. pocity
neužitočnosti, sociálnej izolácie a pod.
Vypracovaním nových legislatívnych noriem bude umožnené organizovať záchranu na krajských úrovniach
zapojením všetkých štátnych záchranárskych organizácií v kooperácii s dobrovoľníckymi záchranárskymi
organizáciami, integrovanými vo vytvorených Krajských záchranárskych centrách pôsobiacich na území kraja.
Úspešné naplnenie programu podpory dobrovoľníctva závisí od podpory infraštruktúry dobrovoľníctva na
Slovensku. Pojem infraštruktúra dobrovoľníctva označuje súbor opatrení a podmienok potrebných pre rozvoj
dobrovoľníctva v krajine.
Tie zahŕňajú najmä:
- právnu úpravu dobrovoľníctva
- sieť dobrovoľníckych centier
- finančnú podporu dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií, resp. ich aktivít.
Právna úprava dobrovoľníctva na Slovensku vo forme Zákona o dobrovoľníctve úspešne vznikla po
niekoľkoročných diskusiách v roku 2011. Nedostatkom súčasnej podoby zákona, a to aj v porovnaní s inými
zákonmi v Európe je, že nevytvoril rámec priamej finančnej podpory dobrovoľníctva.
Dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie na Slovensku nemajú vytvorené finančné podmienky pre
výkon svojich aktivít. Poslaním dobrovoľníckych centier je podporovať rozvoj dobrovoľníctva a
prostredníctvom neho budovať občiansku spoločnosť a zvyšovať kvalitu života. V porovnaní s inými krajinami,
na Slovensku chýba dostatočný počet centier, ktoré sa venujú rozvoju dobrovoľníctva v regiónoch, mestách a
komunitách.
Financovanie dobrovoľníckych programov, konkrétne financovanie nákladov spojených s dobrovoľníctvom a
nákladov na vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov by malo byť nastavené tak, aby nedošlo k jeho využitiu
na iné náklady v organizáciách, a malo by byť nastavené na určité obdobie formou grantových schém. Vláda
takýmto spôsobom podporí zvyšovanie kvality manažmentu dobrovoľníkov a tým aj kvality poskytovania
služieb.
Základným predpokladom rozvoja dobrovoľníctva je vzájomná komunikácia a informovanosť verejného,
neziskového a súkromného sektora, resp. dobrovoľníckych organizácií a širokej verejnosti. Integrálnou súčasťou
aktivít dobrovoľníckych centier a organizácií je snaha o propagáciu dobrovoľníctva a osvetu v tejto oblasti.
Efektívna spolupráca rôznorodých kľúčových aktérov zároveň posilní pozitívnu verejnú mienku o
dobrovoľníctve. K vytváraniu pozitívnej verejnej mienky o dobrovoľníctve a zvyšovaniu povedomia o prínosoch
dobrovoľníctva prispievajú aj podujatia ako sú verejné oceňovanie dobrovoľníkov pod záštitou politických
činiteľov.
Pôsobenie dobrovoľných hasičov je príkladom nielen vzájomne prospešného dobrovoľníctva, ale plní najmä
významnú úlohu vo verejnoprospešných dobrovoľníckych aktivitách. Dobrovoľní hasiči sa podieľajú na
odstraňovaní následkov v prípadoch povodní i iných živelných pohrôm, ekologických havárií a iných
mimoriadnych udalostiach. Spolupôsobia tiež pri prevencii požiarov a ďalších podobných nežiaducich
udalostiach.
4. DOBROVOĽNÍCTVO V ČESKU
Solidarita a vzájomná pomoc tvorí základ existencie ľudskej spoločnosti i všetkých náboženstiev. História
organizovanej dobročinnosti v česku siaha do obdobia raného stredoveku. Jej počiatky sú späté s Cirkvou,
inštitúciou, ktorá má starosť o blaho iných zakotvenú vo svojom poslaní. Boli zakladané cirkevné rády a
náboženské bratstvá, ktoré sa popri duchovnej starostlivosti venovali aj charitatívnej činnosti. Pri mnohých
kláštoroch vznikali nemocnice a útulky.
Počiatky dobrovoľníctva v dnešnom poňatí môžeme sledovať s nástupom raného kapitalizmu a tým súvisiacich
spoločenských zmien. Od 30-tych rokov 19. storočia dochádza k výraznému rozvoju organizovanej vlasteneckej
aktivity a vzniká veľké množstvo spolkov, nadácií a občianskych združení. Jednalo sa najmä o rôzne vlastenecké
spolky na podporu umenia, vedy a vzdelania.
Národnostný akcent bol v tejto dobe veľmi silný, rada dobrovoľných organizácií vznikla za účelom povznesenia
národného vedomia. Byť súčasťou niektorej z týchto aktivít, vzdelávacieho, kultúrneho či turistického spolku
bolo pokladané za česť7 aj vlasteneckú povinnosť.
V roku 1918 došlo ku vzniku samostatného Československa a v nasledujúcich rokoch začali vznikať ďalšie a
ďalšie organizácie najrôznejšieho druhu - niekedy sa o tomto období hovorí ako o zlatom veku neziskového
FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice (výsledky výzkumu NROS a Agnes). Praha: NROS, Agnes, 2001 ISBN 80902633-7-2
7
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sektora. Ich organizačná forma bola rôznorodá, jednalo sa o súkromné, obecné, náboženské a národnostné
organizácie.
Mnoho najmä mládežníckych organizácií, sa tešilo priamej podpore prezidenta Masaryka, ktorý v nich videl
nástroj praktickej realizácie svojich ideí filozofických a úsilie o vytvorenie novej sebavedomej generácie Prvej
republiky. Ďalší vývoj týchto organizácií ale narušila 2. svetová vojna.
Po skončení vojny nedošlo k nadviazaniu na predchádzajúcu tradíciu dobrovoľných organizácií.
Československo sa stalo socialistickým štátom a bol nastolený totalitný režim. Činnosť nezávislých organizácií
bola cieľavedome a systematicky redukovaná, alebo úplne podriadená politickému vedeniu štátu a komunistickej
strany a podliehala kontrole. Všetky organizácie museli byť združené v tzv. Národnom fronte. Všetok majetok
nadácií a spolkov bol štátom zabavený.
Emocionálne motivované dobrovoľníctvo však bolo postupne nahradené altruizmom z donútenia. Povinná práca
zadarmo bola bežná vo všetkých organizáciách, vrátane samotnej KSČ, a jej výpočet či potvrdenie o nej bolo
súčasťou najrôznejších posudkov a odporúčaní.
Pravdepodobne prvou "novodobou" dobrovoľnou organizáciou bola ekologická organizácia TIS - najstaršia
mimovládna ekologická organizácia v ČR. TIS bol založený v roku 1958 ako Zbor ochrany prírody Spoločnosti
Národného múzea. Položil odborné základy na zriadenie niekoľkých chránených území doma aj v zahraničí. V
rokoch 1979 - 1989 bol TIS z ideologických dôvodov úradne zlikvidovaný.
V roku 1990 bol Federálnym zhromaždením prijatý zákon č. 83/1990 Zz. o združovaní občanov. Neskôr boli
prijaté aj ďalšie potrebné zákony, ako zákon č. 308/1991 Zz. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a
náboženských spoločností, zákon č. 248/1995 Zz. o všeobecne prospešných spoločnostiach, zákon č. 227/1997
Zz. o nadáciách a nadačných fondoch a novela Občianskeho zákonníka hovoriaca o záujmových združeniach.
Vývoj do roku 1989 zodpovedá európskemu - komunitnému - modelu dobrovoľníctva, kde je dobrovoľnícka
činnosť motivovaná spoločnými záujmami8.
Dobrovoľníci sa stretávajú v prirodzenom spoločenstve, ako sú cirkevné, športové a iné dobrovoľné organizácie.
Postupne sa môžu stať profesionálnymi dobrovoľnými centrami, ktoré si udržujú svoje komunitné
charakteristiky. Sú špecializované na určitú skupinu ľudí či druh činnosti, nosné sú predovšetkým vzájomné
priateľské vzťahy.
Významnú podporu dobrovoľníctva na medzinárodnej úrovni iniciovala Organizácia spojených národov (OSN),
ktorá rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 52/17 z 18. januára 1998, ktorej spoluautorom je aj Slovenská
republika, vyhlásila rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov. Z tejto rezolúcie vyplýva okrem iného
ocenenie významu dobrovoľníctva pre rozvoj spoločnosti a výzva pre členské štáty OSN na zlepšenie právnych
a organizačných podmienok pre výkon dobrovoľníckej služby.
Novela zákona o dobrovoľníckej službe vykonaná zákonom č. 86/2014 Zz., reaguje predovšetkým na
požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 89/2012 Zz. Občiansky zákonník, zákona č. 90/2012 Zz. o obchodných
spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a uznesenia vlády č. 611/2007 ku Koncepcii
štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže na roky 2007-2013 a uznesenie vlády č. 108/2013 o Národnom akčnom
pláne, pre obdobie rokov 2013-2017.
V roku 2013, ako dôležitá súčasť postupne sa rozvíjajúceho manažmentu dobrovoľníctva, vstúpil do platnosti
Zákon č. 198/2002 Zz., O dobrovoľníckej službe, ktorý je prvým právnym predpisom upravujúcim štatút
dobrovoľníka v Českej republike.
Dobrovoľníctvo ako verejnoprospešnú činnosť chápeme ako ochotu človeka dať časť svojho času a síl v
prospech potrebnej organizácie alebo človeka, bez toho, aby s príjemcom pomoci bol viazaný priateľskými či
inými väzbami. Z dobrovoľníckej činnosti má prínos nielen jej príjemca, ale aj dobrovoľník, ktorému prináša
nové priateľské vzťahy, nové skúsenosti a zručnosti, niekedy aj čiastočné riešenie problému nezamestnanosti.
Ukázalo sa, že dobrovoľníci nie sú ľudia s nenaplneným voľným časom alebo chýbajúcimi rodinnými väzbami,
ale ako najlepší dobrovoľníci sa javia humanisticky orientovaní jedinci, sociálne integrovaní a angažovaní v
mnohých ďalších aktivitách.
Dobrovoľníkov nájdeme najčastejšie v neštátnych neziskových organizáciách, ktoré po roku 1989 okrem obnovy
svojej činnosti rehabilitujú. Dobrovoľníctvo je tiež, ako jedna z občianskych cností, ktorá je v mnohých
krajinách sveta považovaná za samozrejmú súčasť života.
Dobrovoľnícka služba je definovaná zákonom č. 198/2002 Zz. o dobrovoľníckej službe a o zmene niektorých
zákonov (zákon o dobrovoľníckej službe), v znení neskorších predpisov.
Udeľovanie akreditácie patrí do pôsobnosti Ministerstva vnútra. Akreditácia je svojho druhu "značkou kvality" garanciou, že organizácia s akreditovaným projektom všetkým svojim partnerom pôsobiacim v akreditovanom
režime zabezpečuje služby v štandardnej kvalite. Akreditované organizácie môžu požiadať na Ministerstve
vnútra o štátne dotácie na organizovaní dobrovoľníckej služby.

8

Sozanská, Olga, Tošner, Jiří: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál 2002.
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Zákon nepôsobí direktívne, pretože necháva na tých, ktorí dobrovoľníctvo vykonávajú a organizujú, či proces
akreditácie podstúpi a teda či sa zákonom o dobrovoľníckej službe budú riadiť. Aby bolo dobrovoľníctvo naozaj
prínosom, musia byť profesionálne riadené.
V Českej republike pôsobia neziskové organizácie - dobrovoľnícke centrá, ktoré sa špecializujú na manažment
dobrovoľníctva. Sú to zvyčajne neštátne neziskové organizácie poskytujúce informácie a podporu
dobrovoľníctva vo svojom regióne a podporujúce spoluprácu s ostatnými neziskovými organizáciami s cieľom
zapojenia čo najväčšieho počtu obyvateľov do riešenia problémov komunity.
Koncom roka 2008 sa dobrovoľníci objavili po boku profesionálnych pracovníkov v zákone o sociálnych
službách a začína ich pomaly pribúdať v domovoch pre seniorov, ale aj v nemocniciach a hospicoch.
V súčasnej dobe pôsobia v Českej republike dobrovoľníci v krízových situáciách najmä pri záplavách.
Dobrovoľnícka pomoc je v týchto situáciách potrebná a nenahraditeľná. Ľudia zasiahnutí povodňami jej
následky zvládajú ťažko. Najmä na začiatku - v prvých dňoch po katastrofe - je potreba a dopyt po
dobrovoľníkoch veľmi vysoký, nielen kvôli manuálnej pomoci s odstraňovaním následkov, ale tiež kvôli potrebe
zasiahnutých nebyť v "tej" situácii sami.
Pri záplavách sa ukázalo, že často nestačí samotné nadšenie a dobrá vôľa, ale je tiež dôležité profesionalita
riadenia záchranných akcií tak, aby bola práca dobrovoľníkov čo najlepšie využitá.
Od jesene 2015 už skladajú prví záujemcovia skúšku osvedčujúcu získanie odbornej kvalifikácie "Koordinátor
dobrovoľníkov". Pri úspešnom absolvovaní tejto skúšky u osoby autorizovanej Ministerstvom školstva, mládeže
a telovýchovy získa účastník osvedčenie o získaní odbornej kvalifikácie, ktorá umožní zamestnávateľovi
napríklad zaradiť koordinátora dobrovoľníkov v rámci platových tabuliek rozpočtových a príspevkových
organizácií.
5. HISTÓRIA DOROVOĽNÍCTVA V POĽSKU
29.10.1909 „Namiestnictwo Galicyjskie CK Austria vo Ľvove“ (poľsko formálne ešte nebolo na mape Európy),
zaregistrovalo štvrté na svete a prvé mimo alpskej záchrannej organizácie „Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe“ (ďalej len „TOPR“).
V roku 1927 sa stáva TOPR záchranárskou sekciou „Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego“ (ďalej len „PTT“)
a v roku 1934 záchrannou sekciou „Zakopiańskiego Oddziału“ PTT.
Počas nacistickej okupácie v rokoch 1939 - 1945 členovia TOPR pokračovali vo svojej činnosti pod názvom
„Tatra-Bergwacht“, nad ktorým držal dohľad rakúsky Edward Hirsch, riaditeľ Kriminalpolizei v Krakove.
Po skončení druhej svetovej vojny sa tvorili zárodky podtatranského záchranného systému. Bol prijatý
jednotný rokovací poriadok a určená organizačná štruktúra „Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego“
(ďalej len „GOPR“).
V roku 1978 sa stáva horská služba nezávislou organizáciou, podliehajúcou hlavnému výboru pre cestovný
ruch a neskôr úradu telesnej kultúry a športu na ministerstve školstva. V súčasnej dobe - od 1. marca 2002
GOPR funguje ako združenie pod dohľadom ministerstva vnútra.
Novoprijatí členovia GOPR sú podrobení skladaniu sľubu záchranára. Kritériá a nároky pre kandidátov na
záchrancov boli a sú dodnes veľmi vysoké. Záchranári počas záchrannej akcie a expedície vždy postupujú
s maximálnym nasadením, v atmosfére sebadisciplíny a poslušnosti, podľa nariadení náčelníka resp. vedúceho
výpravy.
6. ZHODNOTENIE ČINNOSTI DOBROVOĽNÝCH OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ
V súčasnej dobe existuje v Slovenskej republike niekoľko dobrovoľných občianskych združení, zameraných na
pomoc profesionálnym záchranárskym zložkám, sústredeným v IZS. Tieto organizácie pôsobia samostatne popri
profesionálnych organizáciách, väčšinou bez vzájomnej koordinácie. Fungovanie občianskych združení je
založené na báze dobrovoľnosti členstva a účasti na záchranných zásahoch.
HaZZ podľa vypracovanej analýzy rizík v katastrálnych územiach obcí v Slovenskej republike nedokáže
v niektorých sídelných celkoch zabezpečiť zásah pri mimoriadnych udalostiach v čase stanovenom metodikou
vzhľadom k prítomnému riziku, t. j. v čase, kedy ešte existuje možnosť pomôcť postihnutým pri záchrane ich
života, zdravia alebo záchrane majetku. Preto adekvátne technicky vybavená, primerane vycvičená na likvidáciu
predurčených mimoriadnych udalostí a dobre organizovaná hasičská jednotka dobrovoľného zboru musí byť
schopná v týchto lokalitách Slovenska zasiahnuť skôr, ako sily a prostriedky Hasičského a záchranného zboru, a
to z najbližšej hasičskej zbrojnice. Takáto hasičská jednotka dobrovoľného zboru musí byť schopná vykonať
prvotné opatrenia pre záchranu života a zdravia osôb a zníženie vzniknutého rizika, to znamená, že v prípade
mimoriadnej udalosti vyžadujúcej nasadenie väčšieho množstva síl a prostriedkov vykoná prvotné nevyhnutné
opatrenia vedúce k záchrane a evakuácii osôb a majetkových hodnôt do príchodu HaZZ. Pri postupnom zapájaní
dobrovoľných zborov obcí do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na
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území Slovenskej republiky sa intenzívnejšie využije potenciál dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov
a iných mimoriadnych udalostí.
7. ZÁVER
V súčasnej dobe existujú v Slovenskej republike dobrovoľné občianske združenia, zamerané na pomoc
profesionálnym záchranárskym zložkám, sústredeným v IZS. Fungovanie občianskych združení je založené na
báze dobrovoľnosti členstva a účasti na záchranných zásahoch.
Organizačná štruktúra je upravená stanovami združení, ktoré sú nejednotné a väčšina z nich nezodpovedá
potrebám dnešnej doby. Nejednotnosť stanov združení je dôsledkom toho, že v SR k uvedenej problematike
neexistuje zákonná úprava.
Nedostatočné využívanie dobrovoľných záchranárov spôsobuje stagnáciu ich rozvoja, čoho dôsledkom sú
nepokryté územia Slovenskej republiky záchranárskymi kapacitami. Zmena systému organizovania záchrany a
záchranárov na území Slovenskej republiky, zefektívni výkon záchrannej činnosti na krajskej, ale aj celoštátnej
úrovni, vytvorí nové dobrovoľnícke záchranárske organizácie na nepokrytých územiach, prispeje k úsporám
verejných finančných prostriedkov a zvýši dostupnosť záchrannej činnosti.
Je potrebné vypracovať systém vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými záchranárskymi organizáciami
(profesionálnymi a dobrovoľnými), vytvoriť súčinnostnú metodiku, čím sa zefektívni výkon pátracích a
záchranných akcií. Treba dbať aj na výchovu k dobrovoľníctvu, čím budú vytvorené podmienky pre začlenenie
dobrovoľníctva do učebných osnov základných a stredných škôl v rámci predmetu náuka o spoločnosti, či iných
predmetov. Na princípe dobrovoľníctva ako prierezovej témy a na princípe zážitkového učenia spojeného s
reflexiou zážitku budú deti a mladí ľudia pedagógmi vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu pri
riešení problémov spoločnosti a pomoci cez dobrovoľnícke aktivity, inkluzívnemu správaniu a prosociálnym
postojom a hodnotám. Súčasťou koncepcie bude aj príprava vzdelávania súčasných aj budúcich pedagógov o
aplikácii koncepcie v praxi. V rámci IZS je potrebné zriadiť jednotný záchranný systém, postavený na spolupráci
profesionálov a dobrovoľníkov.
Efektívnosť činností dobrovoľných združení by sa mohla zvýšiť jednak ich integráciou v rámci SR a tiež
možnou spoluprácou v rámci susedných krajín (Česká republika, Poľská republika). Osobitná je pritom situácia
združení, ktoré majú sídlo v prihraničných oblastiach – tak dovnútra (SR), ako aj smerom von (uvedené susedné
krajiny). K uskutočneniu uvedeného zámeru je samozrejme potrebné viac, než len predstavu o tom, že integrácia
by mohla mať pozitívne efekty.
Jednotlivé záchranárske subjekty majú odlišné skúsenosti zo svojho doterajšieho pôsobenia a nepochybne sa na
možnú integráciu pozerajú z odlišných názorových hľadísk, s rôznymi očakávaniami, ktoré by podľa nich mohli
z integrácie vyplynúť, ako zlepšenie ich pôsobenia. Keďže toto smerovanie k vyššej kvalite a efektívnosti je iste
spoločnou črtou činností uvažovaných združení, je potrebné pozrieť sa na túto problematiku objektivizovaným
spôsobom – odborne zameraným výskumom súčasnej situácie a zistením súčasných problémov a perspektív
jednotlivých subjektov a ich činností.
K uvedenej problematike doposiaľ nebol robený výskum. Pre závažné rozhodnutia, medzi ktoré integrácia
občianskych združení nepochybne patrí, sú dôležité poznatky, skúsenosti a vízie dotknutých subjektov, je
nevyhnutné pripraviť a použiť nástroj na objektívne posúdenie týchto poznatkov, skúseností a vízií.
Je potrebné vypracovať návrh integrácie občianskych združení , pričom tieto podklady by sa mohli využiť
prioritne pre legislatívny proces zameraný na úpravu činností „ dobrovoľných občianskych združení“.
Na základe hodnotenia súčasného stavu riešenej problematiky v SR a niektorých susedných štátov analyzovať
možnosti integrácie DOZ v SR a navrhnúť možnosti ich využitia pri riešení krízových situáciách v SR (prípadne
v susedných štátoch, ČR, PR).
Dôraz je potrebné položiť predovšetkým na záchranárske činnosti uvedených združení, t.j. dohľadanie a
záchrana osôb, poskytnutie predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovanie osôb a v odsune ranených.
Na Slovensku pôsobí väčšie množstvo dobrovoľníckych organizácií, ktorých náplňou činností je záchranárska
činnosť. Tieto organizácie pôsobia samostatne popri profesionálnych organizáciách, väčšinou bez vzájomnej
koordinácie. V mnohých prípadoch sa profesionálne a dobrovoľnícke záchranárske organizácie vzájomne
vnímajú ako konkurenti.
Nedostatočné využívanie dobrovoľných záchranárov spôsobuje stagnáciu ich rozvoja, čoho dôsledkom sú
nepokryté územia Slovenskej republiky záchranárskymi kapacitami.
Zmena systému organizovania záchrany a záchranárov na území Slovenskej republiky prispeje k odstráneniu
nežiaducej rivality medzi jednotlivými záchranárskymi organizáciami, zefektívni výkon záchrannej činnosti na
krajskej, ale aj celoštátnej úrovni, vytvorí nové dobrovoľnícke záchranárske organizácie na nepokrytých
územiach, prispeje k úsporám verejných finančných prostriedkov a zvýši dostupnosť záchrannej činnosti.
Treba dbať aj na výchovu k dobrovoľníctvu, čím budú vytvorené podmienky pre začlenenie dobrovoľníctva do
učebných osnov základných a stredných škôl v rámci predmetu náuka o spoločnosti, či iných predmetov. Na
princípe dobrovoľníctva ako prierezovej témy a na princípe zážitkového učenia spojeného s reflexiou zážitku
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budú deti a mladí ľudia pedagógmi vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu pri riešení problémov
spoločnosti a pomoci cez dobrovoľnícke aktivity, inkluzívnemu správaniu a prosociálnym postojom a hodnotám.
Súčasťou koncepcie bude aj príprava vzdelávania súčasných aj budúcich pedagógov o aplikácii koncepcie v
praxi.
Je potrebné zanalyzovať možnosti integrácie dobrovoľných občianskych združení a v rámci IZS, zriadiť
jednotný záchranný systém, postavený na spolupráci profesionálov a dobrovoľníkov. Vypracovať systém
vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými záchranárskymi organizáciami (profesionálnymi a dobrovoľnými),
vytvoriť súčinnostnú metodiku, čím sa zefektívni a urýchli výkon pátracích a záchranných akcií.
Využitie jednotlivých dobrovoľných občianskych združení v krízových situáciách v Slovenskej republike, ich
integrácia v rámci IZS (prípadne v susedných štátoch ČR,PR) by mala pokrývať predovšetkým oblasť
legislatívy, možnosti aktivizácie združení, materiálna vybavenosť a personálna odborná spôsobilosť.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗОНЕ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Inga URIADNIKOVA1

Using GIS Technology to Monitor Critical Infrastructure
in Zone of Military Conflicts
Аннотация: В статье представлен анализ тенденций развития и использования геоинформационных
технологий для мониторинга экологической и техногенной безопасности объектов критической
инфраструктуры в зоне военных конфликтов. На примерах сосредоточенных и пространственно
распределенных источников выбросов Луганской и Донецкой области доказана высокая эффективность
использования оперативных космических снимков типа NOAA, MODIS, снимков высокого
пространственного разрешения типа LANDSAT, SPOT, ASTER, для мониторинга загрязнения
атмосферы, воды и почвы вредными веществами в зоне военных конфликтов.
Ключевые слова: геоинформационные технологии, мониторинг, объекты критической инфраструктуры
Abstract: The article presents an analysis of the development trends and the use of geoinformation technologies
for monitoring environmental and technological safety of critical infrastructures in the zone of military conflicts.
In the examples concentrated and spatially distributed emission sources Lugansk and Donetsk region proved
high efficiency of operational space images NOAA type, the MODIS, images of high spatial resolution such as
LANDSAT, SPOT, ASTER, to monitor air pollution, water and soil pollution by harmful substances in military
conflict zones.
Keywords: geoinformation technologies, monitoring, critical infrastructure

1. ВВЕДЕНИЕ
Мощной силой в развитии современного общества является интенсивное глобальное
распространение информационно-телекоммуникационных технологий, которые помогают собирать,
хранить, анализировать и распространять экологическую информацию. Нужно отметить, что
наибольшего развития экоинформационные технологии достигли в США. Они создали свою
экоинформационную систему, содержащую данные о загрязнении составляющих окружающей среды.
Один из примеров этого является on-line экоинформационная система Air Quality Index (AQI) Индекс
качества воздуха. AQI является индекс отчетности о качестве воздуха, который в свою очередь отражает
экологическую информацию о загрязненности воздуха во всех регионах страны. Агентство США по
охране окружающей среды вычисляет пять основных загрязнителей воздуха: озон, аэрозольную пыль
(твердые частицы), окись углерода, двуокись серы и двуокись азота. Для каждого из этих веществ
национальные стандарты качества воздуха устанавливают нормы для защиты здоровья населения и
уровне загрязнения, представляющие наибольшую угрозу для здоровья населения в этой стране [1, 2].
Существует много других примеров подобных экоинформационных систем. Датчики
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) космических спутников предоставляют нам более четкие,
чем когда-либо прежде, данные изменения окружающей среды. Среди многообразия таких данных распространение пожаров в тропических лесах юго-восточной Африки, потеря озона над Антарктикой,
уменьшение размеров и обмеление Аральского моря и др.
Достаточно активно в этом направлении работает так же Европейское космическое агентство
(ЕКА). Примером этого является проект «Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности».
Растущий поток спутниковых данных дает бесценную экологическую информацию, в частности, для
управления природопользованием, для оценки последствий природных и техногенных катастроф и
распределения гуманитарной помощи [1].
Нью-Йоркская Группа по исследованию общественных интересов с помощью своего проекта
коммунального картографирования, продемонстрировала, какую силу могут дать карты местным
активистам.
Inga URIADNIKOVA, prof. ASBH, doc., PhD., Vice-President of Academy security and bases of health (Ukraine). Adress: st. Milutenko 17,
fl.67, s.Kiev,02156,Ukraine. Tel. +380965571870, E-mail: ingavictory@gmail.com
1
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Используя довольно простую ГИС, активисты местных общин загрязненных районов НьюЙорка и его пригородов смогли создать карты, которые установили связь между расположением таких
предприятий, как станции по перевалке мусора, нефтеперерабатывающие заводы и фабрики по
переработке сточных вод, с местами, в которых зафиксированы высокие уровни заболеваемости раком и
астмой.
Компьютеры и программное обеспечение экологических географических информационных
систем (ГИС) позволяют хранить, анализировать и использовать изображения, полученные спутниками с
помощью средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Эта информация вместе с наземными
наблюдениями и другими аналитическими данными может помочь исследователям изучать загрязнения
и другие экологические опасности, находить богатые отдельными природными ресурсами регионы и
моделировать негативные изменения в окружающей среде. ГИС имеют много пластов (срезов)
информации с привязкой к местности. Пласты данных могут содержать спутниковые изображения,
топографию, государственные границы, состояние потенциально опасных объектов критической
инфраструктуры, реки, автострады, линии электропередач, источники загрязнения, ареалы дикой
природы.
Карты, которые хранятся в ГИС, позволяют воспользоваться преимуществами компьютеров,
которые могут хранить огромное количество данных и выполнять сложные циклические вычисления. На
примере мониторинга состояния потенциально опасных объектов, который требует получения
оперативной информации с датчиков и других источников индикации поражающих факторов, возникает
необходимость разработки сети мониторинга на основе интеллектуальных сенсоров. Благодаря Webсистемам регионального государственного мониторинга в Украине на экспериментальной интерактивной
экологической карте города Киева может быть показана текущая информация о предприятиях
загрязнителях и интерактивная информация об экологическом состоянии на каждом предприятии.
Эта система может получать информацию из многих источников о предприятии и веществах,
которые могут загрязнять атмосферу, почву и воду [3].
Имея уникальные возможности для полноценного анализа и оперирования географической
информацией, ГИС является тем реальным инструментом, который способен обеспечивать
информационную основу для принятия оптимального управленческого решения. Способность
обрабатывать информацию пространственного характера, представленную на географических картах,
принципиально отличают ГИС от других информационных систем.
2. АНАЛІЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗОНЕ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Учитывая ситуацию, которая сегодня сложилась на востоке Украины можно утверждать, что в
Донбассе за время проведения антитеррористической операции уничтожено около 600 предприятий [4].
Эти данные не полные и в разных источниках они разные, так как государственные структуры Донецкой
и Луганской областей по политическим мотивам разделились и часть сотрудников этих служб осталась и
работает под руководством Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, где и
осталась вся информационная база и вся статистика государственных служб восточного региона.
Использовать информативную базу руководство ЛНР и ДНР не дает. Другая часть государственных
служащих переехала в Северодонецк, где сформированы новые государственные службы восточного
региона Украины. Сегодня в Луганской области зарегистрировано почти 30 000 временных
переселенцев, из них около 7000 - в Северодонецке. При этом, по оценкам облгосадминистрации,
реальное количество временных переселенцев в Луганской области составляет около 200 000 человек [5].
Так, по данным, озвученным Гройсманом В.Б. [6] разрушено 4,7 тыс. объектов системы
энергоснабжения, 132 промышленных объекта. Промышленное производство с июля 2015 года по
сравнению с июлем 2014 снизилось на 28,5% в Донецкой области, и на 56% - в Луганской [4]. С начала
года по сравнению с январем-июлем 2014 снизились объемы производства: - легкая промышленность на 46,3%, - химическая промышленность - 41,3%, - машиностроение - 34,4% - производство
строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции - 22,3% фармацевтическое производство - 19,2% - металлургия - 13,1% - угольная промышленность - 13,1%, производство кокса и продуктов нефтепереработки - 11,2% [5].
Общее количество разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры по
данным [7], представлено на рисунке 1.
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Рис.1. Общее количество разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры за время
проведения антитеррористической операции [7].
Далее приводим перечень поврежденных объектов (энергетики) критической инфраструктуры в
зоне АТО.
1. Здание котельной, г. Донецк.
Перечень объектов разрушенных частично составляет:
1. ООО «Луганское энергетическое объединение», г. Луганск.
2. Управление по газоснабжению и газификации, г. Шахтерск, Донецкая область.
3. Электрическая подстанция ПС 35/10, Краснодонский р-н, с. Ребриково, Луганская область.
4. АЗС «Артемида», г. Шахтерск, Донецкая область.
5. Луганская тепловая электрическая станция, г. Счастье, Луганская обл.
На сегодня разрушены полностью следующие объекты:
1. Луганский электроаппаратный завод, г. Луганск.
2. 12-ая шахта, г. Шахтерск, Донецкая область.
3. Шахта "Первомайская", ГП "Первомайскуголь", г. Золотое.
Нанесен серьезный ущерб транспортной критической инфраструктуре Донбасса, а именно
подорваны мосты, парализовано железнодорожное и авиасообщение, остановлены грузоперевозки. По
информации «Укрзалізниці» 187 объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог
повреждены. По минимальным подсчетам, на их восстановление потребуется около 400 млн. грн. [4].
Относительно энергетических объектов критической инфраструктуры можно говорить, что в
Луганске, по данным на конец июля [4], повреждено 18 км контактных линий электротранспорта, 26 км
линий электропередач, 18000 кв. м дорожного полотна. Обесточен Авдеевский коксохимический завод,
что может привести к необратимым процессам и остановке коксовых батарей. Полностью остановили
свою работу Енакиевский металлургический завод, коксохимпром и Харцызский трубный заводы.
Из-за постоянных боевых действий на востоке Украины остановили свою работу предприятия
«Шахтерскантрацит», «Луганскуголь». Остановлены 9 шахт: шахта имени Мельникова,
шахтоуправление Луганского госпредприятия «Луганскуголь», шахтоуправление «Октябрьский рудник»
государственного предприятия «ДУЭК» и другие. Из-за отключения от энергоснабжения остановили
работу шахта им. Стаханова (г. Димитров, Донецкой области) и шахта «Самсоновская-Западная» (в
районе п. Новоанновка, п. Хрящеватое и п. Новосветловка в Луганской области). Всего в настоящее
время в восточном регионе не работает около 35 шахт [4].
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗОНЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Для защиты объектов критической инфраструктуры в зоне военных конфликтов необходимо
проводить мониторинг, определять степень загрязнения на участках с размещением зон
теплоэлектростанций, для определения загрязнения почв использовать различные методы исследований
и наблюдений. Достаточно эффективным является применение информационно-телекоммуникационных
технологий на основе беспилотных авиационных комплексов для мониторинга энергетических объектов
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критической инфраструктуры. При этом, целесообразно использование на беспилотном летательном
аппарате платформы, простого управляющего модуля, на основе которого можно создать любые
работающие устройства, в частности, узлы беспроводной сенсорной сети для сбора экологической
информации с удаленных датчиков в зоне мониторинга, когда исключается физическая возможность
отбора проб непосредственно на объекте в зоне военного конфликта. Наиболее информативными для
задач определения загрязненности местности в зоне военных конфликтов являются космические снимки
со сверхвысокой пространственной разрешающей способностью, около одного метра, типа ICОNОS или
QUICKBIRD. Также возможно использование космических снимков со спутников TERRA, SPOT,
LANDSAT, МЕТЕОР - ЗМ. На этих снимках локализацию зон теплоэлектростанций можно
идентифицировать средствами программного комплекса QGIS или с помощью специализированных
программ тематической обработки космических снимков с яркостными и текстурными дешифрующими
признаками.
При этом топографические параметры зон расположения теплоэлектростанций удобно
определять в среде таких ГИС - оболочек, как MAP / INFO, ARC / INFO, ARC VIEW, QGIS. На рисунке 1
представлена локализация теплоэлектростанций в Луганской и Донецкой областях с использованием
ГИС – оболочки QGIS. Для наглядности полученную картографическую модель можно, как в этом
случае, дополнить некоторыми тематическими слоями на фоне космического снимка (рис.2,3,4).
С привлечением данных «Розы ветров», где находятся теплоэлектростанции можно
прогнозировать возможное распространение выбросов в результате аварии и отразить модель на карте
(рис. 5,6).
На примерах сосредоточенных и пространственно распределенных источников выбросов
Луганской и Донецкой области доказана высокая эффективность использования оперативных
космических снимков типа NOAA, MODIS, снимков высокого пространственного разрешения типа
LANDSAT, SPOT, ASTER, для мониторинга загрязнения атмосферы, почвы и воды техногенной пылью
на объектах критической инфраструктуры в зоне военных конфликтов.

Рис. 2. Локализация теплоэлектростанций в Луганской и Донецкой областях
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Рис. 3. Локализация загрязнения почв на объекте Луганской ТЭС.

Рис. 4. Пример загрязнения зон теплоэлектростанций в зависимости от концентрации вредных веществ
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Рис.5. Прогнозирование возможного распространения выбросов в результате аварии с привлечением
данных «Розы ветров» на ТЭЦ шахты им. Засядько.

Рис.6. Прогнозирование возможного распространения выбросов в результате аварии с привлечением
данных «Розы ветров» на Старобешевской ТЭС.
На основании использования полученных данных и современных геоинформационных систем
(Arc\View, QGIS), программного обеспечения обработки аэрокосмических данных ERDAS - IMAGE,
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специализированных программ и алгоритмов обработки цифровых космических снимков разработана
технология синтеза картографических моделей загрязнения атмосферы и земель техногенной пылью на
объектах критической инфраструктуры.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана технология синтеза картографических моделей загрязнения атмосферы и земель
техногенными веществами на объектах критической инфраструктуры, которая основывается на
использовании современных геоинформационных систем (Arc\View, QGIS), программного обеспечения
обработки аэрокосмических данных ERDAS - IMAGE, специализированных программ и алгоритмов
обработки цифровых космических снимков.
Полученные в работе научные результаты могут быть использованы для обеспечения
надежного мониторинга и связи в зоне аварий и чрезвычайных ситуаций, а также усовершенствования
существующих информационно-телекоммуникационных технологий, применяемых подразделениями
оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины.
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VÝCHODISKÁ EFEKTÍVNEHO RIEŠENIA
BEZPEČNOSTI SLOVENSKA V EURÓPSKOM
A EUROATLANTICKOM PRIESTORE
Martin VALENTOVIČ1

Starting Points for Effective Solutions for the Slovak Security
within European and Euratlantic Agendas
Abstrakt: Príspevok reaguje na zhoršujúcu sa bezpečnosť vo svete. Definuje úlohu malých krajín. Ponúka
riešenia v oblasti kolektívnej bezpečnosť a v oblasti budovanie vlastnej schopnosti obrany. Psychologický pocit
bezpečia získaný integráciou do európskych a transatlantických štruktúr sa okrem pozitívnych ekonomických
dopadov premietol do zanedbávania vlastnej teritoriálnej obrany. Závislosť na cudzích armádach rástla nielen na
Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ. Ukazuje na riziká s tým spojené. Poukazuje tiež na snahy o budovanie
inštitúcií kolektívnej bezpečnosti, hľadá príčiny ich zlyhávania a ponúka preventívne riešenie. Definuje silnú
zbraň, pomocou ktorej by aj malé krajiny mohli účinne ovplyvňovať situáciu vo svete. Ich úloha nespočíva v
uplatňovaní vojenskej moci, ale v šírení a obhajovaní všeobecne akceptovateľných hodnôt alebo princípov,
ktorých rešpektovanie by pôsobilo ako prevencia nových a zníženie existujúcich konfliktov. Zaoberá sa aj
konkrétnym návrhom spomínaných princípov, čím načrtáva účinnejší systém kolektívnej bezpečnosti.
V rámci návrhu efektívnej schopnosti obrany reaguje na súčasný technologický pokrok a dokazuje, o koľko
efektívnejšie je budovať obranné kapacity, ako operatívne kapacity armády v zahraničí. Veľmi stručne sa
zmieňuje o podobných systémoch vo Švajčiarsku, Nórsku, Švédsku, Rakúsku a USA, pričom dokazuje, že
podobné obranné systémy môžu byť nielen efektívnejšie, ale aj bezpečnejšie ako tie na Slovensku. Ponúka
konkrétny model riešenia v podmienkach SR s veľkým dôrazom na mechanizmy zabraňujúce zneužitie.
Príspevok ponúka riešenia pre súčasnú Vládu SR. V závere upozorňuje, že pokiaľ sa nezačne čím skôr nimi
zaoberať, hrozí, že tým umožní rast moci radikálnych politických strán, ktorí začnú síce myšlienky realizovať,
avšak na opačnom základe, aký ponúka príspevok, pričom riziko zneužitia obranných štruktúr už bude
oprávnené.
Kľúčové slová:kolektívna bezpečnosť, obrana, domobrana, NATO, OSN
Abstrakt: The report warns against deteriorating security in the world, defining the role of small countries in
improving the situation. It offers solutions within collective security and within building capabilities of their selfdefense. Psychological sense of security that Slovak republic gained after integration in European and
Transatlantic structures resulted not only to the positive economic impacts, but also to the negligence of building
its own territorial defense structures. More of that, not only in our country, but also in other European countries
grew dependence on foreign armies. The report warns against risks connected with this situation. Following part
mentions society´s efforts to build collective security institutions. It looks to the causes of their failures, offering
preventative solutions. Even the small countries can use a powerful weapon for effectively influencing the global
situation. Their role is not to apply the military power, but to disseminate and defend the generally acceptable
principles or values, respecting of which would prevent and resolve existing conflicts. The report deals with the
specific proposals of such principles, sketching more effective system of collective security.
In order to propose the efficient self-defense structures, it responds to the development of latest technologies. It
proves that building defense capabilities is much more efficient than building capacities of armies operating
abroad. It mentions similar mechanisms in Switzerland, Norway, Sweden, Austria and the USA, proving that
their defense systems can not only be safer, but also more efficient than defense system currently existing in
Slovakia. Finally, it proposes the concrete model for Slovakia with strong mechanisms preventing its misuse.
The report proposes solutions for the Slovak government. It warns that in case of not implementing them, there
will be a risk of radical political parties gaining power. They will start to implement similar solutions, but on the
opposite base, making the risk of misusing new defense structures real.
Key words: collective security, defence, militias, NATO, UN

Martin Valentovič, Mgr., nezávislý konzultant pre oblasť verejnej správy (Autor pracuje na širšom projekte bezpečnosti a rozvoja
Slovenska), Heyrovského 3, Bratislava, martin@valentovic.com
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1. ÚVOD A SÚČASNÝ STAV
Integrácia do európskych a transatlantických štruktúr bola hlavným pilierom zabezpečenia vonkajšej bezpečnosti
Slovenska. Pre nás ako malú krajinu bolo členstvo v kluboch najsilnejších demokraticky orientovaných krajín
lákavé. Vnem zvýšenej bezpečnosti dopomohol k zvyšovaniu ratingu a následnému prílivu zahraničných
investícií. Motívom bol aj tlak na zabezpečenie vyššej transparentnosti politickej moci vrátane transparentnosti v
obrannom plánovaní a vojenskom rozpočte. Aktívna spolupráca v rámci NATO znamenala pre armádu SR nové
skúsenosti a možnosti špecializácie, od ktorých sme si sľubovali ďalšie ekonomické úspory. Ministerstvo
zahraničných vecí ako jednu z hlavných výhod členstva uvádza: „Keďže sa už Slovensko nemusí pri zaistení
svojej bezpečnosti spoliehať samo na seba, mohlo si dovoliť znížiť početný stav svojich ozbrojených síl
a odbremeniť tak ekonomiku.“2
Psychologický pocit bezpečia skutočne znamenal pokles úsilia o budovanie vlastných obranných štruktúr,
resp. investícií do armády, a to aj napriek záväzkom prezbrojovania na štandardy NATO, ku ktorým sme sa
zaviazali. Dlhodobo pokračoval trend opotrebovania a zastarávania výzbroje spojený s dramatickým poklesom
počtov techniky3 a vojakov (Graf 3) v súlade s víziou malej profesionálnej armády.
Graf 3 Počet príslušníkov ozbrojených síl SR a podiel verejných výdavkov na obranu v rokoch 1993-2014
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Zdroj: EDA, MO SR, MF SR; Eurostat, Svetová banka, graf a prepočty autora. Vysvetlivky k použitým zdrojom:
Počet príslušníkov OZ SR: 1993 – 1997: PURDEK, 2014; 1998 – 2004: odhady na základe trendov počtov vojakov podľa Svetovej banky
(World Development Indicators 2016), 2005 – 2014: EDA ;
Výdavky SR na obranu: 2005 – 2014: EDA; 1993 – 2004: Prepočet z údajov Svetovej banky (World Development Indicators 2016), 2013:
odhady na základe trendov Svetovej banky (World Development Indicators 2016);
Výdavky verejnej správy: 1994 – 2014: Fiškálne indikátory MF SR (metodika ESA 2010), 1993 – odhad na základe trendu Eurostatu

Nedostatok zdrojov na obranu bol hlavným dôvodom, prečo sa nepodarilo naplniť transformačné ciele armády
„vybudovať relatívne malé, dobre vyzbrojené a kvalitne vycvičené ozbrojené sily, schopné plniť svoje úlohy v
súčasnosti i v budúcnosti“. Biela kniha o obrane Slovenskej republiky, schválená vládou SR v roku 2013,
konštatuje nenaplnenie kvalitatívnych parametrov cieľa transformácie v týchto kľúčových oblastiach:
 v oblasti vojenského personálu – napriek podstatnému zníženiu počtov OS SR až na jednu tretinu a
zavedeniu profesionalizácie sa zastavil kariérny rast vojakov, prehlbuje sa starnutie vojenského
personálu, je znížená naplnenosť jednotiek, to všetko s dopadom na úroveň výcviku, odbornú
pripravenosť, rozsah a kvalitu plnených úloh;
 v oblasti výzbroje a techniky OS SR – sa nezrealizoval ani jeden väčší projekt na obmenu hlavných
druhov výzbroje a techniky, v dôsledku čoho je viac ako 70 % pozemnej výzbroje a techniky po
skončení životnosti, v posledných rokoch sa modernizácia v podstate zastavila;

Správa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. [online]. [cit. 2. 11. 2016]. Dostupné z:
https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_v_nato-co_sme_ziskali_vstupom_do_nato
3 V čase vzniku SR v roku 1993 disponovali ozbrojené sily krajiny 53 037 vojakmi, 995 tankami, 1 370 bojovými vozidlami, 1 059
delostreleckými systémami, 146 bojovými lietadlami a 19 bojovými vrtuľníkmi. V súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o
konvenčných ozbrojených silách musela Slovenská republika od roku 1993 začať so znižovaním stavov vojakov a hlavných druhov
konvenčnej výzbroje tak, aby do konca roka 1995 dosiahla stanovené limity: 46 667 vojakov, 478 tankov, 683 bojových vozidiel, 383
delostreleckých systémov, 115 bojových lietadiel a 25 bojových vrtuľníkov. Znižovanie stavov však išlo ďaleko nad rámec zmluvy: v roku
2010 armáda SR disponovala len 13 870 vojakmi, 30 tankami (pričom boli plány o úplnom zrušení tankových útvarov), 240 obrnenými
vozidlami, 42 delami, 15 lietadlami a 22 vrtuľníkmi. (Zdroje: Denník SME, 2011-07-13; PURDEK, 2013)
2
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v oblasti vojenských spôsobilostí – postupne dochádzalo k strate spôsobilostí, u niektorých dokonca k
nezvratnej, neplnia sa stanovené ciele ich rozvoja, ozbrojené sily tak majú len obmedzené spektrum
spôsobilostí, a to v limitovanej kvalite, úroveň ich interoperability podľa noriem NATO dosahuje v
priemere 54%, čo podstatne limituje ich schopnosť spoločného pôsobenia v operáciách4.

K téme minimálnych investícií na obranu je potrebné zdôrazniť, že z výdavkov na obranu tvoria len 11-12%.
V súvislosti s profesionalizáciou armády je prevažná väčšinu výdavkov venovaná na pokrytie
personálnych nákladov (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.).
Graf 4: Štruktúra výdavkov na obranu SR

Zdroj: European Defence Agency, graf a prepočty autora

Na základe spomínaných faktov možno vyvodiť skutočnosť, že integrácia Slovenska do transatlantických
štruktúr podporila a prehĺbila závislosť na iných krajinách v otázkach vonkajšej bezpečnosti. Tento jav je
možné sledovať nielen u nás, ale aj v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré sú zároveň členmi aliancie. Na
konferencii „Pražský európsky summit 2015“ zameranej na bezpečnosť niekoľkokrát odznelo, že žiadna armáda
v EÚ nie je schopná čeliť súčasným hrozbám bez prítomnosti armády USA.
Kolektívna bezpečnosť nemôže dobre fungovať, ak jej členovia nie sú schopní brániť vlastné územia.
Z toho dôvodu je základnou podmienkou členských krajín NATO, aby udržiavali a rozvíjali aj vlastné
samostatné kapacity na odvrátenie ozbrojeného konfliktu na svojich územiach (článok 3 Severoatlantickej
zmluvy). Spomínaná podmienka má vyššiu váhu ako článok 5, v ktorom sa v rámci kolektívnej obrany jednotliví
členovia zaväzujú na pomoc napadnutej krajiny poskytnúť len také opatrenia, „aké uznajú za vhodné“.
Nemožno sa vždy spoliehať na pomoc USA. Táto veľmoc neinvestuje zvýšené prostriedky do svojej armády,
aby pokryla nedostatky spojencov, ktorí dlhodobo odmietajú požiadavku investovať do vlastnej obrany aspoň
2% z HDP. V relatívne mierových časoch, aké naša krajina zažíva dnes, môže byť členstvo vo vojenskej aliancii
silným psychologickým prvkom na odradenie útoku zo strany cudzích krajín. Spoliehať sa na to sa dá snáď aj
v prípade menších hrozieb, pri ktorých výhody zachovania dôvery v súdržnosť a akcieschopnosť celku prevažujú
nad nákladmi zatiahnutia do ozbrojeného konfliktu. V prípade kríz väčšieho rozsahu je však súdržnosť aliancií
spochybniteľná, ako sme to mohli zažiť napríklad počas druhej svetovej vojny. Špecializácia armád sa v tomto
prípade môže stať osudnou. Už len v súčasnej utečeneckej kríze sme mohli sledovať, ako jednotlivé krajiny
preferujú vlastné záujmy nad záujmami celku.
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť východisko pre efektívne riešenie bezpečnosti malej krajiny, akou je
Slovensko. V nasledujúcich riadkoch sa budeme zaoberať princípmi zlepšenia efektívnosti v existujúcich
inštitúciách kolektívnej bezpečnosti, ako aj vo vlastných obranno-bezpečnostných štruktúrach z pohľadu našej
vlády a jej reálnych možností.
2. KOLEKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A ÚLOHA MALÝCH KRAJÍN V 21. STOROČÍ
V novodobej histórii možno sledovať dva navzájom sa prelínajúce trendy: 1) úsilie o dosiahnutie a udržiavanie
globálnej stability prostredníctvom budovania inštitúcií kolektívnej bezpečnosti;
2) zlyhávanie týchto inštitúcií v dôsledku snáh o presadzovanie individuálnych záujmov alebo chybných
rozhodnutí.
4

Zdroj: Biela kniha o obrane Slovenskej republiky. Bratislava. Ministerstvo obrany SR, 2013. Str. 16. ISBN 978‑80‑89261‑47‑5
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Pre obmedzenú vojenskú silu a vyššiu závislosť na iných krajinách je globálna bezpečnosť životne dôležitá
predovšetkým pre malé krajiny. Mnohé z nich vstupujú do zväzkov so silnými partnermi s očakávaním
ochrany v časoch najvyššej núdze. Druhá svetová vojna a iné konflikty nám však zreteľne ukazujú, že vo
vážnych situáciách to tak nie je. Záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv akoby v týchto prípadoch
neexistovali, každý štát hľadí uplatňovať predovšetkým vlastné záujmy.
Rovnako zlyháva aj systém kolektívnej bezpečnosti OSN. Aj jeho funkčnosť je závislá od silných „hráčov“ –
členov Bezpečnostnej rady. Pokiaľ ide o ohrozenie ich vlastných záujmov, sú prípady, keď rezolúcie OSN
nerešpektujú, čo sa potom stáva vzorom pre ďalšie podobné prípady. V tom spočíva kameň úrazu všetkých
doterajších snáh o kolektívnu bezpečnosť.
Našťastie existuje východisko aj pre malé krajiny. Na zabezpečenie globálnej stability a tým aj vlastnej
bezpečnosti by mohli použiť silnú zbraň: hľadanie a presadzovanie všeobecne akceptovateľných hodnôt a
princípov, ktorých rešpektovanie samotné by malo za následok prevenciu nových a hasenie existujúcich
konfliktov. Nejde pritom o nič neznáme. Formálne sa o ne opiera OSN, dokonca aj NATO a iné vojenské pakty.
Moc spomínaných hodnôt spočíva v tom, že sú zakódované hlboko vo svedomí každého jednotlivca. Ktokoľvek
ich chce porušovať, musí vynakladať enormné prostriedky na propagandu, aby si tým získal politickú
podporu. Preto si každá propaganda – počnúc od čias Goebbelsovho Ministerstva propagandy až po súčasnosť –
kládla za cieľ prekryť alebo pomýliť svedomie jednotlivcov vytvorením obrazu nepriateľa, proti ktorému je
potrebné tvrdo zasahovať, aby sa predišlo „väčšiemu zlu“. Podľa toho možno propagandu bezpečne spoznať.
Vždy poukazuje na konkrétnych a neustále rovnakých vinníkov i napriek tomu, že objektívnu vinu je veľmi
ťažké dokázať. Namiesto pestovania potrebnej schopnosti rozlišovania podporuje u jednotlivcov polarizáciu,
slepú agresivitu a nenávisť.
Na princípoch sa dá ľahko zhodnúť, pokiaľ v sebe majú zakotvené trvalé hodnoty pre spoločnosť. Na ich šírenie
nie sú potrebné veľké zdroje. O čo menej môžu malé krajiny ovplyvňovať vývoj vo svete prostredníctvom
armád, o to väčší tlak môžu vyvinúť prostredníctvom oficiálnych vládnych postojov.
Princípy, ktorých rešpektovanie musí viesť k zvyšovaniu globálnej bezpečnosti a je možné v nich dospieť ku
všeobecnej zhode, sú nasledovné:
1.

Princíp rešpektovania práva národov na sebaurčenie (bol zakotvený aj v obrannej doktríne SR platnej
pred vstupom do NATO) 5 . Znamená zdržať sa vojenského nátlaku voči vládam iných krajín, ale aj
odhodlanie brániť vlastné územie pred vonkajšou agresiou.

2.

Každú snahu o oslabovanie alebo zvrhnutie legitímnych vlád v zahraničí je nutné považovať za zločin na
obyvateľstve tejto krajiny, pretože riziko destabilizácie má ďalekosiahle dôsledky.

3.

Vojenské zásahy sú oprávnené len v prípade porušenia predchádzajúceho bodu – na odvrátenie vojenskej
agresie zvonku, resp. zahnanie cudzích vojsk späť, ak o to požiada legitímna vláda. Štáty sa však nesmú
zamiešavať do cudzích občianskych vojen, pretože to v danom národe môže vyvolať len ďalšiu eskaláciu
konfliktu a predĺženie utrpenia. Každý národ má dostatočné schopnosti vytvoriť si poriadok na vlastnom
území, ak sa do toho nevmiešava cudzia veľmoc.

4.

Keď sa niekde konflikt rozhorí, na jeho uhasenie je potrebné takúto krajinu izolovať, aby do nej nemohli
prúdiť vojaci alebo nové zbrane. Výnimkou je poskytovanie humanitárnej pomoci.

5.

Právo na život. Žiadny človek nemá právo brať život inému človeku. Výnimkou je nutná obrana na
ochranu svojho života alebo života iných, pretože tým sa právo na život chráni. Hoci mnohé zo súčasných
bojových techník považovaných dnes za oprávnené nebudú vyhovovať tomuto bodu, jeho rešpektovanie by
malo netušené dôsledky na prevenciu a ukončenie krvavých konfliktov po celom svete.

6.

Každý štát, ktorý chce presadzovať a chrániť vyššie uvedené princípy, musí budovať vlastné schopnosti
obrany. Stane sa silnejším, viac rešpektovaným, bude tak môcť lepšie pomáhať aj iným.

V doktríne schválenej 24.mája 1994 sa vláda zaviazala, že Slovenská republika bude „presadzovať predovšetkým tieto normy a zásady:
zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily; povinnosť štátov urovnávať medzinárodne spory mierovými prostriedkami tak, aby nebol
ohrozovaný medzinárodný mier v zhode so zásadami bezpečnosti, spravodlivosti a medzinárodného práva; nezasahovanie do
vnútorných záležitostí iného štátu; zvrchovanú rovnosť štátov; rovnoprávnosť a právo národov na sebaurčenie; povinnosť štátov
vzájomne spolupracovať; dôsledné dodržiavanie prijatých záväzkov“. Deklarovala, že „odmieta vojnu ako prostriedok riešenia sporov a
presadzuje ich riešenie výlučne nenásilným spôsobom“ a „nezačne ozbrojený konflikt s iným štátom. Pre tento akt nemá žiadne
dôvody.“
5
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Uvedené princípy sú kľúčové aj pre úspešnosť akejkoľvek organizácie kolektívnej bezpečnosti. Sama ich
nesmie porušovať a nemala by to tolerovať u žiadneho zo svojich členov. Oslabilo by to jej dôveryhodnosť
a bezpečnosť všetkých členov. Kto by sa nechcel vzdať konania narušujúceho bezpečnosť, mal by byť
s okamžitou platnosťou vylúčený.
Ak nie je možné docieliť zmenu v existujúcej organizácii kolektívnej bezpečnosti, je lepšie hľadať alternatívne
riešenia. Okrem aktívnej neutrality alebo jej obmien (čo nie je nič iné, len prihlásenie sa k vyššie definovaným
hodnotám) môžu krajiny, ktoré chcú rešpektovať vyššie zmienené body, zmluvne zabezpečiť ochranu medzi
sebou navzájom, na úplne nových princípoch ako doteraz.
3. BUDOVANIE VLASTNEJ EFEKTÍVNEJ SCHOPNOSTI OBRANY
Informačné technológie a dostupnosť zbraní s vysokou ničivou silou a presnosťou zmenili súčasný charakter
vedenia vojen v porovnaní s minulosťou. Ľahkým terčom sa stali tanky, obrnené vozidlá, vrtuľníky, kasárne
a ďalšia infraštruktúra – teda klasické prvky konvenčnej armády, ktorá sa tým stáva zraniteľnou. Enormne sa
zvýšili náklady na ich ochranu – pre malé krajiny až do neúnosnej miery.
Oveľa efektívnejšie pre nich je budovať obranné štruktúry s decentralizovaným systémom zapájania
obyvateľstva. Vysoká presnosť dnešných zbraní nie je vzhľadom na ich náklady účinná voči takýmto cieľom.
Dôkazom je skutočnosť, že i najväčšie mocnosti sveta často odmietajú vstup pozemných jednotiek do vojnových
zón s rizikom mestských bojov. Obzvlášť v malých krajinách bez strategického významu tým nebudú riskovať
životy svojich občanov. Na týchto faktoch by mala byť založená aj obrana Slovenska.
Zmieňované obranné štruktúry už existujú v mnohých krajinách sveta. Sú založené na rôznych schémach
zapájania domáceho obyvateľstva na obranu ich vlastných teritórií. Za najviac decentralizovaný a zároveň
masový systém možno považovať domobranu Švajčiarska, kde po absolvovaní povinného výcviku je každý muž
povinný priniesť si do svojho domova zbraň. Vo švajčiarskych domácnostiach je tak okrem staršej výzbroje
v súčasnosti viac ako 500 000 najmodernejších plne funkčných útočných pušiek domácej výroby SIG 550. Sú
navrhnuté tak, aby zničili všetko, čo sa nachádza 400 metrov v trajektórii ich striel. Už len to by malo byť
zárukou obranyschopnosti obyvateľstva.
Odporcovia švajčiarskeho systému by mohli namietať, že je s tým spojené riziko zvýšenej kriminality. Opak je
pravdou. V ukazovateli vrážd patrí Švajčiarsko dlhodobo medzi najbezpečnejšie krajiny sveta (Graf 5). Za
zmienku stojí aj každoročne organizované strelecké podujatie „Tiro federale in campagna“ slúžiace okrem iného
aj ako nástroj nácviku rýchlej mobilizácie. Zúčastňuje sa na ňom takmer 200 000 mužov.
Graf 5 Priemerný počet vrážd na 1 000 obyvateľov v európskych krajinách v rokoch 1996 - 2015

Poznámka: priemer z údajov, ktoré sú k dispozícii.

V Európe sú bezpečnejšími krajinami ako Švajčiarsko (okrem špecifického Islandu) už len Rakúsko, Švédsko
a Nórsko (Graf 5). Systém domobrany popri klasických armádach existuje v každej z nich. V Nórsku a Švédsku
sú jednotky domobrany („Domáca garda“) tvorené miestnymi obyvateľmi v každej obci. Okrem iného pôsobia
aj ako jednotky rýchlej reakcie na akékoľvek krízové situácie. Nórsky model svojho času natoľko inšpiroval
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slovenských politikov, že v rokoch 1995-1998 začali budovať podobný systém aj u nás. Žiaľ, po zmene
garnitúry došlo k jeho zastaveniu. Postupne upadol do zabudnutia.
V Rakúsku sú pre prípad mobilizácie pravidelne cvičení členovia dvoch nezávislých štruktúr domobrany:
„teritoriálne viazaná obrana“ („Raumgebundene Landwehr“) aj podporná „mobilná obrana“ („Mobile
Landwehr“) schopná rýchleho nasadenia na zvýšenú ochranu hraníc.
V USA funguje systém domobrany pod názvom „Národné gardy“. Je založený na pravidelnom výcviku
miestnych dobrovoľníkov výmenou za špeciálne výhody. Práve oni tvoria dôležitý prvok domácej obrany,
pretože ich profesionálna armáda sa špecializuje na operácie v zahraničí. Je až tragikomické, ako sa ju snažíme
napodobňovať, pričom úplne zabúdame na adekvátne budovanie teritoriálnych obranných štruktúr.
Často používaným argumentom proti zavedeniu účinných samostatných kapacít na obranu vlastného územia je aj
finančná náročnosť. Objavujú sa napríklad tvrdenia, že neutrálne krajiny (ktoré sú povinné budovať schopnosti
samostatnej obrany) musia na obranu vynakladať väčší podiel HDP ako väčšina krajín NATO. Zvykne sa
poukazovať na Švajčiarsko, ktorého schopnosti v tejto oblasti sú nespochybniteľné. Podľa štatistických údajov je
však situácia opačná. Rakúsko a Švajčiarsko investujú do svojej armády dlhodobo menej než prevažná väčšina
krajín NATO. O nižšej miere nákladovosti môžeme hovoriť už len v mestskom štáte Luxembursku a na Islande,
ktorý armádu vôbec nemá (Graf 6).
Graf 6 Podiel obranných výdavkov na HDP v európskych krajinách v rokoch 2005 - 2015

Poznámka: V kalkulácii výdavkov bola použitá definícia NATO zahŕňajúca všetky bežné a kapitálové výdavky na ozbrojené sily vrátane
mierových síl, ministerstiev obrany a iných vládnych agentúr zapojených do obrany, polovojenských síl, ak sú trénované a vybavené pre
účely vojenských operácií, a vojenských vesmírnych projektov.

Uvádzané informácie majú slúžiť na dokumentovanie skutočnosti, že aj efektívnu domobranu je možné
vybudovať tak, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu. Dokonca už dnes existuje viacero vypracovaných
návrhov, ako by mala vyzerať, aby sa nemuselo začínať od začiatku, keď sa objaví politická vôľa. Mechanizmy
eliminujúce možnosti zneužitia v nich tvoria dôležitý prvok.6
Pretože nie je teraz priestor podrobne sa zaoberať konkrétnym návrhom, uveďme aspoň veľmi stručne
mechanizmus zabraňujúci jeho zneužívaniu. Ide o model ozbrojenej domobrany. Úzko súvisí s návrhom
východísk pre kolektívnu obranu v predchádzajúcej časti. Obidva modely sa vzájomne dopĺňajú a podporujú.
Aj v tomto prípade je ochrana pred zneužitím zabezpečená prostredníctvom prísne uplatňovaných
princípov a hodnôt. Štruktúry domobrany je možné zavádzať postupne, na osvedčených mechanizmoch
(psychologické testy, zbrojný pas, dobrovoľné hasičské zbory). Členstvo v nej by bolo založené na dobrovoľnej
báze, z jednotlivcov, ktorí cítia poslanie chrániť druhých a chcú napomáhať obrane vlastných rodín, domovov,
majetku alebo obce. Postupne by mali byť vybudované jednotky domobrany v každej obci („company“).
V každej obci by žil niekto, o kom by ostatní obyvatelia vedeli a mohli sa na neho obrátiť v prípade núdze aj
v mierových časoch. Podieľali by sa tiež na jeho kontrole. Organizácia domobrany na obecnej úrovni by bola
prepojená na regionálnu, prípadne aj štátnu úroveň.
Jedným z príkladov je aj Projekt bezpečnosti, neutrality a rozvoja Slovenska uvažujúci s posilnením obranyschopnosti Slovenska na
teritoriálnej báze. Je navrhnutý tak, aby priniesol pozitívne efekty na regionálny rozvoj a výkonnosť domáceho hospodárstva. Jeho hlavné
body sú publikované na stránkach www.neutralita.sk.
6
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Dôležitým predpokladom členstva musí byť požiadavka na prísne rešpektovanie morálnych hodnôt. Vstup
do štruktúr domobrany a postup v jej hierarchii by mal byť vecou cti. Podobne ako to funguje pri prideľovaní
zbrojných preukazov, by mal byť spojený s prísnymi psychologickými testami a požiadavkami na bezúhonnosť,
ktorej porušenie znamená zníženie hodnosti až vylúčenie. Opätovný návrat alebo postup by nebol ľahký.
Umožňoval by sa iba v prípadoch, kde by preukázateľne nastalo zlepšenie či náprava.
Morálny kódex domobrancu
 Pomáhať spoluobčanom v núdzi a chrániť ich
 Pestovať cit spolupatričnosti
 Konať zodpovedne, odvážne a s rozvahou
 Zdržiavať sa akýchkoľvek prejavov rasovej, národnostnej a inak motivovanej nenávisti
 Uplatňovať rytierskosť, ohľaduplnosť a zdvorilosť k ženám
 Presadzovať ušľachtilosť a čestnosť vo všetkých životných situáciách
 Snažiť sa o aktívnu bdelosť – schopnosť neustáleho pozorovania okolia a byť nápomocný tam, kde je to
potrebné
 Uprednostňovať zmierlivé riešenie sporov, nevyvolávať konflikty
 Rozvíjať pozitívne charakterové vlastnosti a eliminovať nežiaduce prejavy osobnostného úpadku
 Byť prísny voči sebe i druhým
 Nezneužívať svoju prevahu a pozíciu
3. NAMIESTO ZÁVERU
Vzhľadom na rýchly spád udalostí doma i v zahraničí si čoraz viac ľudí uvedomuje nedostatky súčasných
systémov, pričom mnohých sa bolestne dotýka bezvýchodiskovosť situácie. Pod vplyvom propagánd dochádza
k radikalizácii, ktorá však situáciu ešte viac zhoršuje. Vláda by preto mala začať s realizáciou vyššie načrtnutých
myšlienok čím skôr. V opačnom prípade umožní politickú podporu radikálnejších skupín, ktorí ich začnú
realizovať, avšak na opačnom základe, kde už riziko zneužitia bude oprávnené.
Autor pracuje na širšom projekte bezpečnosti a rozvoja Slovenska
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PROBLEMATIKA MIGRACE V KONTEXTU
AKTIVIT PRAVICOVÉHO EXTREMISMU
V ČESKÉ REPUBLICE
Barbora VEGRICHTOVÁ1

Migration Issue in the Context of Right Wing Extremism
in the Czech Republic
Abstrakt Migrace a související problémy, zejména projevy islámofobie jsou v současnosti populárními tématy,
které jsou extremisty cíleně a účelově využívány jako prostředek populistické propagandy s cílem ovlivnit
širokou veřejnost v České republice. Manipulace s informacemi záměrné zkreslování skutečnosti a lživá
propaganda může ve vybraných případech vést k radikalizaci celé společnosti. Článek pojednává o problematice
migrace v kontextu aktivit extremistických organizací v České republice. Propaganda extremistů zahrnuje široké
spektrum metod a prostředků, přičemž nejvýrazněji je v současnosti využíván internet a sociální sítě.
Prostřednictvím internetu, diskusních fór a za pomoci dalších komunikačních nástrojů jsou extremisty
prezentována společensky aktuální témata a problémy. Článek předkládá konkrétní případy postupů a taktiky
extremistů v této oblasti spolu s konkrétními příklady z praxe.
Klíčová slova Extremismus, internet, migrace, propaganda, sociální sítě.
Abstract Currently very actual issue, immigration and related problém Islamophobia, are among the extremist
movements in the Czech republic heavily discussed. It ususally serves as a mechanism for encouraging and
sustaining prejudice in the mainstream, and subsequently also the criminal activities. The immigration is
nowdays very popular and actual topic, which is misused by the extremists as a means of targeted propaganda
with the aim to influence general public and could lead to radicalistation of the society in general. The extremist
propaganda includes various methods and tools, where the most effecient is usage of the internet and social
networks. Frequently disscussed topics and actual problems are presented by the extremists on the websites,
virtual forums and with the help of differnt communications tools. The article is focused on the examples of
these tactics, how the extremists try to influence general public, using hateful and anti-migration propaganda, in
order to achieve their ideological and radical goals.
Key words Extremism, internet, migration, propaganda, social networks.

1. ÚVOD
Extremismus je v současné době často diskutované téma zejména v kontextu protimigračních postojů, aktivit a
projevů. Extremistické organizace a hnutí nejen v České republice, ale v celoevropském měřítku zaměřily svoji
pozornost na problémy a otázky spojené s migrační vlnu a přílivem uprchlíků do Evropy. Toto téma je
intenzivně propojeno, velmi často účelově a cíleně s různými formami šíření islamofobie a verbální agrese vůči
muslimské komunitě a islámskému náboženství. Moc a vliv extremistů podmiňuje a určuje společenská
atmosféra, nedostatek informací nebo jejich nepřehlednost o dané oblasti a především předsudky a postojové
stereotypy živené a posilované efektivní propagandu převážně v online prostoru. Je třeba si uvědomit, že rozsah
extremistických aktivit nelze hodnotit pouze podle policejních statistik.
Navzdory tomu, že oficiální statistiky hovoří o marginální úrovni extremistické trestné činnosti, reálná situace
se může rapidně změnit v kontextu a pod vlivem aktuálních společenských a politických změn. V objemu
celkové trestné činnosti spáchané na území České republiky představuje trestná činnost s extremistickým
podtextem statisticky nevýznamné číslo. 2 Bez ohledu na tento fakt je však nutné k extremistickým útokům
přistupovat jako ke společensky vysoce nebezpečnému jevu,
Na úvod je ovšem třeba ozřejmit, co znamená samotný extremismus, extremistické aktivity a jak se projevují
extremistické skupiny. Tento úkol je z mnoha důvodů nesnadný. Všeobecně rozšířený diskurs týkající se
obsahového významu pojmu extremismus je neoddělitelnou součástí každé seriozní publikace, která se zabývá
touto problematikou. Polemika týkající se této otázky je vskutku na místě, neboť samotné užívání tohoto

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, 14301 Praha 4,Tel.
+420/602313129, Email: vegrichtova@polac.cz
2 V roce 2015 bylo na území České republiky spácháno 247628 trestných činů. Na tomto čísle se činy s extremistickým podtextem podílely
0,07 % s celkovým počtem 175 trestných činů.
1
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označení bývá často pro společnost matoucí a zavádějící. Značný vliv mají na tomto nesprávném užívání a
věřme, že neúmyslné mystifikaci, media.3
Extremistické aktivity současných reprezentantů politického extremismu v České republice jsou považovány za
velmi závažnou oblast, ohrožující demokratické zájmy a hodnoty státu, která je hodnocena vládou České
republiky a ministerstvem vnitra ČR jako bezpečnostní hrozba. Extremismus je termín, který je často předmětem
diskusí v odborných kruzích a akademickém prostředí. Snaha o exaktní definování této problematiky je cílem
mnoha expertních pracovišť a institucí, jejichž snah komplikuje skutečnost, že extremistické projevy jsou velmi
heterogenní oblastí, vnitřně strukturovanou s poměrně značnou flexibilitou a vývojem.
Extremisté věří ve svou pravdu, a jsou ochotni ji prosazovat legálními i nelegálním prostředky včetně násilí, a
vzhledem ke skutečnosti, že problémy a sociální napětí vyhrocují a dovádějí ke konfrontaci se státní mocí,
mohou organizovaně a záměrně způsobit ve společnosti politickou krizi, která má oslabit a zdiskreditovat státní
moc, a tím vytvořit příznivé podmínky pro realizaci jejich mocensko-politických cílů.4
Ministerstvo vnitra ČR označuje pojem extremismus jako vyhraněné ideologické postoje, které vybočují
z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním
principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Extremistické postoje jsou způsobilé přejít
v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický
politicko – ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým
(totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií).5
Z výše uvedených definic vyplývá jeden zásadní společný atribut extremistické činnosti, a to vůle a snaha
prosazovat své diferencovanými prostředky legálního a v mnoha případech i ilegálního charakteru. Aktivity
extremistických uskupení, jejich apologetů a sympatizantů, které porušují platné právní předpisy, jsou tedy
označovány jako extremistická kriminalita či trestná činnost s extremistickým podtextem.
Pod pojmem kriminalita s extremistickým podtextem se míní ty formy trestné činnosti, o nichž je důvod se
domnívat, že byly extremistickými postoji motivovány nebo ovlivněny.6
Heterogenita extremistických projevů a současně komplikovanost pojmu „extremismus“ odráží i jeho všeobecně
rozšířená klasifikace na extremismus národnostní (zpravidla jako integrální součást ideologických a
programových cílů krajní pravice) 7 , náboženský, ekologický a politický, což vypovídá o širokém zaměření
aktivit extremistů. V odborné literatuře je nejčastěji uváděno rozdělení politického extremismu na pravicový a
levicový, což bývá ovšem na akademické půdě často kritizováno. Jedním z důvodů je skutečnost, že není možné
zcela kategoricky zařadit určité extremistické subjekty v rámci tohoto schematického pravolevého spektra pouze
dle proklamovaného ideologického názoru, ale je třeba analyzovat aktivity, cíle a koncepci uskupení ve
vzájemných souvislostech a podrobných konsekvencích.
Politický extremismus je termín, který je hojně užíván státními orgány ve Spolkové republice Německo.
Spolková centrála pro politické vzdělávání definuje politický extremismus na základě jeho charakteristický
znaků. Vyznačuje se především odmítáním či úsilím o odstranění demokratického státu a ústavního pořádku.
Všechny varianty extremismu tak negují pluralitu názorů, s tím spojený princip existence a spolupráce
politických stran a právo na legitimní politickou opozici. K tomu se připojuje stereotypní způsob vnímání reality
v kategoriích přítel/nepřítel, vysoký stupeň dogmatismu s exaltovaného mesianismu.8
Hovoříme-li o politickém extremismu, velmi simplicitní kategorizace dělí tento typ na pravicový a levicový
extremismus. Členění v rámci pravolevé politické osy bývá stabilně odborníky kritizováno, a to zejména
z důvodu jistého zjednodušení celé problematiky. Policejní, zpravodajské a justiční orgány tuto kategorizace
akceptují zejména s ohledem na přehlednost a případné statistické vykazování a evidence. Tento koncept
poměrně zdomácněl i ve vnímání mediálního zpravodajství a široké veřejnosti.
Pravicový extremismus je tedy možné definovat jako strany a organizace, jejichž politika a ideologie obsahuje
odmítnutí elementárních principů a pravidel demokratických států. K tomu náleží a v různých podobách
se přidávají projevy násilí, adorace vůdcovského principu, znaky rasismu, antisemitismu, xenofobie,
nacionalismu.9

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Propagační metody politického extremismu. Praha: Policejní akademie ČR v Praze., 2014. s. 10.
DANICS, Štefan. Extremismus. Praha: Nakladatelství TRITON, s.r.o., 2003. s. 9.
5 Mvcr.cz: Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 25.3.2012]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz
6 MÁDR, Jaroslav a Miroslav RŮŽIČKA. K některým problémům vztahujícím se k dokazování trestných činů spojených s extremismem.
Státní zastupitelství, 2005, č. 11, s. 2.
7 S radikální a krajní pravicí bývají podle některých politologů spjaty následující typy nacionalismu: 1. konzervativní integrální
nacionalismus (zbožštění vlastního národa na absolutní princip, nadřazený demokracii a humanitě, požadující právní a společenskou
dominaci vlastního národa i ve vztahu k menšinám a cizincům, která se nemusí vždy pojit s rasovým pojetím národa), 2. biologické, rasové
pojetí národa jako společenství krve, odpovídající nacismu a fašismu a 3. evropanské panárijství, odpovídající neonacismu. Viz
http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx
8 Více na: Bpb.de. Bundeszentrale für politische Bildung Dostupné z: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politischessystem/40272/extremismus?p=all
9 Více v: FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 1998. s. 96.
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2. CHARAKTERISTIKA KRAJNĚPRAVICOVÉ SCÉNY
V České republice existuje v současné době poměrně pestré spektrum extrémně pravicových uskupení, které se
vzájemně vyznačují určitými rozdíly. Na jedné straně se zde vyskytují subjekty pravicového extremismu, které
se navenek distancují od původních ideologií fašismu a nacismu a historické návaznosti na ně. Na druhé straně
jsou zde skupiny neonacistů, pro něž je charakteristická militantnost, zvýšený aktivismus, potřeba radikálních
řešení problémů a vyhraněné politické názory. Svými obdivem k nacistické ideologii se zpravidla netají nebo je
zřejmá a očividná z jejich aktivit a vlastní sebeprezentace. (Vegrichtová, 2014)10
Činnost extremistických skupin, jejich ideologická základna i formulace programového zaměření přímo či
nepřímo reaguje na společenskou, politickou a ekonomickou situaci ve státě. Vliv společenských (objektivních)
faktorů je tedy možné v případě extremistické kriminality považovat za zásadní. Obecně je možné konstatovat,
že extremistická hnutí reagují na společenské podmínky a dynamika a objem extremismu se odvíjí od stavu
společnosti.
Při zjišťování charakteru hnutí je třeba se zaměřit na postoje tohoto hnutí k zásadním otázkám, jako je rovnost
lidí, záruka lidských práv a svobod pro všechny bez rozdílu, připouštění plurality názorů, akceptace pouze
nenásilných prostředků politického boje, demokracie jako formy vlády, podíl všech občanů na určování politiky
státu, atd. Nestačí, jestliže propagované nebo podporované hnutí používá radikální rétoriky či vytržených hesel
z nějakého historického vzoru, důležitá je současná hodnotová a politická orientace hnutí.11
Tematická základna pravicových extremistů je poměrně široká a soustřeďuje se především na kritiku a šíření
nesnášenlivosti proti vybraným skupinám společnosti. Jedná se zejména o představitele minorit, ať již etnických,
národnostních, sociálních či sexuálních. Jejich reprezentanty nebo případně celou skupinu viní z většiny
problémů majoritní společnosti a volají po jejich diskriminaci, omezení určitých práv a v nejzávažnějších
případech i likvidaci. Své argumenty opírají o různé kvazivědecké články a pojednání, které se snaží prezentovat
jako odbornou práci a zjištění seriozních vědeckých výzkumů. Všechny tyto postupy nesou znaky cílené
manipulace a účelového ovlivňování v zájmů dosažení vlastních politických a ekonomických cílů. V současné
době do mozaiky témat proklamovaných extremisty vstoupila další aktuální témata, která korespondují
s událostmi ve světě i politickém dění v České republice. Mezi těmito tématy aktuálně dominuje především
islamofobní rétorika a kritika migrace.
3.

MIGRACE A ANTIISLAMISMUS

Sílící antiislamismus pravicových extremistů bezprostředně souvisí s expandujícími aktivitami islámských
teroristických organizací v zahraničí a současně radikalizace evropských muslimů. Hrozba terorismu v obecném
měřítku se tak stává zástupným problémem, který pravicoví extremisté zneužívají pro šíření předsudků a
islamofobie. V rámci své rétoriky totiž nerozlišují islám a islámský terorismus12, ale oba termínu užívají jako
ekvivalenty.
Již dnes se můžeme běžně setkávat s faktickým ztotožněním islámu jako náboženství a islamismu jako
fundamentalistického politického programu, ba islámu a islamistického terorismu. V globálním měřítku totiž
zafungoval jev, který je v sociologii popsán teorií nálepkování (labeling theory či social reaction theory).
Pravdou je, že pro část světové i muslimské populace zájmy a tužbami muslimů bez ohledu na etnickou
příslušnost. Islamofobie se stala téměř nejstálejším – a snad prvním skutečně globálním – sociálním stereotypem
současnosti.13
Komunita cizinců z arabských zemí je v generalizacích obviňována především z toho, že se podílí na obchodu s
heroinem, aktivně se pokouší prosazovat stavbu dalších mešit v ČR, usiluje o prosazování radikálních
islámských postojů. Většina migrantů je neonacistickými skinheady považována za špínu a důvodem nárůstu
kriminálních trestných činů. Stejně tak jsou považováni za ohrožení „bílé Evropy“ a celkově „naší civilizace“.
Nebezpečí je spatřováno především v odlišných kulturních vzorcích a odlišném náboženství (islámu).14
Nelze v žádném případě souhlasit s všeobecně nešťastně zpopularizovaným názorem, že terorismus je možné
ztotožňovat s islámem. K tématu ve svých komentářích mimo jiné vyjádřil i český politolog doc. Zbořil:
„Náš prezident řekl, že Islámský stát (přesněji chalífát Abú Bakra) považuje za největší ohrožení míru v zemích
či regionech dnes, jak rádi říkáme, „globálně propojených“. Nemusíme s ním ale souhlasit, když říká, že každý
terorista je muslim, protože jsme ještě nezapomněli, že v SRN teorizovala a vraždila své domnělé nepřátele RAF
(Frakce rudé armády), v Itálii Rudé brigády, ve Španělsku baskičtí iredentisté, a abychom zůstali u
náboženských motivů, pak vzpomeňme na irské katolíky a protestanty. Heslo Belfast, v jehož jménu se prali a

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 139.
Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 3 Tdo 563/2004 ze dne 10.3.2005
12 I tento termín (islámský terorismus) je poměrně kontroverzní, ale lze o něm uvažovat do určité míry jako o ideovém konstruktu.
13 SOULEIMANOV, Emil. Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: Sociologické nakladatelství. 2010, s. 47.
14 MAREŠ, Miroslav a kol. České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Brno: Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky –
Odbor bezpečnostní politiky. 2011. s. 32.
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zabíjeli fotbaloví primitivové, známe nejen z Bruselu, ale i ze zemí od britských ostrovů po Ukrajinu a Balkán.
Ani tehdy nešlo o evropské hodnoty, jenom jsme si je neradi připomínali, píše ve svém komentáři Zbořil“15
Výše uvedené nicméně, nic nemění na skutečnosti, že protimuslimské akce spolu s kritikou migrační politiky
státu jsou v současnosti stěžejním motivem krajněpravicové strategie a propagandy. Oba problémy ztotožňují,
démonizují, čehož důsledkem jsou hostilní postoje a projevy vůči migrantům u široké veřejnosti. Úmyslné šíření
iracionálního strachu a prohlubování postojových stereotypů vůči tzv. „odlišnostem“ ve společnosti je
standardním nástrojem pravicových extremistů, který plně odpovídá jejich xenofobnímu, antisemitskému a
rasistickému konceptu.
Nutkání hledat v zátěžové situaci viníka a potrestat jej představuje historicky dávný obranný mechanismus.
Jestliže je situace komplikovaná nebo je nepřítel příliš abstraktní, je možné dosáhnout uspokojení
zjednodušeným řešením: stačí najít jakéhokoli přesně definovaného a snadno odlišitelného jedince nebo skupinu,
která se stává zástupným viníkem. Zjednodušení je přijatelné (i když často není pravdivé a mnohdy ani logické),
protože je srozumitelné. Je jasné a řeší problém bezodkladně, bez jakéhokoli váhání či pochybností. Dotyčný
předpokládaný nepřítel se posléze stává objektem agresivity skupiny nespokojených. Na tomto základě se
vytvořil nacionalismus i rasismus.16
Dominantním znakem současných metod extremistických projevů a propagandy je užívání manipulativních
technik. S různými variacemi manipulativních technik je pochopitelně možné se setkat i v různých dalších
oblastech, nejčastěji pak v oficiálních politických kampaních, komerčním sektoru a mediálním zpravodajství.
Negativní dopady manipulace pravicovými extremisty na úrovní jednotlivce, skupiny či celé společnosti jsou
zřejmé a snadno dovoditelné. Jedná se především o rozšiřování předsudků a nenávistných postojů k vybraným
menšinám či nepřátelským skupinám, ospravedlňování násilí a agrese ve jménu vyznávané ideologie či názoru,
zneužívání sociálních problémů k realizaci vlastních egoistických a mocenských cílů. Většina extremistických
projevů a propagandy je založena na kombinaci šíření polopravd a užívání emocionální manipulace
(Vegrichtová, 2014).17
Takováto nová sociální identita a realita jedinců, kde se násilí stává legitimním prostředkem a jejich protivníci
legitimními terči, vede ke konstrukci My a Oni. Takovéto rozdělení mezi skupinami a sociální porovnání vytváří
kritické sociální hranice uvnitř společnosti: členské a cizí skupiny. Členové vlastních skupin se snaží zesílit tyto
rozdíly mezi skupinami pomocí kategorizací, extremistickým projevem ve formě demaskulinizace,
dehumanizace nebo ponižováním oponenta.18
V sociologii známé procesy dělení společnosti na „my“ a „oni“ jsou ve vztahu k islámu podle kulturní
antropoložky Ulrike Lingen-Ali nebo sociální pedagožky Iman Attia postavené na muslimizaci a orientalizaci
příslušníků muslimské menšiny. Muslimové nejsou v evropském veřejném diskurzu vnímáni jako jednotlivci
s vlastním názorem, ale naopak stále častěji prezentováni jako jednolitý kolektiv postavený na přesně
vymezených hodnotách a pravidlech, které mají být evropské kultuře cizí.19
Obraz společného nepřítele je velmi často užívaným nástrojem extremistické scény a úzce souvisí se strategií
řešení problémů „přímou akcí“. Násilné akce a agrese proti vybraným skupinám cizinců, konkrétnímu etniku či
jejich představitelům je prezentována jako obrana proti společnému nepříteli. V případě přílivu migrantů je
často pravicovými extremisty proklamována zprofanovaná floskule „ochrany staré Evropy a tradičních hodnot“.
Tento výrok je pojímán jako univerzální argument k ospravedlňování násilí. Za podpory veřejnosti nebo
přinejmenším s širší společenskou akceptací těchto postojů, mohou tyto aktivity přerůst do podob diskriminace,
případně závažnějších forem jako je perzekuce, fyzické ataky, pronásledování.
3.1 Protimigrantská propaganda na Internetu
Nejintenzivněji využívanou platformou pro šíření nesnášenlivých myšlenek a nepřátelských postojů vůči
imigrantům představuje v současné době virtuální prostředí internetu a veřejná protestní shromáždění a
demonstrace, což dokládá i Zpráva o extremismu a projevech rasismus a xenofobie na území České republiky
v roce 2014:
Extremistická kriminalita se tak nadále přesouvala na internet, který sloužil jako hlavní komunikační a
mobilizační prostředek. Virtuální sítě hrály hlavní roli při organizaci demonstrací i jiných akcí. Aktivisté
používali zahraničních domén a specifických nástrojů ke zvýšení anonymity a snížení rizika odhalení ze strany
bezpečnostních složek. Bylo zaznamenáno několik hackerských útoků či zcizení identity, tzv. kyberšikany
Www.parlamentnilisty.cz. Migrace vyvolaná sobeckými zájmy je zločin. O světovém problému promlouvá Zdeněk Zbořil. Dostupné z:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Migrace-vyvolana-sobeckymi-zajmy-je-zlocin-O-svetovem-problemu-promlouva-ZdenekZboril-352737
16 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2002. s. 270.
17 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Propagační metody politického extremismu. Praha: Policejní akademie ČR v Praze., 2014. s. 49.
18 SUCHÁ, Veronika. Jak fotbalové tribuny vychovaly pachatele mezinárodních zločinů: Otázky cti. In. ZOUBKOVÁ, Ivana., FIRSTOVÁ,
Jana a kol. Kriminologie – aktuální problémy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. s. 171.
19 PAVELKOVÁ, Zuzana. Islám jako objekt nové evropské xenofobie. Výběr z aktuálních zahraničních debat Dostupné z:
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/islam-jako-objekt-nove-evropske-xenofobie-vyber-z-aktualnich-zahranicnich-debat
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prostřednictvím sociálních sítí, které byly ve většině případů spojeny s aktivistickou xenofobní, rasistickou a
islamofobní skupinou White Media.20
Sociální sítě slouží extremistům především k informování o plánovaných akcích nebo jako diskusní fórum, kde
lze snadno, rychle a v rámci velké skupiny zúčastněných komentovat různé události a umísťovat zde své názory.
Rychlost přenosu takových informací je jednou z hlavních výhod tohoto nástroje, která extremistům umožňuje
bezprostředně a v masovém měřítku šířit své ideje a informace21 . Anonymita a nesnadná identifikovatelnost
účastníků diskusí je pak výhodou klíčovou a strategickou, neboť většina krajněpravicových extremistů věnuje
vysokou pozornost konspiračním opatřením.
Ke komunikaci dochází zejména prostřednictvím komunikačních klientů, ICQ, Jabber, Skype, W Live či emaily.
Využití realtimové, snadno dostupné a zároveň levné, resp. bezplatné komunikace zvyšuje koordinační a
organizační potenciál scény. Při dokazování trestné činnosti tvoří tyto komunikátory jeden z důkazních
prostředků. Využívány jsou rovněž virtuální sociální sítě, zejména servery na bázi Facebooku. Z ryze českých
sociálních sítí je možné jmenovat například Libimseti.cz nebo Lide.cz. Umožňují nejen vytváření kontaktu
„přátel“, ale zároveň sdílet obrazové či zvukové materiály.22
Téma migrace a související kritika postupů státu a Evropské unie jako nadnárodního celku je v současnosti již
stabilním bodem diskusí pravicových extremistů a jejich přívrženců, apologetů či sympatizantů. Jeden z mnoha
příkladů podobných aktivit v prostředí internetu představuje diskusní fórum uskupení Radicalboys. Radicalboys
o sobě na webových stránkách hovoří jako o „Politicky nekorektním, protisystémovém infocentru, věnující se
celospolečenským tématům, které nám přijdou zajímavé, anebo se dotýkají naší evropské identity.“23

24

Obr. 1 Ukázka profilu uskupeni Radicalboys na Twitteru
Dalším příkladem může být Facebookový status předsedy krajněpravicovéhopolitického subjektu Národní
demokracie Adama B. Bartoše. Ten zveřejnil slova o tom, že by se uprchlíci mohli koncentrovat v pevnosti
Terezín. Policie se zabývá i dalšími trestními oznámeními na Bartoše. Prověřují například sérii plakátů Národní
demokracie, na kterých je zobrazena výzva ke "střelbě do černého" nebo slogan "škodná ohrožuje celý revír".25

Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2014, vyhodnocení plnění koncepce boje proti
extremismu pro rok 2014 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocnizpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
21 Poměrně specifickým prvkem je pak např. možnost zakládání různých akcí, kdy je možné prostřednictvím sociálních sítí mobilizovat
uživatele k fyzické účasti. Volně dle: Mvcr.cz: Ministerstvo vnitra České republiky. Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce
2010 [online]. [cit.29.7.2012]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-protiextremismu.aspx
22 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Propagační metody politického extremismu. Praha: Policejní akademie ČR v Praze., 2014. s. 65.
23 Dostupné z: https://twitter.com/radicalboysbrux
24 Dostupné z: https://twitter.com/radicalboysbrux
25 Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/navrhl-poslat-uprchliky-do-terezina-ted-pripad-resipolicie/r~42932fd2556411e5974b0025900fea04/
20
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Obr. 2 Facebookový profil Adama B. Bartoše
Velmi známým je rovněž Facebookový profil islamofobní iniciativy v čele s docentem. Martinem Konvičkou
Islám v České republice nechceme, jehož hlavním cílem je šíření protiislámských článků, videí a příspěvků
kritizujících a dehonestujících islámské náboženství a kulturu.
Komunikace pravicových extremistů k problematice migrace na webových stránkách, diskusních fórech a
sociálních sítích mají velmi často útočný a verbálně agresivní charakter. Většina extremistů se ovšem ve svých
vyjádřeních pohybuje na samé hraně legality. Zveřejňované názory mohou být dehonestující, pejorativní,
kontroverzní a za hranou slušného chování, nicméně zpravidla nenaplňují skutkovou podstatu některého z
trestných činů.
Tuto skutečnost zapříčiňuje vyšší právní povědomí extremistů, profesionálnější veřejná rétorika, úmyslná snaha
vyhnout se sankcím a postihu ze strany orgánů činných v trestním řízení a zdařilá orientace v relevantní
legislativě. Tyto schopnosti si většina extremistických uskupení a jejich přívrženců vypěstovala v posledních
letech jako reakci na zvýšená represivní opatření ze strany bezpečnostních složek.
Obsah sdělení prezentovaných na internetu a jejich autory je tedy velmi obtížné trestně stíhat. Sdělení jsou
zpravidla provokativní, radikálního charakteru, nekonformní, velmi zavádějící, ale při faktickém posouzení a
právní analýze není jednoznačně možné tyto výroky vyhodnotit jako trestné. Obdobným způsobem jsou
prezentovány názory krajně pravicových extremistů při projevech v průběhu konání veřejných shromáždění a
demonstrací. Jeden z mnoha příkladů představuje demonstrace proti vládě a uprchlíkům, které se uskutečnila 7.
září tohoto roku. Na této demonstraci vystoupili i představitelé DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti).

27

Obr. 3 Demonstrace proti vládě a uprchlíkům (Plzeň, září 2015)
Za DSSS vystoupil výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, který rázně odmítl politiku vlády, která otevírá dveře
ekonomickým migrantům a nutí k podpoře občany této země. „Osobně je mě úplně lhostejné v jakých
podmínkách tzv. uprchlíci žijí. Je mi srdečně jedno, jaké nemoci je tam ohrožují. Jen aby tyto nemoci
neohrožovaly naše lidi. To jediné mě zajímá. Každý uprchlík musí u nás pocítit na každém kroku odmítnutí. Ani
kapka vody a sousto jídla uprchlíkům,“ řekl ve svém projevu Štěpánek, za potlesku celého náměstí.28
3.2 Kontext celospolečenské radikalizace
Z pohledu legislativního není trestným činům s extremistickým podtextem v trestním zákoníku vymezena
výlučně samostatná část nebo oddíl, rovněž samotný termín extremismus není v tomto právním dokumentu
nikde zakotven či explicitně definován. Trestné činy odpovídající svým charakterem extremistické kriminalitě je
možné např. nalézt v hlavě IX Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní instituci, v hlavě X
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných nebo v hlavě XII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a
válečné trestné činy.29

Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/navrhl-poslat-uprchliky-do-terezina-ted-pripad-resipolicie/r~42932fd2556411e5974b0025900fea04/
27 Dostupné z: http://www.dsss.cz/report_-pres-400-plzenanu-demonstrovalo-proti-vlade-a-proti-uprchlikum
28 Dostupné z: http://www.dsss.cz/report_-pres-400-plzenanu-demonstrovalo-proti-vlade-a-proti-uprchlikum
29 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
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Celkově je možné konstatovat, že trestní právo nabízí poměrně mnoho možností k postihu trestné činnosti
s extremistickým podtextem. Zákonná úprava se tedy jeví jako dostačující, některé problémové aspekty ovšem
nese jeho praktická aplikace a především oblast odhalování a identifikace30 této kriminality.
V souvislosti s šířením nenávistných sdělení v prostředí internetu, sociálních sítích a jiných médiích, zákon
hovoří jednoznačně: Podle § 355 je totiž trestné hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, a „kdo
veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich
skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo
proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. Až tři roky
může dostat ten, „kdo se podobného činu dopustí tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.
Obdobně zákon stanoví, podle § 356, až na dva roky může být potrestán ten, „kdo veřejně podněcuje k nenávisti
k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob…“ a až na tři roky,
„dopustí-li se toho tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem, nebo účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které
hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist“31
Členové a zastánci myšlenek pravicového extremismu zpravidla páchají trestnou činnost jako organizovaná
skupina, věnují pozornost konspiraci, kladou důraz na zachovávání anonymity, často komunikují jen formou
veřejné počítačové sítě. Ve velké míře přijímají opatření k zastírání ilegálního charakteru svých aktivit,
manipulují, bagatelizují, zkreslují fakta a skutečnost. Při veřejných shromážděních dochází často k násilí a
výtržnostem, obtíže při identifikaci pachatelů jsou u těchto akcí symptomatické. K některým akcím dochází i
spontánně, bez dlouhodobější přípravy a v případě jejich aktérů bez zjevné vazby na extremistickou skupinu atd.
V některých událostech, zejména v souvislosti s mezietnickými incidenty se Policie ČR může setkat i s podporou
veřejnosti a projevem sympatií k extremistickým subjektům.32
Protislámská a protimigrantská rétorika charakteristická pro uskupení pravicového extremismu proniká do jisté
míry i do na reálnou politickou scénu, zejména do politického mainstreamu. Vzhledem k vypjaté společenské
atmosféře, umocňované cílenou propagandou krajněpravicových extremistů lze důvodně předpokládat, že tyto
názory a postoje mohou být legitimizovány a stát se společenskou normalitou. Ilustrativní příklad představují
výroky představitele KDÚ-ČSL Daniela Kalendy na jeho facebookovému profilu (viz níže). Daniel Kalenda,
jenž psal o mrtvých uprchlících jako o "lůze" a "špíně", se posléze omluvil a rezignoval na stranické funkce.
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se od jeho vyjádření distancoval a prohlásil, že bylo v rozporu se
stanovami strany.33

34

Obr. 4 Facebookový profil Daniela Kalendy
Problematika migrace je v současné době zájmovým tématem pravicových extremistů a užitečným nástrojem
jejich manipulativního působení. Současně představuje toto téma výzvu pro inovaci a aktualizaci jejich
propagandy. Efektivní a promyšlená rétorika extremistů za využití moderních komunikačních nástrojů může
zásadním způsobem ovlivnit veřejnost ve smyslu projevu sympatií k proklamovaným názorům a v dlouhodobém
horizontu vést k radikalizaci společnosti a přijetí nesnášenlivých postojů a ztotožnění se s xenofobními názory.

30Identifikací

je v tomto kontextu rozuměn proces rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání určité skutečnosti, děje nebo systému.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 355, § 356
32 Volně dle: VEGRICHTOVÁ, Barbora. Odhalování a identifikace trestné činnosti s extremistickým podtextem. Bezpečnostní teorie a
praxe. Praha: PAČR 2014, č. 4, s. 3-24.
33 Volně dle: Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lidovec-ktery-urazel-na-facebooku-uprchlikyrezignoval/r~b2f76af44fc411e5b286002590604f2e
34 Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lidovec-ktery-urazel-na-facebooku-uprchlikyrezignoval/r~b2f76af44fc411e5b286002590604f2e/
31
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4 ZÁVĚR
Je nezbytné si uvědomit, že události a incidenty odehrávající se ve veřejném prostoru v České republice nebo
zahraničí bývají často spouštěčem zvýšené aktivity některých extremistických skupin. Na tento způsob nevhodné
komunikace se zaměřují kriminalisté, specializující se na odhalování a vyšetřování extremistické kriminality a
počítačovou kriminalitu (v tomto kontextu zejména šíření nesnášenlivosti na internetu neboli Cyberhate), v celé
ČR a v případě, že prokazatelně dojde k porušení zákona, je jejich povinností konat. Na druhou stranu je
nezbytné věnovat zvýšenou pozornost vhodně zvoleným preventivním postupům, edukaci a osvětě veřejnosti.
Společnost si musí uvědomit, že problematika migrace představuje pro skupiny pravicového extremismu
zpravidla zástupný problém, za kterým se skrývají rasistické, xenofobní a nesnášenlivé postoje, které mohou být
přesunuty v okamžiku nabytí moci i na jiné sociální skupiny a minority. Konsekvence s těmito postoji spojené
by mohly mít závažný dopad na bezpečnost a demokratické základy České republiky.
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CROSS-BORDER SECURITY OF MODERN EUROPE
Andrzej WAWRZUSISZYN1 - Juliusz PIWOWARSKI2
Abstract: Europe is facing the influx of immigrants described as the sharpest crisis of immigration since the
Second World War. The problem is becoming more and more challenging for almost all countries of the
continent. Closing the borders of some countries results into the creation of new routes for people fleeing war
and seeking better living conditions. Routes of immigrants from Syria, Afghanistan and Eritrea lead across the
Mediterranean to Italy and Greece, as well as by land through Turkey and the Western Balkans. Problems in the
field of migration and security which Europe is currently facing, have a cross-border nature and require a truly
European approach. The situation requires a thoughtful, complex, and at the same time very quick and decisive
action. The authors analyse cross-border threats caused by the crisis and the actions undertaken by the authorities
of the European Union to improve the management of migration.
Keywords: security, border, trans-border threats, illegal migration, crisis of migration, border management
systems.

Introduction
International migration affects the level of autonomy of nation-states3, their sovereign prerogatives to
control all events within their territories and capacity to implement public activities and law enforcement4. Nota
bene Max Weber tells us to remember that the nation state "is the human community, which, within a given
territory (...) claims the right of monopoly to exercise legitimate physical violence"5, which may now want to
challenge some of the people hiding in between hundreds of thousands of refugees seeking desired help.
Europe is facing the biggest since the Second World War demographic crisis. The massive influx of
migrants creates very serious problems of a humanitarian, social, socio-cultural, economic and political nature.
Moreover, cross-border security (and consequently the internal security of the EU member states) has never been
at such a risk. an extent compromised. Helplessness of European decision-makers, a growing sense of
powerlessness in the face of current events and uncertainty in almost all EU Member States, have led to
irrational state, which nowadays results de facto in withdrawing from conducting effective border control.
If the European Union wants to survive and be able to continue to develop, it has to now regain full
capacity to decide who, where, when and for what purpose crosses the borders and decide to pose requirements
to those wishing to ask for permission to settle down on the territory of the Community. Therefore, the priority is
to restore the real immigration policy, which means for Europe at the beginning the urgent need to recover the
security of its external borders
The concept of security of the external European Union borders
The first step towards a common management of external European borders was made on 14 June 1985,
when five of the ten Member States of the European Economic Community signed the Schengen Agreement6,
which five years later was supplemented by the Convention implementing the Schengen Agreement 7 . The
foundation of the cooperation was to be mutual trust between the countries for the effective use of instruments
such as the implementation of law on border control and border management standards.
The biggest supporter of such structures was Italy because of the huge problems with illegal immigrants
from North Africa. Italian experts have prepared a feasibility study, which was presented at a ministerial

Andrzej Wawrzusiszyn – Ph.D, Adjunct, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, Chair of Public
Security and Safety, ul. M. Oczapowskiego 2; 10-702 Olsztyn, Poland, e-mail: andrzej.wawrzusiszyn@uwm.edu.pl
2 Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D., Rector of Univeristy of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Faculty of Security
and Socio-Lagal Studies, Krupnicza 3/1 st., 31-123 Cracow, Poland, e-mail: science2@apeiron.edu.pl
3 REJAI M., ENLOE C. H., Nation – States and State – Nations [in:] International Studies Quarterly, Vol. 13, No. 2 (1969), p. 143.
4 ADAMSON F.B., Crossing Borders: International Migration and National security, "International Security", 31/1, p. 165-199.
5 WEBER M., Polityka jako zawód i powołanie, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warsaw 1987, p. 2.
6 The agreement between the governments of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on
the gradual abolition of border controls between the Member States of the Agreement, signed in Schengen on 14 June 1985. The Convention
implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal
Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of border controls between the Member States of the Agreement,
signed in Schengen on 19 June 1990.
7 The Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic
Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of border controls between the Member States of
the Agreement, signed in Schengen on 19 June 1990.
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conference in Rome. It contained a number of specific proposals, including setting up a network of centres and
units of task groups as well as the mechanism of their financing8. It became the basis for further work of Justice
and Home Affairs Council.
In turn, the initiative of building a common border services has gained the support of Austria, Spain,
Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. They emphasized the advantages of this solution: increase
safety in the European Union and the awareness of EU citizens about belonging to one area. In addition, costs
related to border management would be distributed among all Member States9. The basis of the system has
become a rule that the better management of the control of the external borders of the EU will help in the fight
against terrorism, the organizations involved in illegal immigration, trafficking in human beings and
consequently, will have positive impact on the security level of the Member States and their citizens. In the
prepared action plan it was indicated that the legislative level should adopt a common legislative solutions, and
at the operational level implementation of the joint operations of the national services responsible for the control
and surveillance of external borders should take place.
The management plan for the external borders of the Member States agreed by the Council in 2002,
confirmed the creation of a common unit of experts in the field of external borders as a means of establishing
integrated management of external borders. In 2004 conclusions on the structure, functional requirements and
biometric identifiers that should be included in the future European visa system were adopted. A year later, the
European Council set targets for the development of the area of security and justice for the next five years,
representing a new step towards the creation of a European policy on the management of the external borders of
the Union.
The idea of management of the European Union external borders is based on the specific categories of
conduct:
 firstly, the main core of the management of the external borders is the Schengen Borders Code, which
contains regulations on border crossings at the external borders and the conditions for the temporary
reintroduction of internal border controls10;
 secondly, because not all Member States have external borders, which need to be controlled, and are not
affected to the same extent by border traffic, the European Union uses its funds to offset some of the
costs incurred by Member States with external borders. In the period 2007 - 2013 the mechanism of
sharing the financial burden was carried out by the External Borders Fund11; in the years 2014 - 2020 it
was replaced by the Internal Security Fund: borders and visas12;
 third category includes measures related to the creation of centralized databases for migration and
border management: Schengen Information System (SIS)13,, the Visa Information System (VIS)14 and
the European system of fingerprint Eurodac15, enabling the identification of asylum seekers and illegal
immigrants;

See: Feasibility study for the setting up of a European Border Police, Final Report, Rome, May 2002.
See: BURSKI Ł., Frontex jako kluczowy element współpracy w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Studia i Komentarze
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, no 17, 1/2011, Lublin 2011.
10 Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the
rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).
11 Decision 574/2007 / EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the External Borders Fund for the
period 2007-2013 as part of the General Programme Solidarity and management of migration flows (Acts. Office. EU L 144 of 6 June 2007).
12 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 514/2014 of 16 April 2014 establishing general provisions on the
Asylum Fund, Migration and Integration, and the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime,
and crisis management.
13 According to the art. 93 of Convention Implementing the Schengen Agreement overall objective of the Schengen Information System is to
maintain public order and public security, including national security, in the territories of the Contracting Parties and to apply the provisions
of the Convention relating to the movement of persons in those territories, using information transmitted through the system. It is the first
European police information flow system allows automatic data transmission. After entering specific information about a person (e.g. wanted
or observed by the police), or event to the national system, it is immediately available at computer terminals other countries. It should also
mention the Schengen Information System II (SIS II), more functional, modernized version of the system. The basis for the creation of SIS II
are the two documents issued pursuant to Title VI of the EU Treaty, i.e. Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of
the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System II (SIS II ) and Council
Decision 2007/533 / JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System II (SIS II). Source:
A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Naukowe DIFIN, Warsaw 2012, p. 107-116.
14 The Visa Information System (VIS) allows to improve cooperation between the Member States of the European Union, among others, the
common visa policy within the European Union and to prevent visa shopping. The VIS system collects data on visa applicants and
information about the application, as well as the visa (if issued, canceled, expired or extended, or denied its release). The system includes
biometric data, ie. the photographs and fingerprints of the visa applicant. This allows border officers at passport control to verify the identity
of a person crossing the borders of the Schengen area. Source: A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa
Polski…, op. cit., p. 107-116.
15 Council Regulation No 2725/2000 of 11 December 2000. Concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for
the effective application of the Dublin Convention.
8
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fourthly, there is a set of measures ( so called a package of measures relating to intermediaries)16, the
aim of which is to prevent unauthorized entry, transit and stay and the punishment for these acts;
 fifth, the introduction of simplified rules of local border traffic17;
 the last category are measures concerning operational cooperation on border management, which are
focused on the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External
Borders of the Member States of the European Union (Frontex)18.
The importance of Frontex’ role is provided by three elements. First, the activities of the Agency
concerns an aspect of immigration policy which is very important for both, the citizens of Member States as well
as the whole Union. Secondly, Frontex as a Community Agency distinguishes itself from existing forms of
cooperation in the field of immigration policy. It is an expression of appreciation by the Member States the role
of cooperation in matters of migration, but also a signal that the priority in this area is to ensure the security of
the European Union. Thirdly, the creation of the Agency was a decisive step towards the integrated management
of the external borders of the European Union, outlined as one of the priorities of the Hague Programme19.
In the European debate two positions have been indicated: the countries that believe that the problem of
border protection requires a stronger commitment from the EU and the countries responsible for the maintenance
of existing forms of cooperation. The first group included countries which borders are the external border of the
Union. They considered that there should be greater mobilization in this area, together with increased financial
and human resources support. The second group included the other Member States convinced that some powers
should be left in the hands of the nation20..The contemporary situation in Europe has forced all countries to
strengthen the position of strong protection outside its borders. Figure 1 presents the image of the external
European Union borders.

Figure. 1. European Union external borders
Source: https://www.axa-schengen.com/en/countries-schengen-area [15.06.2016].
Migration crisis and European cross-border security
The existential crisis on the continent had already been discussed a lot before crowds of refugees from
North Africa, the Middle East appeared in Europe. However, they shocked the Union so that its future and count
on the fact that it would grow as dynamically as it has been so far, seems to be not very optimistic. The debate
around migration takes place almost entirely without reference to its reasons. From a scientific point of view, the
current situation is the next phase of the clash of civilizations, which occurs as a result of long-term social
processes that weaken the power of culture in populations building a circle of particular civilization, in this case
See no 1931/ Council Framework Decision of 28 November 2002. On the strengthening of the penal framework to prevent the facilitation
of unauthorized entry, transit and residence (2002/946/WSiSW).
17 Regulation (EC) 2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the rules on local border traffic at
the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention.
18 Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (OJ 349 from 25.11.2004); Council Decision 2005/358 /
EC of 26 April 2005 designating the seat of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of
the Member States of the European Union (OJ 114 from 4.5.2005).
19 JORRY H., Construction of a European Institutional Model for Managing Operational Cooperation at the EU’s External Borders: Is the
FRONTEX Agency a decisive step forward?, Challenge Liberty and Security, “Research Paper”, March 2007, No 6, p. 1.
20 See: ZDANOWICZ M. (academic editing), Bezpieczni w Europie, Wydawnictwo UwB, Białystok 2006, p. 48-49.
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Western civilization. Added to this is also a result of economic, political and military weakening of the states
which are part of a civilization in comparison to the neighbouring countries building the other civilizations.
Muslim civilization, using regression of cultural potential of neighbours, leads the so-called hidżra. In
accordance with the recommendations of the Prophet Muhammad, Muslims take an organized migritaion in
order to increase their influence on occupied in this way, differ to them culturally territories, doing so in order to
incorporate them into the umma (nation, community, the Muslim religious sense - the whole Islamic community)
21.
The direct reasons of the migration crisis is the effect of lack of possibility to end the civil war in Syria
and conflicts in Africa in the face of conflicting of interests, which have there the powers, especially the United
States, European Union countries, rich Arab states, Russia, and those powers allies (Israel, Turkey, Iran and
Syria). The crisis erupted on the wave of protests related to the Arab Spring, which was a demonstration of the
enormous scale, and later led to the fall of governments in Libya, Tunisia and Egypt. Governed so far with an
iron dictators fist countries began to plunge into chaos. Any such destabilization of the country, is an ideal
opportunity for the activation of radical groups. We clearly see this in Syria, where the ongoing conflict has
created excellent conditions for activities of extremists from the so-called Islamic state.
Considering these issues from the further perspective Europe is mainly weaken by the two following
processes:
1) the so-called revolt of the masses, where form generation to generation have to, conservative and
patriotic values have been displaced from the top of the hierarchy of values. In their place the hedonistic
values have come - prosperity, money or career;
2) spread among elite the ideology called atheistic humanism - ideas such as multiculturalism, political
correctness, ultra-tolerance are now widely accepted in universities, the media and the political
discourse of Western countries.
The result of these processes is a crisis threatening the security of Europe. Image of immigration crisis is
illustrated in Figures 2 and 3.

Figure 2. Migratory routes map
Source: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ [15.06.2016]

The position of the Polish Geopolitical Association on crisis of migration in Europe, http://ptg.edu.pl/oficjalne-stanowisko-polskiegotowarzystwa-geopolitycznego-w-sprawie-kryzysu-imigracyjnego-w-europie/, [28.11.2015].
21
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Figure 3. Asylum applications in EU and EFTA states between 1 January and 30 June 2015 according to
Eurostat data
Source:https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis#/media/File:Map_of_the_European_Mig
rant_Crisis_2015.png [15.05.2016]
Illegal migration as special threat
Europe's immigration problems are largely a result of its acceptance of a particular kind of fundamental
principles. One of them is the freedom movement of persons. It is a noble idea, but extremely difficult to secure
implementation in practice. This is reflected in numerous problems, inconsistencies and inconsequence in the
creation of a common migration policy22 . In addition to the undisputed positive impact of migration on the
economic growth of many countries in Europe, it brings, especially today, cross-border threats to security and to
the internal security of nation states, as well as for the Community. Its particular manifestation is the migration
of illegal character. Due to the phenomenon of third-country nationals who illegally enter the territory of the
European Union (including airport transit zones) by land, sea and air, which is often done by using counterfeit or
forged documents, or through a network of organized criminal groups of smugglers and traffickers. Furthermore,
there is also a large group of people who enter the EU legally with a valid visa or under a visa-free regime, to
then acting illegally extend their stay or change its purpose without the approval of the competent authorities.
Finally, there are such persons who have applied for refugee status, and still remain in the country, even though
the final decision on them to refuse access has already been taken23. The lack of decisive and effective action of
the Community caused a visible and perceptible crisis that intensifies both qualitatively and quantitatively. The
scale of illegally crossed borders of the European Union shows the following graphics.

See: MAKSIMCZUK A., SIDOROWICZ L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warsaw 2007, p. 69.
See: The Commission Announcement on policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals,COM (2006)
402.
22
23
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Graphics 1. Scale of illegally crossed EU borders in 2008-2015
Source: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ [15.06.2016]

Figure 4. Illegal immigration to the European Union detected to date in 2014
Source: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/10865652/Illegal-immigration-toEurope-shows-sharp-rise.html [15.06.2016]
Specific risks reported on the trail of the eastern Mediterranean and the Balkan route. The data is
illustrated in Table 1.
Table 1. Scale of illegal border crossing on the Greece border (January - September 2015)
The eastern Mediterranean route
The Balkan route
Country of origin
Number
Country of origin
Number
Syria
248810
Syria
88149
Afghanistan
66765
Afghanistan
52995
Iraq
18884
Kosovo
23547
Total
334459
Total
164747
Source: A. Biernat, Bałkany wobec kryzysu migracyjnego, Pułaski Policy Papers. Komentarz Międzynarodowy
Pułaskiego, Warsaw 2015, www.pulaski.pl [20.04.2016]
This reasoning leads to the issue of cross-border organized crime, which carries a number of risks
associated with defined above illegal immigration, forgery of documents entitling to cross the border, smuggling
of goods, vehicles, drugs, people, exports of works of art and other valuable items and terrorism. The crisis
demonstrates the weakness of the protection of the European Union external borders, today they are "leaky" and
fairly easy to cross.
According to the Head of Europol Rob Wainwright up to 30 thousand people can work in gangs of
smugglers which for a fee of several thousand euros organize dangerous crossing of migrants to Europe. The
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tragic event in Austria24 proves observed explosion of the practice of such a crime, and mass flow of migrants
and refugees attracts thousands of smugglers.
The terrorist threat is in the current situation very serious. Recent attacks in France, Belgium, Germany,
were a manifestation following the declaration jihadists from the so-called Islamic state that they plan to expand
their terror in Europe. Announcement in France a state of emergency, introducing in the Brussels region the
highest level of alert, army and police on the streets confirmed to the idea that Europe has found itself in a
serious danger, and that a lot of factors that increase this risk arises not accidentally.
Border guards have a problem with capturing, among refugees, especially those suspected of terrorism.
Fears that with a crowd of thousands of refugees are also the terrorists are fully justified today. Available for
migration officials the databases do not include information about terrorist connections, people prosecuted arrest
warrant, or those with a criminal record. The big problem is the fact that many migrants do not have identity
documents; part of them use fake documents. There are countries that do not cooperate with the EU and do not
want to identify their alleged citizen; mostly African countries, but also Pakistan and India. Community feels
today, the lack of a common European system, which would collect data about people with terrorist connections.
Therefore a major challenge for services is to identify from the avalanche of refugees persons having
connections with terrorism.
On the basis of the trend mentioned above extreme Muslims living in Europe have become active. The
real problem lies just inside: a catastrophic lack of effective policy on issues of social justice, education, housing
and employment for young Muslims in Europe. Marginalization causes frustration, which in turn is even
increased by the growing Islamophobia and the rise in popularity of swashbuckling right-wing political
movements on the continent. This can be seen even by the fact that the majority of European jihadists come from
poor backgrounds not well realizing the true teaching of Islam and having no prospects to improve their fate,
they become easy prey for extremists. Jihadism, with all its extremes and a sense of the size of the mission offers
to frustrated and manipulated Muslim extremum sense and purpose of life, the recovery of pride and affiliation –
not to mention adventure – and serves for these people as an outlet for anger against the "motherland", which
could not give them these things25.
Schengen idea in face of crisis of migration
Schengen is the essence of European integration. The beneficiaries of this system are millions of people
who every day exercise the right to freely cross the internal borders of the Community, foreigners capable to
travel to Schengen countries on the basis of common visa, enterprises that operate in many European Union
countries. The Schengen area creates a huge market, where the movement of goods takes place almost instantly.
This benefits in particular transport companies of Central European countries, very well using the competitive
advantage associated with labour costs. Many companies from the EU open in the region their logistics centres
to deliver goods to the Old Continent. Since the beginning of the Schengen area fundamental to the successful
operation has been solidarity, mutual trust and loyalty to other countries belonging to it.
In view of the current situation getting more and more complicated, the proposal appeared to create
mini Schengen, Schengen II and to reintroduce border checks at certain limits, even for a long time. For
example, Germany, Austria, France and Sweden, which already temporarily left the border barriers, could
maintain through controls for up to two years. The Visegrad countries formed the Group of Schengen Friends.
As stressed during the joint conference of 3 December 2015, the prime ministers of Poland, Slovakia, the Czech
Republic and Hungary, the Group is open – all, who wants to maintain the current shape of the Schengen area
may join to it. The Group aims to preserve the Schengen area and bonding with it principles, and take intensive
measures so that the European Union has been able to effectively protect its external borders26.
If the Schengen area has been seriously modified or eliminated, it would mean wasting a huge amount
of work. This would not be a good solution, because the cost would be very high and spread over time, and the
highest in the moment of adoption to the new conditions. The costs of individual countries on border protection
would increase, not to mention higher transaction costs due to loss of time at the border. End of Schengen could
shake the finances of many countries. Liquidation of the Schengen area would mean the necessity of showing
your passport when crossing borders, and consequently long queues, organizational considerable inconvenience
28 August 2015 the Austrian police traced the refrigerated-truck abandoned on the side of one of the highways by smugglers. Inside of it
the bodies of 71 people were discovered, including 59 men, eight women and four children aged one to 10 years, originating, inter alia Syria,
Iraq and Afghanistan. The tragedy of immigrants who strangled as a result of failure of the cooling system, shifted public opinion in Europe
and drew attention to the extremely risky crossing, they decide to take while fleeing to Europe from countries in conflict. Source:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/europol-kilkadziesiat-tysiecy-osob-podejrzanych-o-przemyt-imigrantow,577833.html,
[28.11.2015].
25 Interview with Shlomo Ben-Ami (former Minister of Foreign Affairs of Israel), Europe creates a Muslim rebellion within its borders,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Shlomo-Ben-Ami-Europa-tworzy-muzulmanska-rebelie-wewnatrz-swoichgranic,wid,18320207,wiadomosc.html?ticaid=116fb9 [15.05.2016].
26 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/panstwa-grupy-wyszehradzkiej-utworzyly-grupe-przyjaciol-schengen/qlxd7p [5.12.2015].
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for both tourists and entrepreneurs. It could also mean the end of Schengen visas, which would compel tourists
to apply for permission to stay in each country individually. This could be the beginning of the end, or at least a
significant regression in the course of so far smooth process of valuable for various reasons European
integration.
The European Commission in the face of cross-border threats
The current form of struggle with the crisis caused by the influx into Europe of huge numbers of
refugees, based on the relocation of "quotas" in the 28 countries of the European Union has brought only a total
fiasco. The summits, relocation programs, or appeals of commissioners in the European Commission for
solidarity have not helped because the 160,000 refugees and immigrants are deployed only in a small percentage.
Moreover, a questionable is the fact that Greece could be able to alone bear the weight of organizational and
financial performance of European Commission's recommendations for improving controls on the GreekTurkish border and preparation of centres for the registration of refugees.
The chance might be the European Programme for Migration (European Agenda on Migration)27. It
contains a comprehensive plan to improve the management of migration in all aspects. Implementation of the
program was divided into two stages:
 the introduction of immediate solutions,
 a program of long-term actions.
The first part of the European program is an answer to the need for efficient and effective response to
human tragedy, especially in the Mediterranean. Priority actions will be implemented immediately, with the
nature of operational appropriations, budget support or implementation of EU law and address the following
issues:
 saving lives at sea – search and rescue by tripling the capacity and the resources allocated to run
Frontex joint operations Triton and Poseidon28 for the years 2015 and 2016; it is assumed that after the
full implementation of the project will increase both the capacity and geographical coverage of these
activities, while Frontex will fulfil a dual role in the coordination of operational support to Member
States subjected to the pressure and help to save the lives of migrants at sea. Parallel to the increase in
funding from the European Union, some Member States have invested their resources (ships and
airplanes);
 targeted actions against criminal networks implemented in the framework of the Common Security and
Defence Policy (CSDP). Greater efforts will be made to gather and better use of information for the
identification and location of the smugglers. Their aim will be to systematically identify, capture and
destroy vessels used for smuggling people. Frontex and Europol will develop profiles of ships that
could be used by smugglers, aiming to identify these entities and to monitor their movements as well as
illegal content on the Internet used by smugglers to attract migrants and refugees;
 activation of the system in case of an emergency situation to ensure better distribution of asylum
seekers in Europe – the project will include a temporary scheme of allocation of persons in clear need
of international protection, to ensure a fair and balanced participation of all Member States. The host
Member State will be responsible for examining the application of a migrant in accordance with
established principles and guarantees. Key redistribution will be based on criteria such as GDP,
population, unemployment rate and the number of applicants in the past, asylum seekers and refugees
displaced in the past. This system will include actions already taken by Member States on a voluntary
basis;
 a new concept of hotspots, meaning the points, where the registration, identification, and questioning is
done, as well as the fingerprinting of asylum seekers and the activities related to the return. Those
seeking asylum will be immediately directed to the asylum procedure, and support teams will help to
process the examination of applications for asylum as quickly as possible. In case of persons in need of
protection Frontex will support Member States in coordinating the return of illegal migrants. Europol
and Eurojust will help the host Member States in investigations aimed at breaking the network of
smuggling and human trafficking.
In the long-term program four phases were distinguished:
 limiting the incentives for illegal immigration, which will include among the others: developing an
action plan to improve the detection and prosecution of criminal networks of smugglers, facilitate their
control, strengthening the role of Frontex in the field of return operations,

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf [30.04.2016].
28 Patrol operations conducted by Frontex in the Mediterranean within 30 miles of the coasts of the European Union focused mainly on the
fight against illegal people smugglers. Source: Frontex and Greece agree on operational plan for Poseidon Rapid Intervention [12.05.2016].
27
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border management: saving lives and protection of external borders, which will apply to: modification
of the concept of the smart border action, undertaking the effort to establish a European system of
border guards and strengthening the role of Frontex,
 build a strong, common European asylum policy by establishing a new system of monitoring and
evaluation of the common European asylum system,
 new policy on legal migration, which will be expressed, among others, in the following activities: to
modernize and review Blue Card system, creation of a special platform for cooperation with Member
States, cheaper, faster and safer transfers of funds to maximize the positive impact on the development
of the countries of migrants origin29.
The implementation of the objectives of the above mentioned program was allocated about 10 million euros.
The European Commission has also adopted the assumption that if a solution to these issues is to be
effective and sustainable must include the following:
 involve third countries, result of which is a 17-point plan for managing flows of migrants through the
Western Balkan countries30 and the agreement with Turkey. The plan of agreement with Turkey implies
that it will take back all migrants who illegally entered Greek islands, and in return, the European Union
is committed to the resettlement of refugees directly from the camps in Turkey;
 establishment of a European border and coast guard, which will provide a strong common management
of external borders. European border and coast guard will: have at its disposal the intervention reserve
of border guards and technical equipment, play the role of monitoring and supervisory board, have the
right to intervene, supervise the coastguard, have a mandate for action in third countries, play a more
important role in the return, guarantee internal security31;
 to increase security in the Schengen area the specific changes in the Schengen Borders Code in order to
introduce the compulsory and systematic checks of citizens of the European Union's external borders on
land, sea and air shall be made; control will be mandatory even when leaving the European Union.
In response to the tragic terrorist attacks and the growing threat of foreign terrorist fighters European
Security Agenda for the years 2015-2020 was established. Agenda identifies threats priority for the Union –
terrorism, organized cross-border crime and cybercrime – and indicates how the European Union can help
countries in their fight against. Most of the tools that were included in the strategy involves the exchange of
information (including data about citizens) between different institutions. The new strategy gives priority to
cooperation between Member States using the tools and institutions available to the Union: specialized agencies,
the channels of communication and information exchange systems. The Commission proposes increasing the
role of existing instruments such as the Schengen Information System and the ability to exchange information on
DNA, fingerprints and license plates on the basis of the so-called Prüm decision32, but also announces readiness
to introduce new. Among them, as a key element for hindering the functioning of terrorist networks and
organized crime, the European PNR system 33 is mentioned.
The established objectives are to be achieved through better exchange of information between the
institutions and agencies of the European Union, Member States and national authorities, intensified operational
cooperation and support activities such as training, financing, research and innovation. These programs and
projects are a response to the need to strengthen security controls at the external borders of the European Union.
Summary
The current crisis has clearly exposed the exile shortcomings and gaps in the mechanisms existing
today, which were supposed to ensure compliance with certain EU standards. Problems in the field of migration
and security challenges which the European Union is currently facing, have a cross-border nature and require a
truly European approach. The situation requires a thoughtful, complex, and at the same time very quick and
See: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/summary_european_agenda_on_migration_pl.pdf [30.04.2016].
30 See: Leaders' Meeting on refugee flows along the Western Balkans Route Leaders’ Statement,
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf [30.04.2016].
31 More: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_pl.htm; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-euborders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_pl.pdf [4.05.2016].
32 Closer cross-border law enforcement cooperation in UEP7_TA (2013) 0419, Dz.U.UE.C.2016.181.67;
European Parliament resolution of 10 October 2013 on strengthening cross-border cooperation in law enforcement in the EU: the
implementation of the decision on the Prüm Convention and the European Information Exchange Model (2013/2586 (RSP)) (2016 / C
181/12) Dz.U.UE of 19 May 2016.
33 The European system for the exchange of passenger data (PNR). The new law is to impose on air carriers obligation to provide the
authorities of EU Member States routinely collected data on passengers entering or leaving the territory of the European Union. The directive
will also allow countries to use its provisions to passengers on routes between the EU countries and national and will strengthen cooperation
of intelligence in the fight against terrorism.
Source:https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2015/EDPS-2015-08EDPS_PNR_PL.pdf; http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/929939,blaszczak-o-systemie-pnr.html [4.05.2016].
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decisive actions. So far discussions and disputes in the European arena raise serious doubts on the ability to meet
these demands by the Community. As Europeans, we are at the moment, which is decisive for the possibility of
further safe duration, survival and possible further unhindered development of the whole Europe, along with
individual countries that are part of the Old Continent.
In the opinion of the authors of the article there is now another option, as the mobilization of all forces
and means available in order to quickly resolve the current crisis. This has to be a common strategy based on
responsibility, solidarity and trust. Today cross-border security requires far-reaching determination of European
countries in all dimensions of migration policy. Sufficient mobilization in this field has not occurred yet, and
precious, as in any kind of crisis, time flows and in the current situation, practically overnight worsens the
position of Europe.
The authors focused mainly on the wide presentation of analysis and scientific discussion on the status
quo, and thus undertaken in Europe systemic actions and measures that are applied when it comes to
contemporary, gigantic proportions crisis of migration. The matters such as sealing the borders of the Union by
the armed forces, which are probably the only capable formations today, were not considered. Moreover, the
authors did not dealt with the interesting question, though still not known exactly why avoided in silence – on
the expected possible participation wealthy Arab countries in helping (including the settlement) for the Muslim
population of the disaster-stricken areas of war.
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POLITICALLY MOTIVATED DECISIONS ON THE FUTURE
EDUCATION REFORM IN POLAND (2017)
VS SOCIAL SECURITY
Anna ZAGÓRSKA1 – Tomasz KONOPKA2

Abstract: Social security depends on decisions of state authorities. It is worth taking rational and expected
decisions by carefully drawing up action strategies based on a cost-benefit analysis and also by adapting your
ideology to specific activities whose aim is to get public support which reaches the possible highest level and the
effects of education. On the other hand, an impact on shaping policy depends on relationship between authority
in society and activities undertaken by citizens, especially in an election.
Key words: political decisions, social security, education, education reform, political parties

The further changes in the structure of the school system which have been prepared by the present government
department of education are one of the main causes of concern of parents and people who are interested in the
issue of education in Poland. According to the proposals of the Ministry of National Education 8-year primary
schools, 4-year general secondary schools and 5-year technical secondary schools and two-stage vocational
schools. In this way lower secondary schools are to be close down. There will be return to the system of
education that was in existence before 1999. Beginning with the 2017-18 school year, the planned changes are to
be made (arrangements and implementation of the education reform will take less than one year). Students
finishing the sixth grade of primary school in the 2016-2017 school year will become seventh-grade students of
primary school in the 2017-2018 school year. Thus the lower secondary education will gradually disappear,
which means that there is not going to be enrolment at lower secondary schools in the 2017-2018 school year. In
the 2018-2019, the third-grade students of lower secondary school are going to finish this stage of education as
the last students. Beginning with 1 September 2019, these types of schools will not exist in the education system.
According to the currently binding creative solutions, a few government departments in our country deal with
organization and implementation of education as well as its development. There are mainly: Ministry of National
Education, Ministry of Science and Higher Education as well as Ministry of National Defence and Ministry of
Interior.
Education is a term which is inseparably linked with gaining knowledge. It is said that education may be good or
bad , sufficient or too poor. By means of decent education, a person develops in himself or herself: an
appropriate manner, a way of speaking, an interpersonal relationship. By means of learning, a person gains
knowledge and when they have possessed it, they feel secure. The state, in which citizens are educated develops
faster and is richer in each of its spheres.
Social security is one of the internal security categories. It is defined as a state in which an individual and the
society not only need reassurances for themselves that the they will live on and survive but also they need to
have an assurance that they will develop themselves. One could say that these factors will be when people’ needs
are fulfilled. One of such a need of not only each individual but also the whole society is complacency which
may be also defined as the need of knowledge and aesthetics. There are many possibilities of gaining knowledge,
and one of them is to participate in the system of education. If needs of an individual are fulfilled, he or she will
feel secure. In the era of the crisis which people have experienced in Poland, Europe and in the world, the
situation occurs where not all the needs can be completely fulfilled. But stability, knowledge of universal rules
gives a sense of comfort and security. Lack of knowledge of these rules, uncertainty leads to shaking of a sense
of security.3
Therefore, it is advisable to make an analysis of the problem of education in the era of the next education reform.
One should think whether and in what way a decision of the change will influence education and whether by
this impact, decrease in a sense of social security will occur. Moreover, it is worth taking into consideration what
activities of the central or local authorities should be implemented not to make this security put at risk and what
activities which are carried out within the educational policy and are caused by implementing policy guidelines
of the law and Justice Party (known by its Polish initials as PiS), winning and ruling in the current Polish
parliament, are leading directly or indirectly to lowering of a sense of social security. In order to introduce
changes, a political decision defined as an act of choosing a policy action and a set of measures useful to its
Dr Anna Zagórska, The Jan Kochanowski University in Kielce
Dr Tomasz Konopka, The Old Polish University in Kielce
3 Education vs social security in: M.Such-Pyrgiel (ed.), Social security in 21st Century in ideological, pedagogical, legal and sciences about
management terms (pp.139-158), Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
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implementation must be taken. A. Bodnar has specified five original notions of the supplementary theories of
political decision-making:
1) a decision-maker that is an individual or collective subject,
2) states of the outside world, both controllable and non-controllable,
3) a knowledge of a decision-maker is a two-argument function, namely a type of a decision maker and a
decision-making situation,
4) a decision-making option which are on the list of activities which may be undertaken,
5) an account of a decision maker’s preferences derived from the set of possible options and the one of
desired results.4
Concerning the above mentioned elements, a decision maker that is a person, a governing body takes decisions
bringing regulations into effect, to which citizens must adapt. The outside world, that is in this case Polish
citizens, especially people interested in education take a stand on this matter, give their opinions. The minister
Anna Zalewska (PiS)5, as a drafter of implementing a quick education reform (beginning with 1st September
2017) stated that there were an open debate and agreement made between government departments concerning
the bills proposed. Most of the society gave a favourable opinion. All the received comments and opinions have
been analysed..6 The Ministry of National Education ,known by its Polish initials as MEN, informed that there
were received: 13 opinions from the ministers and the Prime Minister’s Office and the Government Legislation
Centre, 90 opinions from the social partners, including mainly those from teachers, parents, 17 opinions from
governing bodies and state-run institutions and more than 2400 comments from the citizens, as a part of the open
debate and agreement.
Changes in education are criticized by the Polish Teachers’ Union, known by its Polish initials as ZNP, and
opposition parties (above all, the Civic Platform party known by its Polish initials as PO). According to the ZNP,
the new education reform that is planned “will triggered off a huge chaos and will cause a large wave of
redundancies of education employees”. According to the ZNP’s initial estimate, at least 37000 lower secondary
school teachers may lose their permanent jobs, and 7500 of head teachers will be given notice. The Ministry of
National Education has been drawing up a bill to be looked into by the Permanent Committee of the Polish
Council of Ministers.7 The Minister of Education of Poland pointed out that the teachers, employed at schools
that were currently functioning, would become nominated teachers of schools created as a part of the new system
starting with 1st September 2017. This means that e.g. lower secondary school teachers whose school will be
changed into 8-year primary schools with lower secondary classes will become primary teachers nominated . She
added that she had taken actions leading to creating of the new financial solutions concerning teachers’
salaries. 8 When it comes to the alternative decisions , the Polish Minister of National Education will not
anticipate any other actions. She underlines that she will carry out the policy guidelines of her party. The
decision of liquidating lower secondary schools is the promise which was given to the voters. In mid-September
2016 there were an open debate and agreement made between government departments concerning two bills: a
complete new bill of Education law and a bill introducing Education law. Changes in the structure of the school
system prepared by the department of education are one of the main reasons for passing the censure motion
against the Minister of National Education.
PO9 as an opposition party accused the Polish Minister of National Education of the fact that she was preparing a
reform “in double-quick time” without “any factual, pedagogic and scientific reasons”. According to the
opposition parties, there are not any factual premises that justify the education reform, and the Polish Minister of
National Education does not take into consideration any arguments of the opposition. PO was also paying
attention to the fact that parents, teachers and self-governments protested against the reform. According to PO,
former pupils of lower secondary schools assess these schools as pleasant places for comprehensive student
development. Modern party informed that “ There isn’t any thinking about how to improve learning at schools,
M. Chmaj, M. Zmigrodzki, Introducing into theory of politics, wyd.UMCS, Lublin 2001
On 16 November 2015 was appointed the minister in the government of Beata Szydło
6 After agreement and consultations there was a proposal that this exam included three compulsory subjects for all students: Polish, maths,
foreign language and one additional subject which could be chosen from: biology, chemistry, physics, geography and history. At the same
time they decided that in the transition period, that is in school years 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 there would be exams from
obligatory subjects but an exam from additional subject would be organized in 2021/2022. Then students who would finish eight form would
have a full cycle of learning in forms IV – VIII according to the new core curriculum [in:]
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/dzial/oswiata
7 The government department of education also presented the timetable of the further works on the bills: on 3 November, considering of the
bill by the Permanent Committee of the Polish Council of Ministers, on 8 November, considering of the bills by the Council of Ministers
and in November there will be passed to the parliament and works in the Parliament will last until the end of the year. They will come into
force in January [in:] https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-prezentacja-projektow-ustaw.html
8 http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/305859-projekty-dot-reformy-oswiaty-beda-gotowe-w-polowie-wrzesnia-minister-edukacji-uspokaja-niebedzie-zwolnien-nauczycieli
9 the Civic platform party is the one which gathers people of different views. An ideological party which shows central demands. From the
very beginning of functioning of this party an orange contour of the Polish borders with the written smile in it has become its symbol. At
present there are 17 000 active members of this party.
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how to improve the quality of learning, how to relieve our children of perfunctory knowledge, how to adapt
learning to the needs of the 21st century, how to make the level education in small towns and villages higher in
the project of education reform,” said the leader of the Modern party, Ryszard Petru.10 Katarzyna Lubnauer
appealed to the government to both give up an idea of introducing this “sick” educational reform and oust the
Polish Minister of National Education. “The Minister, Anna Zalewska spoils polish education system,” stated the
female deputy of the Modern party. In her opinion, the Minister Anna Zalewska has been economical with the
truth many times, informing about the education reform. According to Lubnauer, it is not e.g. true that lower
secondary schools do not perform well, and the fact that according to the OECD research, Polish schools have
improved their position proves this. Maciej Jakubowski , a director of the Evidence Institute and an expert of
OECD showed the participants of the conference, which was held in Lublin in 2016, the effects of the reform
introduced in 1999. “Once the Polish student was not be able to read and understand a simple text. Now our
students are shown as paragons in Europe. Our teenagers are the best educated group of Poles,” indicated the
expert.11 The female deputy of the modern party convinced that contrary to what the Minister Anna Zalewska
said, MEN didn’t have any findings of the research proving the necessity of liquidating lower secondary schools.
He added that it wasn’t true that teachers would not be made redundant because of the reform. In the Modern
party deputy’s judgement, the Minister Anna Zalewska wants to “ go down in history and change the present
school in Poland into an ideological school.12
The alternative idea was proposed by the Polish Peasants’ Party, known by its Polish initials as PSL. The leader
of this party showed the proposals of changes in the educational system prepared by the PSL experts in which
lower secondary schools should not be liquidated. What do the members of the Polish Peasants’ Party propose?
There is above all, introducing at least one warm meal for each student at schools, which should be independent
of the parents’ financial situations. They would also like to limit the number of students to max. 25 in the
classroom from 2017. According to PSL, this limit should be max. 20 students ultimately in 2020. The leader of
the party, Władysław Kosiniak-Kamysz also showed the road map of increasing the expenditure on education.
According to him, the expenditure should increase to 6% of the Gross Domestic Product (GDP) not later than in
2020. At present the expenditure amounts to 4.8% of the GDP (together private expenses and public
expenditures). Only an increase in financing from the budget will allow to take a real quality leap in the Polish
school system,” said the leader of the Peasants’ Party13. “The changes are to concern vocational education, too.
Use the resources from the European Union to reconstruct schools and workshops in cooperation with
entrepreneurs and funds for entrepreneurs,” appealed Kosiniak-Kamysz. According to him, classes at vocational
schools should be run in a dual system: two days of learning at school and three days of paid practical training.
Members of the Polish Peasants’ Party paid attention to the fact that school should not be limited to learning but
also it should shape students’ national identity based on lessons of patriotism, history and culture. They agree
about this issue with the ruling party. It is also necessary to reintroduce classes of civil defence training as well
as a first aid lesson. A decision maker, that is a person who makes decisions. A rational decision maker should:
1. Get to know all the values fostered by the society and be able to sort them out
2. Get to know all the practicable opportunities for decision-making
3. Get to know all the possible consequences of each alternative
4. Compare each opportunity with predictable relations between benefits and costs
5. Choose the most effective opportunity14
A methodologically rational decision is such a decision which was taken: in good faith, according to the rules of
conduct with using all the accessible pieces of information, even if the result of this decision is bad. An
accurately rational decision is only such a decision which has led to an achievement of the chosen goal. Taking
into consideration a situation in which a decision is taken, we single out a decision taken in the state of certainty,
in the state of risk, in the state of uncertainty.15 In fact, one cannot take the most optimal decisions but only those
which are the most satisfying. It happens in this way because as a rule we deal with occurring of different
barriers: lack of sufficient amount of information (an information barrier), time limits (a time barrier), or limited
material, financial reserves and human resources (a resource barrier).16 The Chief of the Permanent Committee
of the Polish Council of Ministers, Henryk Kowalczyk paid attention to the fact that it is necessary to prepare so
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/nowoczesna-zadamy-wycofania-quot-chorej-quot-reformy-edukacji-i-dymisjiminister-zalewskiej,85708.html
11 http://lubelskiepsl.pl/index.php/289-pomysly-psl-na-reforme-edukacji
12 J.w.
13 http://lubelskiepsl.pl/index.php/289-pomysly-psl-na-reforme-edukacji
14 Klein Gary, 2011. The art of taking decision, Warszawa: One Press
15 15 [in:] M. Chmaj, M. Zmigrodzki, Introducing into theory … 1. A decision taken under the condition of certainty is the one which is taken
when the result of the activity undertaken has been known.
2. A decision taken under the condition of risk is the one which is taken when the result of the undertaken activity is foreseen.
3. A decision which is taken under conditions of uncertainty is the one which is taken when the result of the undertaken activity cannot be
foreseen and conditions of its implementation are not known.
16 Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Rationality of a decision. Certainty and risk, 2001. , Warszawa: PWE
10
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called Regulatory Impact Assessment known by its Polish initials as OSR within the impact on a public finances
sector, because MEN has not mentioned all “direct effects of the implemented regulation including the effects
for self-government units”. According to him, in 2017 about 300 000 000 PLN in the educational subvention are
allotted for equipping schools, above the other things, equipping laboratories, purchase of chairs, desks and toilet
modernization. According to him, the Ministry of National Education also hasn’t checked how many general
upper secondary schools won’t have enough rooms to admit all students after implementing the educational
reform. The Ministry of National Education has not also written how this reform will affect “a family, citizens
and households” and how many teachers will be made redundant.17 He also paid attention to the fact that OSR
needs to be also complemented with the effects of the reform concerning giving equal educational opportunities
and increasing the quality of education.18 The Ministry of Finance has also written in its opinion that educational
government department has not taken into consideration all the costs of the reform of the school system prepared
by this department. It’s about, among the other things, ensuring new free of charge course books and
transforming of the schools which are run by the ministers. “Self-government bodies are afraid of liquidating
lower secondary schools because the European Union may want to give back multimillion funds for these
institutions,” alarmed the newspaper “Gazeta Wrocławska”.19 Schools often make use of the European Union
financial resources, and lower secondary schools in Lower Silesian Voivodeship received 75 million PLN. When
it comes to the whole country, Polish voivodeships received hundreds of million PLN. The problem arises due to
the fact that one of the basic conditions for keeping an institution for the next five years.20 In the experts’ view,
despite liquidating lower secondary schools, the continuity of action may be retained21, but in a different form.
But it is still about educational action, and students still may use of this investment.22 Additionally the Ministry
of National Education is planning to give money annually to the self-government bodies for these activities from
the reserves, 0.4% of the educational subvention. The annual amount of the reserve is about 168 000 000 PLN.
The former minister of education (2011 – 2013), criticized the present minister of education for lack of the new
curriculum and course books for the new educational system. “Everything is scrawled hastily, experts are
hurriedly recruited. As it is seen, there are not any convinced people to prepare a new curriculum,” said Krystyna
Szumilas.23 In the view of Joanna Kluzik-Roskowska (PO – the former minister of education 2013 – 2015), lack
of room in the present buildings of primary schools for the additional two grades planned after implementing the
reform is the next problem of these changes. “Schools which nowadays burst at the seams won’t find room for
the seventh and eighth grades which are planned in the new reform – these classes must find room outside the
schools (…) Head teachers are asking at present: what am I to do with this? Will I am to leave A and B classes
and move C and D classes to another school?’, said the former minister of MEN. PO took decision about putting
forward a vote of no confidence for the Minister of the National Education . Before voting calling for the
dismissal of the minister of MEN, Elżbieta Gapińska (PO) made a formal request on 3rd November 2016. She
made a procedural request to postpone parliamentary sessions to make the prime minister, Beata Szydło, have a
chance to get to know with arguments which were presented during the debate on Thursday and made a decision
to dismiss the minister of education”. The reform which the minister Zalewska propose for Polish school system
is one of the most badly prepared reform in the history of the polish education,” convinced the deputy of PO.
The Polish deputies rejected the opposition motion calling for the dismissal of the Minister of National
Education, Anna Zalewska on Friday. In order to dismiss the minister, there should be 231 votes. The motion of
no confidence was endorsed by 168 Polish deputies from the following parliamentary clubs: PO, Modern party
and PSL and the the parliamentary circle of ED (in Polish iniitals). The motion of no confidence was rejected by
253 Polish deputies, from the whole parliamentary club of PiS, most of the Kukiz’15 parliamentary club and the
parliamentary circle of WiS (in Polish initials). 11 Polish deputies of the Kukiz’15 club voted neither for nor
against the dismissal of the minister. The Polish deputies did not agree to dismiss the minister, Anna Zalewska.24
As far as democratic institutions are developing and decision-making centres are coming nearer inhabitants, one
can see a process of deepening a democracy deficit. In this situation, significance of different groups of interests

[in:] Legal safety of teachers at school: basic problems/ Marek Grzegorz Nowak // Education for Safety. - 2006, no 5, pp. 38-43
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/985441,opinie-resortow-o-reformie-edukacji.html
19 http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/likwidacja-gimnazjow-spowoduje-koniecznosc-zwrotu-dotacji-z-ue,83299.html
20 http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/likwidacja-gimnazjow-spowoduje-koniecznosc-zwrotu-dotacji-z-ue,83299.html
21 In opinion of the Ministry of Development signed by Jadwiga Emilewicz, it was reminded that each beneficiary funded from the
European Union’s funds is obliged to ensure sustainability for purchasing infrastructure and tangible assets within the project. Therefore she
proposed because of liquidating lower secondary schools and introducing transitional rules. It’s about the fact that some of the lower
secondary schools were built or equipped from the EU funds and lack of sustainability or the project may result in necessity for returning
these funds. The Ministry of Development proposed to write in the Education Law that in case of changing a lower secondary school into a
different school, the new unit will have to guarantee that teaching aids purchased from the EU funds still will be used for educational
purposes. And when a lower secondary school is shut down, its equipment will be given free to other educational institutions.
[in:] http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/985441,opinie-resortow-o-reformie-edukacji.html
22 http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/reforma-szkolnictwa-zmiany-nowa-podstawa-programowa-likwidacja-przedmiotow-cojeszcze-zmieni-sie-w-oswiacie,83423.html
23 http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/989420,byle-szefowe-men-reforma-zalewskiej-zdewastuje-polska-oswiate.html
24 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/anna-zalewska-debata-nad-wnioskiem-o-odwolanie-minister-edukacji,689045.html
17
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which are trying to have an impact on the government and local authorities to make them take certain decisions
in accordance with demands or interests of a particular social group, is growing. However, lack of the commonly
accepted degree of engagement in a decision-making process of “private authority”, that is groups and
organizations of interests and efficiency of their activities, is a problem. It is difficult to define precisely the
relationship between the authority and groups of interests and certainly final effects of the cooperation or
confrontation between these two types of authority. Some political scientists state that these relations mainly
depend on the character of public authority and private authority (organizations of interests). 25 Returning to a
rational decision maker, one needs to analyse: In the beginning of February 2016, the Minister of National
Education, Anna Zalewska informed about the start of the all-Poland debate under the banner of: ‘A student – a
parent – a teacher. Good Change”. The debate ended at the end of July 2016. “Together with Polish citizens,
those who are interested in Polish education, namely a student, a parent, a teacher, governing bodies, scholars,
we wanted to start a debate in order to sum up it together in July, and in August and September to prepare the
project of changes”, said Zalewska then at the press conference in Warsaw. She explained that it’s about the bill
and the project of the general education core curriculum. 26
“The diagnosis is unequivocal: the education system needs to be changed. We have diagnosed hundreds of very
big and very small problems,” said the minister Zalewska informing that these problems have been gathered in
16 groups. Experts of the “Good Change” – practitioners: teachers and scholars discussed them. About 1900
experts27 were appointed out of 2500 practitioners who had applied for this position to MEN. Parallel to work of
expert teams, in Poland, there have been held and will be held provincial debates focused on four central issues:
special education, vocational education, funding and security. Zalewska also said that parallel to the above
mentioned there will be held and have been held meetings between the management of the educational
government department and trade unions open to teachers and education staff as well as self-government officers
gathered in self-government associations. 28 A decision maker by their decision, wanted to gain as much
information as possible about the accomplishment of their goal. A protest can be the effect on decisions,
proposals of changes. The Polish Teachers’ Union (ZNP ) with participation of non-government organisations
and even opposition politicians organized teachers protests in all capitals of the provinces on 10th October 2016.
The opposition – deputies of Modern party, PO, PSL and even activists of the Committee for the Defence of
Democracy (known by its Polish initials as KOD) conventionally joined in the teachers protests which were
organized together with ZNP. Two sides – teachers and politicians – who have been feuding since the time when
the Civic Platform party assumed the reins of MEN, apparently have forgotten about their former scars. “At the
moment when guidelines for the new education law appeared, we entered into the negotiations with MEN
immediately,” said Ryszard Proksa.29 The decision is followed by the decision-making process;
1 The selection of the goal to which the accomplishment is directed.
2 The assessment of the positive effects connected with the accomplishment of the chosen goal.
3 The assessment of the negative effects connected with the chosen goal and the ways of avoiding them.
4 The arrangement of resources useful for the accomplishment of the goal.
5 Taking a political decision. 30
Then political implementation, that is a process of carrying out a decision by means of appropriate
selected methods and means.
The Parliament of the Republic of Poland will probably take a decision about introducing or stopping the
educational reform in 2017 the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda informed the citizens that he
would wait for given bills and then he would take a position on this. Public opinion usually hears about selected
changes in education. Introducing 8-year primary schools, a change in the list of set texts , a change in number of
periods obligatory for each teacher are the issues which are discussed in the media. Unfortunately, school has
been undergoing many other reforms, often which are imperceptible for an average citizen. In Katarzyna Hall’s
time, the core curriculum was reformed, which also extorted changes of curricula and textbooks. Then it was the
next reform of textbooks (when the state books were introduced). Not much time has passed and the new reform
of 8-year primary school will come, but this has not been fully explained why.31 Apart from this, there have
introduced many changes in the government orders and statutory instruments which required from teachers to
provide more thorough documentation for everything, so called cumbersome bureaucracy. This problem is at all
not seen from the parent’s or student’s perspective. How is a Polish teacher to prepare a perfect lesson with
http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/koniec-z-gimnazjami-8letnia-szkola-powszechna-i-4letnie-liceum-men-zdradzil-szczegolyreformy,10342197/
26 https://men.gov.pl/
27 http://wyborcza.pl/1,91446,19609642,zalewska-pod-koniec-czerwca-decyzja-dot-zmian-systemuedukacji.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze
28 http://www.tysol.pl/a1541-Protest-czy-polityka-Wrzawa-wokol-planowanej-przez-rzad-reformy-edukacji-nie-ustaje
29 http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/reforma-edukacji-nie-jest-przygotowana/tmn59nv
30 Sosnowska S, Group decision taking, Warszawa 1999,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
31 http://tnsglobal.pl/archiv_files/130-99.pdf
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fantastic examples, a captivating subject and humour? Yet an employer does not demand this! Documents must
be well prepared!.32 Continual ‘small” changes in law make number of documents increase or that documents
are different every year. Our super-teacher will be crammed into the world of bureaucracy.
To sum up, reforming education in Poland has been carried out on the political and ideological basis. Lower
secondary schools were introduced into the education system because before the 2nd World War this type of
school had also existed. Now lower secondary schools are to be close down, because there were in the 3rd
Republic of Poland. Numerous amendments had ideological basis, too. Maybe one could make use of experts’
contribution if the new Education Law were consulted in an appropriate way. Unfortunately, only by looking at
the official letters from MEN one can be convinced that there were only 30 days for submitting remarks.33 The
ministry of education also invited some institutions to give their opinions and gave only 14 days for sending their
proposals. It is very little time. School has to do everything and doesn’t cost anything. School must be obedient
to many sides which have quite different expectations. School needs something more than big reforms. It needs
support, people, a great deal of real work, which has not been proposed by any minister so far. The idea
connected with teaching programming was complex. They thought not only about a claim (school is to teach
programming) but also about the means for carrying out (one needs to train, one needs to conduct pilot study,
one needs to draw conclusions). Unfortunately, the reform of the Education law appears now as the act of
aggression against school. As manifestation of power. The new Minister of National Education wants to show
that she also can reform the educational system like her “big” female predecessors! Ideologically! Arbitrarily!
Without asking experts and all who are interested about their opinions! Because what is the reason for asking
them since one may simply reform? 34 The social security potential is conditioned by national identity and
cultural heritage. It is also a consequence of social security, demographic potential as well as intellectual,
scientific and technological potential. Education, teaching and learning and above all peace and stabilization
have a significant impact on its development. Education should prepare people for appropriate, secure,
favourable for them consumption of technological innovations and other achievements of civilizations.
Together with “educating for free time”, which we should have as mankind, it is necessary to run “life education
in the contemporary world” in a planned way. Teenagers without upbringing and deeper ambitions, the nation
which is deprived of their own high society, the state without the base of humanistic and technological native
thought – it won’t be safe Poland, it will be, using language which we know well from the times of the Partitions
of Poland – ‘Hinterland” (a backcountry). Then Galicia was treated by Austrians as the land which was exploited
from natural resources, cheap labour market and forced market outlet. Today Poland is to be “Hinterland” of the
Western Europe. How can one say about safety of the state?, safe society?
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ZAGROŻENIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Sławomir ZALEWSKI1

Threats to Civil Society
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problemowi funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego z punktu
widzenia bezpieczeństwa. Głównym gwarantem bezpieczeństwa obywateli pozostaje państwo. Jednakże, jego
rola zmienia. Podobnie ewoluuje społeczeństwo obywatelskie. Rewolucja informacyjna zmienia mechanizmy
społecznej samoorganizacji. Pojawiają się nowe wyzwania dla struktur państwa odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo. Stąd istotnym problemem jest ustalenie kierunku zmian społeczeństwa obywatelskiego.
Zasadne jest pytanie o granice kontroli państwa nad społeczeństwem obywatelskim i jego wartościami samoorganizacją, oddolną inicjatywą?
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, zagrożenia społeczeństwa obywatelskiego
Abstract: Article is devoted to the characteristics of civil society in terms of security. The state is the

main guarantor of security for the citizens. However, his role is changing. Likewise, changes to civil
society. In terms of the information revolution changing mechanisms of social self-organization. There
are new challenges for the state structures responsible for security. An important problem is the
direction of change in civil society. It is reasonable to question whether the state, monitoring social
activity in the name of security, limit values of civil society - self-organization, initiative?
Key words: security, civil society, civil security threats

Pojęcie obywatelstwa wiąże się z państwem narodowym. Określa ono kryteria przynależności do
wspólnoty, wskazując kto jest obywatelem oraz kto nim nie jest. Ustawy zasadnicze większości demokracji
określają warunki uzyskania statusu obywatela. Kategoria ta w systemie demokratycznym wiąże się
z formalnymi uprawnieniami, związanymi z wpływem na wyłanianie władzy publicznej, ale również z prawem
do bezpieczeństwa (w jego różnych przedmiotowo ujęciach), które obywatelowi gwarantuje państwo. Wiąże się
także z obowiązkami, związanymi z troską o dobro wspólne, ochroną ważnych interesów państwa – w tym
szczególnie na podkreślenie zasługuje obowiązek obrony własnego kraju.
W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie rysują się jednak w dojrzałych demokracjach zjawiska kryzysowe
obejmujące tożsamość obywatelską 2 . Zjawiska te charakteryzuje spadek społecznego zainteresowania
uczestnictwem w procesie wyłaniania władzy publicznej, działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i obrony
narodowej. Za bardziej niepokojące uznać można występowanie tych zjawisk w krajach od niedawna
kształtujących instytucje demokratyczne. Ten spadek zainteresowania sprawami publicznymi i koncentracja
uwagi na własnym obszarze życiowej aktywności niesie zagrożenia w sferze społecznej. Brak aktywności
obywatelskiej osłabia demokrację. Brak świadomości roli własnego uczestnictwa w działaniach na rzecz
wspólnego dobra osłabia mechanizmy społecznej kontroli. Te tendencje można postrzegać jako konsekwencje
towarzyszące globalizacji, osłabieniu instytucji narodowych oraz modelowi życia hołdującemu indywidualizacji
potrzeb i oczekiwań – także wobec państwa, jako organizatora bezpiecznego bytu i społecznego rozwoju 3 .
Obywatelskie oczekiwania wobec państwa, zdecydowanie wydają się obecnie wykraczać poza możliwości ich
spełnienia, generowane przez finanse publiczne oraz procesy decyzyjne władzy (a szczególnie ograniczenia w
tych sferach). Są to symptomy osłabienia roli państwa w jego dotychczasowym wydaniu – państwa narodowego,
ale również osłabienia znaczenia obywatela i jego funkcji podmiotowej w demokracji.
Można założyć, że podstawową powinnością państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym
na jego terytorium ludziom. Tworzenie warunków, w których materializowałaby się idea wolności od
niebezpieczeństw oraz przeciwdziałanie zagrożeniom – to kluczowe zadania państwa. Od ich realizacji zależy,
czy zostaną stworzone warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, kulturalnemu, czy też szerzej,
cywilizacyjnemu obywateli, społeczności, grup zawodowych, etnicznych, religijnych i innych w ramach
Prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr hab. nauk o bezpieczeństwie.
Szerzej te problemy omówiono (w:) S.Zalewski, Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, MON, Warszawa 2001.
3 K.v Beyme formułuje opinię, że „pojęciom państwa narodowego oraz obywatelstwa państwowego – ujmowanego czy to etnicznie, czy w
kategoriach umowy społecznej – trudno jest nadać wyrazisty i spójny sens w obliczu globalizacji oraz regionalizacji i partykularyzacji,
zachodzących na poziomie subsystemowym. W coraz większym stopniu więzy lojalności poczęły się konstytuować na poziomach niższych
od terytorialnie zakreślonego obywatelstwa państwowego i poza nim. (...) Pojęcie „dobrego obywatela” wymaga lojalności, która w ramach
świeckiego społeczeństwa – a tylko w jego ramach daje się ostatecznie pomyśleć civil society – nie tworzy się sama, lecz musi być wsparta
przez socjalizację”. K. v. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Scholar, warszawa 2007, s. 50-51.
1
2
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organizmu państwowego. Od tego w konsekwencji zależy trwałość strukturalna państwa demokratycznego,
gdzie wola obywateli jest czynnikiem sprawczym – przesłanką najistotniejszych decyzji, źródłem legitymizacji
władzy.
Na tym tle można uchwycić ogólne pojęcie interesu obywatela demokratycznego państwa, rozumianego
jako uświadomienie własnej roli w społeczeństwie oraz wobec państwa. W takim kontekście o interesach
obywatela demokratycznego państwa można mówić w odniesieniu do jego roli politycznej, a zatem zakresu
praw politycznych, które mu przysługują ich praktyki ich wykorzystania.
Ideowo rzecz ujmując, w demokracji różne interesy, poglądy, systemy wartości mają szansę na
zaistnienie na „rynku idei”, który z założenia funkcjonuje w warunkach poszanowania odrębności, gwarancji
praw mniejszości przy zachowaniu woli większości. Obywatel ma zatem prawo czuć się bezpiecznie, bowiem
wszystkie działania państwa dla ochrony własnej substancji – z założenia – podejmowane są w jego imieniu i na
jego rzecz. Prawo do bezpieczeństwa po raz pierwszy, jako „naturalne i niezbywalne prawo człowieka”,
pojawiło się we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1978 roku obok prawa do wolności,
własności i oporu przeciwko uciskowi 4 . Obywatel, swoje obowiązki wobec państwa, może pojmować jako
konieczność podporządkowania się prawnie określonym regułom postępowania – tworzącym system zakazów,
poza którym jednak wszelka aktywność obywatelska pozostaje dobrem chronionym. Zagwarantowaniu praw
obywatelskich służy prawo stanowione od ustawy zasadniczej począwszy.
Państwa, w relacjach międzynarodowych, tworzą również system aktów prawnych ukierunkowanych na
ochronę praw i wolności obywatelskich. Problematyka ta jest również obecna w działaniach politycznych,
podejmowanych podczas międzynarodowych spotkań, sympozjów i konferencji.
Wydawałoby się więc, że prawne gwarancje wolności obywatelskich znajdują pełne odzwierciedlenie w
normach stanowionych zarówno w demokracjach konstytucyjnych, jak również na forum międzynarodowym.
Jednak zagrożenia dla współczesnych demokracji są widoczne. Trudno nie zauważyć wzrostu znaczenia w
środowisku międzynarodowym państw o znaczącym potencjale i autorytarnym systemie rządów. Mogą one w
sprzyjających okolicznościach tworzyć (i często tworzą) środowisko antagonistyczne lub wręcz wrogie wobec
wizji świata demokratycznego. Równie ważnym jest wymiar wewnętrzny zagrożeń. Jak pisze Robert Skidelsky,
„wspólnota, społeczeństwo obywatelskie, „społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość”, stały się nowymi,
modnymi hasłami dnia, jednakże idee, jakim chcą dać wyraz, są mętne i nikt nie wie, jak przełożyć na język
praktyki politycznej niepokoje, jakie wywołuje w krajach rozwiniętych patologia społeczna – upadek rodziny i
wzrost zuchwałej przestępczości”5.
Opisane wyżej zjawiska, wydają się w początkach XXI stulecia stałą troską rządów państw, jednak
przeciwdziałanie im nie wydaje się mocną stroną demokracji. Świadomość istnienia zagrożeń dla
obywatelskiego wymiaru bezpieczeństwa wydaje się powszechna. Jest obecna w publicznym obiegu informacji.
Jest częścią życia politycznego, licznych przekazów mediów elektronicznych, prasy i publikacji. Wpływa na
wzrost społecznego poczucia zagrożenia, które jednak często nie wywołuje mechanizmów obronnych –
oddolnych inicjatyw obywatelskich, wzrostu świadomości na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Nie ujawniają się
na szerszą skalę zachowania obywateli sprzyjające eliminowaniu negatywnych zjawisk (brak przyzwolenia dla
zachowań korupcyjnych, brak tolerancji dla „szarej” i „czarnej” strefy w gospodarce). Narastają za to żądania
zapewnienia bezpieczeństwa, których adresatem jest państwo. Nieco idealistycznie rzecz ujmując, tj. nawet
stawiając znak równości pomiędzy bezpieczeństwem państwa demokratycznego a bezpieczeństwem jego
obywateli, trudno nie dostrzec konsekwencji, jakie dla zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego w demokracji
ma zagadnienie efektywności działań instytucji powoływanych dla realizacji tego celu. Trudno również nie
dostrzec konsekwencji, jakie dla tej efektywności mają postawy obywatelskie wobec problemów
bezpieczeństwa.
Można na tym etapie wskazać zasadnicze problemy (dylematy) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
(rys. 1). Jeśli przypiszemy mu walory samoorganizacji, aktywności i podejmowanych bez udziału władzy
politycznej (państwowej) inicjatyw prorozwojowych, to obecny stan rozwoju tej formy społecznej organizacji
można charakteryzować poprzez pryzmat dylematów związanych z fundamentalnym napięciem pomiędzy
postawą indywidualistyczną i solidarystyczną. Ta pierwsza jest w istocie utożsamiana z podejściem twórczym,
ukierunkowanym na samorealizację w warunkach nasilającej się konkurencji pomiędzy aktywnymi jednostkami.
Druga zaś wynika z potrzeby poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sposób łagodzenia napięć społecznych we
wspomnianych warunkach. W dobie wzrostu znaczenia jednostkowych praw znaczenia nabiera pytanie o formę
integracji interesów na poziomie wspólnoty. Zwłaszcza, że obecnie owa wspólnotowość zdaje się być w
kryzysie.

B. Sprengel, Ustrój organów administracji i porządku publicznego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,
Włocławek 2004, s. 11.
5 R. Skidelsky, Świat po komunizmie, Znak, Kraków 1999, s. 166.
4
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Rys. 1. Dylematy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Źródło: S.Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki, Wyd. UPH, Siedlce 2013, s. 140
Nikt zasadniczo nie neguje, że prawa i wolności obywatelskie stanowią istotę współczesnej demokracji.
Częścią katalogu praw obywatelskich jest z pewnością prawo do bezpieczeństwa. Jednak równie uprawnionym
spostrzeżeniem jest to, że instrumenty stosowane w państwie demokratycznym dla przeciwdziałania
zagrożeniom godzącym w te prawa - czyli zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom – są w znacznej mierze
nieskuteczne. Co więcej, mogą stanowić zagrożenie dla obywatelskiej aktywności, swobód i praw. Przyczyn tej
bezsilności państwa jest na pewno wiele, jednak można lapidarnie stwierdzić, że największym zagrożeniem dla
człowieka jest aktywność innego człowieka6. Stąd też przeciwdziałanie większości współczesnych zagrożeń jest
w istocie organizowaniem walki zespołów ludzi z działaniami innych ludzi, którzy swoją aktywnością godzą
w prawnie określone wartości, łamiąc obowiązujący system zakazów. Środki stosowane w tej walce mają
charakter prawny i instytucjonalny. Są więc ograniczone zarówno w formie, jak i w treści. Zagrożenia zaś mają
potencjalnie charakter nieograniczony. Mamy tu więc do czynienia ze specyficzną „nierównowagą”, lub może
lepiej, utrzymującym się stale syndromem „nienadążania” państwa i jego instytucji za wyzwaniami
bezpieczeństwa.

Rys. 2. Dylemat bezpieczeństwa w demokracji
Źródło: S.Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki, Wyd. UPH, Siedlce 2013, s. 141
Na tym tle rysuje się problem środków, jakie może użyć państwo dla zagwarantowania bezpieczeństwa
obywateli. Pojawiają się również problemy relacji, jakie zachodzą pomiędzy obywatelem demokratycznego
państwa a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tegoż oraz wpływu tych relacji na postrzeganie
miejsca i roli obywatela w państwie. Można postawić tezę, że właśnie w obszarze tych relacji wyraża się
podstawowy dylemat demokracji konstytucyjnej – jak zapewnić bezpieczeństwo nie naruszając istoty praw i
wolności obywatelskich (zob. rys. 2). Kwestia ta warta jest szerszego omówienia, bowiem odnosi się do istoty
demokratycznego ustroju.
Jak się najogólniej przyjmuje, „współczesna demokracja to ustrój, gdzie sprawujący władzę
odpowiedzialni są na forum publicznym przed obywatelami,(...) działają za pośrednictwem obieralnych
przedstawicieli” 7 . W tym rozumieniu rządzące elity polityczne oraz opozycja zarazem współzawodniczą i
współpracują. Zaprezentowana podejście określa demokrację jako system, w którym sprawowanie władzy wiąże
Jak pisze Wofgang Sofsky, „Działania człowieka jako członka społeczności zawsze zawierają pierwiastek cielesny, krępują swobodę
ruchów drugiego człowieka. Człowiek – cokolwiek czyni – daje się we znaki drugiemu człowiekowi”. W.Sofsky, Traktat o przemocy,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 11.
7 P.C.Schmitter, T.L.Karl, Czym jest demokracja... i czym nie jest, (w:) Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa
1995, s.29.
6
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się ze społecznym uczestnictwem oraz społeczną kontrolą. Cechą władzy w demokracji jest jej
podporządkowanie normom określającym sposób jej uzyskiwania oraz praktyka gwarantująca odpowiedzialność
za podejmowane decyzje8.
Praktykę funkcjonowania demokracji, jej procedury, określają stanowione normy prawa. W jego ramach
rozwiązywane są problemy oraz konflikty, „których nieskrępowane ujawnianie się jest istotą systemów
demokratycznych”9. Wskazując na rolę konfliktu w systemie demokratycznym, warto zastrzec, że „wewnętrzne
konflikty społeczne , w których zwalczające się strony przestają uznawać podstawowe wartości warunkujące
prawomocność systemu społecznego, grożą zniszczeniem jego struktury”10. Aby jednak system demokratyczny
funkcjonował bezpiecznie, muszą istnieć mechanizmy, które konflikty łagodzą, neutralizują bądź (idealistycznie
rzecz ujmując) rozwiązują. Celem jest osiągnięcie stabilności, która, jak się podkreśla, „wymaga subtelnej
równowagi pomiędzy konfliktem i consensem”11 . Osiągnięciu tej równowagi sprzyja współpraca w ramach
systemu, która jest podstawową przesłanką jego bezpieczeństwa. Konieczne jest pogodzenie występowania
konfliktów, rozbieżnych interesów i sporów, ze swego rodzaju instynktem samozachowawczym, nakazującym
wygenerowanie skutecznych mechanizmów obronnych, zapewniających istnienie i dających szanse na rozwój.
Wśród kluczowych problemów społecznych, dostrzeganych w kontekście kształtowania bezpiecznego
środowiska, odnajdziemy współcześnie kwestię indywidualizacji roli człowieka, jako podmiotu bezpieczeństwa.
Zarysowane powyżej uwarunkowania kształtowania społecznej roli człowieka wobec bezpieczeństwa dają
pogląd o złożoności problemu. Na tym tle indywidualizacja postrzegania bezpieczeństwa wiąże się
z subiektywnym ocenianiem jego stanu, co związane jest z uczestnictwem w społecznym systemie wiedzy o
wyzwaniach i zagrożeniach, ale nie tylko. Jednym z istotnych, a chyba nie dość powszechnie dostrzeganych,
skutków globalizacji i rewolucji informacyjnej, szczególnie widocznym warunkach demokracji, jest właśnie
indywidualne postrzeganie problemów bezpieczeństwa oraz polityczne skutki tegoż.
Zauważa się, że „w społeczeństwach NATO obawa o bezpieczeństwo osobiste i zbiorowe staje się
ważniejsza od tradycyjnego dogmatu obrony terytorium narodowego12”. To właśnie rozwijającemu się wśród
obywateli indywidualizmowi oraz towarzyszącej mu tendencji odwrócenia od projektów zbiorowych przypisuje
się osłabienie identyfikacji i solidarności narodowej 13 . Podkreśla się także, że człowiek współczesny traci
stopniowo poczucie związku z ludźmi, wśród których żyje: „coraz słabsze są więzi z narodem, klasą, kulturą, ba,
nawet z sąsiedztwem i własną rodziną. Przestrzeń społeczna, w której porusza się jednostka, zmienia się, jest
płynna, przeobrażają się także zasady, symbole i wzory społeczne”14. Czynnikiem sprawczym tych zmian jest
rewolucja informacyjna otwierająca jednostkom nowe możliwości działania – afirmowania poglądów,
komentowania wydarzeń, uczestnictwa w życiu społecznym, wpływania na zachowania innych. W konsekwencji
zmiany dotyczą również sfery polityki i jest to zmiana wielowymiarowa.
Zmienia się społeczeństwo obywatelskie, a zakres tych zmian ilustruje obserwowana w piśmiennictwie
tendencja poszerzania zakresu pojmowania obywatelstwa. Znana dość powszechnie systematyka
T.H. Marshalla15 trójpodziału obywatelstwa na civil, political i social odnosi się w praktyce do jednostkowej
wolności, politycznej partycypacji i społecznej pomyślności obywateli16. Współcześnie została ona uzupełniona
o obywatelstwo kulturowe 17 . Istotnie, rola wartości określających tożsamość narodową (etniczną) zdaje się
zwiększać, zarówno w politykach bezpieczeństwa państw narodowych, jak też w dążeniach narodów nie
posiadających państwa, na rzecz jego stworzenia. Posiadanie własnego państwa jest uważane dość powszechnie
za sytuację najkorzystniejszą dla ochrony narodowych wartości, co jednak odnosi się do państw względnie
jednolitych narodowościowo. Tam, gdzie prawa mniejszości narodowych są ignorowane, dochodzi do napięć i
konfliktów oraz wojen domowych. Procesy te można również identyfikować w aspekcie państwotwórczym,
choć z punktu widzenia Europy (Unii Europejskiej) jest to najmniej pożądany mechanizm tworzenia nowych
państw.
W kontekście europejskich doświadczeń ubiegłego wieku wydaje się, że współcześnie można mówić
również o bezpieczeństwie, jako o czynniku integrującym wspólnotę, choć zapewne tylko w sytuacji zagrożenia,
a i to musiałoby być powszechnie odczuwane. W oparciu o omawianą tendencję poszerzania pojęcia
obywatelstwa, można wykazać znacznie problemu podstaw integracji społecznej, która „pada ofiarą
8 Tamże, s. 29.
9 M.Burton, R.Gunther, J.Higley, Elity a rozwój demokracji, (w:) Władza i społeczeństwo, cyt. wyd., s.15.
10 L.Coser, Społeczne funkcje konfliktu (w:) Lektury Studenckie, Zeszyt 4,5,6, Warszawa 1989, s.31.
11 Tamże s.15
12 Taką ocenę zawiera dokument NATO Strategic Vision – Millitary Challenge, przygotowany przez naczelnego dowódcę ds. operacji –
gen. Jamesa Jonesa i naczelnego dowódcę ds. transformacji admirała Edmunda P.Giambiastiniego. Zob. P.Gawliczek, Wpływ megaterroryzmu na strategie bezpieczeństwa państw i organizacji, AON, Warszawa 2008, s. 22.
13 Zob. Z. Trejnis, Transformacja systemowa w III Rzeczypospolitej a kryzys autorytetu państwa, (w:) Przeobrażenia systemowe w
państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Stan aktualny i perspektywy, red. Z. Trejnis, Akademia Podlaska, Siedlce 2004, s. 330.
14 M. Hirszowicz, Skąd, ale dokąd?Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2007, s. 173
15 T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, Pluto Press, London 1994.
16 P.B. Clarke, Citizenship, Pluto Press, London 1994, s. 173.
17 B.S. Turner, Postmodern culture, modern citizens, (w:) Conditions of Citizenship, red. B.van Steenbergen, Sage, London 1994, s. 153168.
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dyferencjacji (...), zaś receptą w tych warunkach (przyp. S.Z.) pozostaje integracja systemowa(...). Kluczowym
problemem pozostaje jednak, na jakim poziomie ulokować ową całość, skoro rozmywa się pojęcie państwa
narodowego, a pluralizuje podstawa tożsamości”18.
Dynamicznie zmieniające się społeczeństwa epoki postindustrialnej i związane z tym skutki polityczne,
nowe stosunki gospodarcze i związane z tym sposoby bogacenia się, zmiany struktury społeczeństwa oraz jego
najaktywniejszych jednostek, tworzących nową elitę – te czynniki sprzyjają zarówno widzeniu bezpieczeństwa
w wymiarze globalnym, ale również indywidualnym. W takim właśnie jednostkowym ujęciu rozpatrywać można
problemy systemu wartości, tożsamości, wzorców kulturowych, wyznania religijnego, doświadczeń życiowych,
wiedzy i kwalifikacji. W oparciu o nie, każda jednostka – obywatel żyjący w warunkach demokracji – kreuje
obraz świata, podporządkowany wartościom, jakim hołduje, a co za tym idzie, własny obraz własnego
bezpieczeństwa. Jest to także obraz zagrożeń i wyzwań – także zindywidualizowany. Można tu mówić o
obywatelskim prawie do bezpieczeństwa, ale także o wolności człowieka, jako przysługującego mu atrybutu
w demokratycznym społeczeństwie. W literaturze mówi się o suwerenności jednostki, która oznacza
„samodzielność, niezależność w aktywności politycznej od zwierzchnictwa czynników oficjalnych; przy czym
jest identyfikowaniem się z określoną rzeczywistością polityczną (i odpowiedzialnością za nią) a nawet z jej
liderami”19. Charakteryzowanie miejsca jednostki w zbiorowości poprzez pryzmat jej suwerenności dokonywane
jest z uwzględnieniem świadomości, która decyduje o identyfikacji człowieka, jako istoty politycznej. Podkreśla
się, że „różnorodne czynniki tworzą tę świadomość; wśród nich ważne miejsce zajmuje edukacja polityczna, a
zatem wiedza obywatelska (prawna, polityczna, historyczna), znajomość ładu prawnoustrojowego,
mechanizmów politycznych, tradycji oraz wyzwań teraźniejszości i przyszłości” 20.
Można jednak problem indywidualizacji pojmowania bezpieczeństwa widzieć z nieco innej perspektywy.
„Dążność do indywidualizmu, dbałości głównie bądź wyłącznie o zaspokojenie własnych potrzeb jest naturalną
słabością natury ludzkiej, przejawiającą się szczególnie w ustroju demokratycznym, opartym na zapewnieniu
wolności. Jednakże, jak wykazały doświadczenia starożytnej demokracji greckiej, czy polskiej anarchii XVII
i XVIII wieku, zapewnianie bezpieczeństwa jednostki ludzkiej jest niemożliwe bez społecznej i państwowej
organizacji bezpieczeństwa narodowego”21. Zaprezentowane ujęcie koncentruje wysiłek zbiorowy na tworzenie
silnego i sprawnego państwa, jako kluczowego procesu zapewniania bezpieczeństwa narodowego. Rzecz jednak
w tym, że mamy do czynienia z obiektywnymi procesami osłabienia związku obywateli z własnym państwem.
Są one powszechnie dostrzegane i jak dotychczas nie udaje się sformułować innego, niż „recydywa silnego
państwa”, sposobu zapewniania bezpieczeństwa ludzi i dużych grup społecznych.
Zarysowane podejście, nacechowane indywidualizmem postrzegania spraw bezpieczeństwa,
koresponduje z szerszym ujęciem społecznym, czego skutkiem jest odnoszenie omawianej sfery do grup
społecznych, narodów, organizacji międzynarodowych, sojuszy i wzajemnych między nimi relacji. To szersze
ujęcie najczęściej komunikowane jest poprzez kategorię społecznego poczucia bezpieczeństwa w perspektywie
ogólnej, bądź rozpatrywanej w relacji do poszczególnych zagrożeń (przestępczości, najczęściej pospolitej, ale
także zorganizowanej, zagrożeń terrorem kryminalnym lub terroryzmem politycznym), jest stale obecna w
badaniach opinii społecznej. Jest również deklarowaną przesłanką formułowania celów politycznych. Jednak na
tym często się kończy. Z warstwy deklaratywnej polityki nie wynika, że przyniesie ona w fazie realizacji
zakładane efekty.
Analiza możliwości działań państwa w sferze bezpieczeństwa pozwala wykazać szereg „naturalnych”
niejako ograniczeń i barier agregacji interesów jednostkowych. Po pierwsze, „trudno zaprzeczyć, że istnieje
możliwość błędnego postrzegania przez jednostkę, z różnych powodów, swojego własnego interesu. W
skomplikowanych środowiskach wielokrotnych interakcji subiektywne oceny korzyści własnej często mogą być
mylone. Występuje problem konfliktu między interesami krótkookresowymi i długookresowymi. Istnieją
problemy błędnej świadomości w odniesieniu do interesów klasowych, rodzinnych, narodowych, grupy
etnicznej lub płci. Pojawiają się problemy oceny i wnioskowania” 22 . Ten aspekt problemu może być
przyczynkiem hipotezy zakładającej ograniczenie stosowania omówionego w poprzednim rozdziale podejścia
racjonalnego wyboru w kwestiach związanych z indywidualnym postrzeganiem bezpieczeństwa, a ściślej rzecz
ujmując z czynnikiem subiektywnym owego racjonalizmu. Po drugie, rysuje się też zjawisko (nie)zdolności
agregacji interesów bezpieczeństwa przez system polityczny, co wpływa w konsekwencji na politykę państwa.
Innymi słowy, nawet gdyby uznać, że interesy obywateli, identyfikowane przez niezależne od rządu media oraz
organizacje, są wytyczną dla polityki bezpieczeństwa, to można zakładać, że przyniesie ona zaledwie
ograniczone rezultaty.

K.v. Beyme, Współczesne teorie polityczne, cyt. wyd. s. 52.
A.Chodubski, Jednostka, naród, państwo, (w:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B.Szmulik, M.Żmigrodzki,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2006, s.146
20 Tamże.
21 J.Marczak, Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego (w:) Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji,
praca zbiorowa, AON, Warszawa 2008, s. 100.
22 J.G.March, J.P.Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Scholar, Warszawa 2005, s. 183.
18
19

466

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

2 /2016

Gdyby zatem zauważyć rolę opinii publicznej dla stanowienia reguł gry w demokracji i przyjąć, że
społeczne widzenie problemów bezpieczeństwa decyduje (albo może powinno decydować) o tym co będzie
czyniło państwo w tej sferze, to z pewnością obecnie można stwierdzić, że w wielu istotnych kwestiach państwo
uczynić może względnie mniej, niż dawniej. Przeniesienie procesów decyzyjnych na szczebel ponadnarodowy,
utrata przez państwo dotychczasowej pozycji w stosunkach gospodarczych, wzrost uzależnienia od
międzynarodowych rynków, to tylko niektóre przyczyny tego stanu rzeczy.
Przeprowadzona tu ogólna analiza zjawisk społecznych charakteryzujących zmianę – przechodzenie od
społeczeństwa obywatelskiego integrującego się w ramach państwa narodowego do społeczeństwa
ponowoczesnego – relatywnie zdezintegrowanego – pozwala zarysować następujący obraz ewolucji (utraty
znaczenia) kategorii porządkujących do niedawna życie społeczne (rys.3).

Rys. 3. Kategorie społeczeństwa obywatelskiego i ponowoczesnego
Źródło: S.Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki, Wyd. UPH, Siedlce 2013, s. 160
Gdyby zapytać jak współcześnie zmienia się człowiek – obywatel demokratycznego państwa cywilizacji
zachodniej, to charakter tej zmiany obrazuje dewaluacja kategorii społecznie istotnych, opartych na dorobku
wywodzonym od starożytnych filozofów. Prawdę często zastępuje przekonanie, przeświadczenie, wyobrażenie,
a w najlepszym przypadku stan faktyczny – jeśli jest udokumentowany w sposób nie budzący wątpliwości (ale
takie oświadczenie wielu wydaje się zgoła podejrzane). Stwierdzenie o zastępowaniu solidarności
indywidualizmem, jest już uważane za truizm, ale często obserwatorom i komentatorom tego procesu umykają
jego daleko idące konsekwencje, jak zmiany postaw jednostek w sytuacjach społecznych. Lojalność względem
grupy odniesienia zastępuje interes rozumiany w sposób najbardziej zindywidualizowany, co umożliwia
zastępowanie grupowego dobra instytucją korzyści z reguły dającej się przedstawić za pomocą mierników
ilościowych. W tych warunkach poczucie więzi zastępuje pojęcie bardziej doraźne (i na taką obliczone) –
układu, którego istotą jest oparcie o identyfikowany w kategoriach korzyści interes, oceniany indywidualnie w
oparciu o subiektywne przekonanie.
Zarysowany proces dostrzegany jest powszechnie w relacjach indywidualnych (choć dotyczy w
największym stopniu obywateli demokracji Zachodu) oraz społecznych – w grupach małych i wielkich. To
właśnie przedstawiciele nowego społeczeństwa tworzą bogactwo narodów. Ten obraz nieco wykrzywia syndrom
sukcesu nowych gospodarek azjatyckich, gdzie obowiązuje inny, niż ten odwołujący się do zamierzchłych idei
liberalnej demokracji, wzorzec mobilizacji ludzi do wysiłku i bogacenia się. Ale i tu można zapewne odnaleźć
ślady omówionego procesu. Sukces mierzony jest również i tam wskaźnikiem ekonomicznym. Symbolem
nowych społeczeństw jest bogactwo i konsumpcja, zaś rosnący w nich udział można traktować jako substytut
współczesnego poczucia obywatelstwa.
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ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ НАУКИ О
БЕЗОПАСНОСТИ
Vasyl ZAPLATYNSKYI1

Basis of Classification of Security Science
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы классификации науки о безопасности. Впервые введено
понятие базовой науки об опасностях и безопасности, показано базовое деление этой науки. Основой
науки о безопасности человека и общества стала секьюритология, как наиболее общее научное
направление. Разработаны элементы дальнейшей классификации наук об опасностях и безопасности.
Наиболее интересен новый подход к классификации наук и направлений научной деятельности
основывается на человеческих потребностях. Такой подход даёт возможность по-новому взглянуть на
важность вопросов безопасности в жизни человека, общества и цивилизации в целом.
Ключевые слова: классификация, опасность, безопасность, риск, потребность.
Abstract: The article deals with the classification of the science of security (safety). First introduced the concept
of the basic science of the dangers and security (safety), shows the basic division of the science. The basis of the
science of human security and the society became securitologia as the most general scientific direction. Designed
items for further classification of the sciences of the dangers and security (safety). The most interesting new
approach to the classification of science and research activities based on human needs. This approach allows a
new perspective on the importance of security (safety) in human life, society and civilization as a whole.
Keywords: classification, risk, safety, risk, need.

1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение вопросов безопасности в последнее время сделало структурный скачёк. Возможно, этот
процесс прошел более или менее незаметно для многих исследователей, однако последствия его со
временем буду ощутимы. Речь идёт о том, что сегодня безопасность признана научной дисциплиной, со
всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями для её развития.
Появление безопасности, как нового научного направления, именно на переломе второго тысячелетия не
случайность, а закономерный процесс развития человечества, связанный с пониманием важности
комплексного изучения безопасности для улучшения качества жизни, как отдельного человека, так и
цивилизации в целом.
Возникновение науки о безопасности произошло не сразу, а имело глубокие исторические
корни. Практика и наука давно решали те или иные частные вопросы безопасности. В большинстве
случаев изучение вопросов безопасности являлось дополнением и было подчинено целям и задачам
основного направления исследований. Множество направлений научной и практической деятельности
привело к тому, что при решении вопросов безопасности зачастую составляло большого труда найти
пригодные методы и методики, а потому приходилось изобретать новые, что усложняло решение
вопросов безопасности. С возникновением науки о безопасности эти сложности начали постепенно
решаться. Классификация направлений исследований по безопасности, позволяет легче найти уже
проверенные методики и методы пригодные для подобных задач. Это не только значительно облегчает
работу исследователей, но в ряде случаев, несёт определенную экономию средств и времени.
2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Первым шагом в структурировании науки о безопасности несомненно является классификация
направлений исследований. Целью настоящей статьи является разработка базовой классификации таких
направлений. Сами направления могут быть настолько обширны, что также претендовать на звание
самостоятельных наук. Классификация устранит путаницу возникшую с появлением различных научных
направлений в изучении вопросов безопасности.
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3. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК О БЕЗОПАСНОСТИ
В заглавии статьи специально указано слово наук, ибо крупные научные направления,
занимающиеся вопросами безопасности, нередко оформились как самостоятельные науки.
Зачастую, такие направления претендуют на звание базовой науки о безопасности. Например,
Кожемякин А.С. в своей статье [1], пишет: „…решением проблем по выявлению, предупреждению,
устранению и ликвидации угроз, наносящих вред развитию человеческой цивилизации, должна
заниматься отдельная комплексообразующая наука о безопасности – безопасность жизнедеятельности
(БЖД)”.
Вполне соглашаясь с автором статьи о важности науки о безопасности жизнедеятельности,
видим определённое ограничение целей и задач этой науки, что говорит о её подчинённом месте в общей
структуре наук о безопасности.
Базовой наукой о безопасности должна стать, ибо формирование её только начинается, наука о
наиболее общих вопросах опасности и безопасности их теоретической и философской основе. Её
следовало бы назвать – «наука о безопасности» или «наука об опасностях». Лучшим названием,
наверное, будет «наука об опасностях и безопасности». При огромном многообразии прикладных
направлений наука о безопасности выглядит как
исключительно теоретическая составляющая,
разрабатывающая лишь общие вопросы. В круг её рассмотрения войдут также методологические,
философские и исторические вопросы безопасности.
Сегодня широко распространилось научное направление под названием «рискология» - наука о
рисках. Она, по своему теоретическому характеру наиболее близка к базовой науки об опасностях и
безопасности. Наука о рисках возникла, как результат необходимости решать задачи в ситуациях
неопределённости. Ситуации неопределённости окружают нас со всех сторон в связи с тем, что
окружающая нас действительность имеет вероятностный характер. Риск является неизбежным
спутником любого решения, принимаемого человеком. Возникновение рискологии связано с
возникновением потребности в анализе, диагностировании, программировании, сканировании и
управлении риском во всех сферах человеческой деятельности и при любых ситуациях. Рискология
сформировала определённый аксиоматический аппарат, в частности аксиомы о всеохватности, тоесть
отсутствии безрисковой деятельности; приемлемости; неповторяемости.
Происхождение названия риск в русском языке и английского слова risk ряд лингвистов
указывают на французскую или итальянскую основу. Однако чаще риск связывают с греческими
корнями, которые восходят к слову rixiKon — утес, а термин «рисковать» означал – «лавировать между
скалами». В определении понятия риск интересно не только этимологическое происхождение понятия
"риска" но и история его развития. Например, Балабанов И.Т. [2], рассматривая понятие риска, читает,
что "риск", как историческая категория является осознанной человеком возможностью опасности.
Возникновение понятия риска, как чувства страха перед смертью он относит к нижней ступени дикости,
используя при этом социально-культурную периодизацию разработанную Л.Морганом и Ф. Энгельсом.
Балабанов И.Т. считает, что с развитием цивилизации и развитием денежно-товарных отношений риск
становится экономической категорией.
Такие формулировки и исторические переходы в развитии понятия риск яркий пример
одностороннего рассмотрения вопроса, в конкретном случае с экономической стороны.
Понятие риска, как вероятности наступления опасности, возможно, присутствует не только у человека,
но и у животных, которые в состоянии оценить величину опасности исходя из инстинктов или
собственного опыта. Поэтому, зарождение понятия риск, как величины опасности следует отнести к
наиболее раннему периоду, а именно периоду зарождения человечества. В то же время, история
развития этого понятия тесно связана с развитием цивилизации, в плане расширения интересов людей, а
значит и возможных опасностей, а отсюда большего разнообразия рисков, включая конечно и понятие
экономического риска.
Риск, как и понятие опасности и безопасности связаны с наличием субъекта оценки. Наличие
субъекта уже приводит к некоторой неопределённости в оценках. Субъект оценки, осуществляет выбор
видов деятельности, оценивает величину рисков, исходя из своих внутренних, внешних критериев и
установок, устанавливая пороги приемлемости риска для каждой ситуации. Это в свою очередь требует
категоризации и квантификации рисков. В то же время сам риск тесно связан с понятиями случайности,
бифуркаций, переходными периодами и т.д.
Особенностью реальных опасностей, а значит и рисков является уникальность каждого случая.
Использование
моделей для прогнозирования возможно с целью определённого упрощения и
абстрагирования, что снижает точность в прогнозировании.
Среди исследователей нет единого мнения относительно определения риска. Анализ словарей и
литературы, посвященной проблеме риска [2, 3, 4, 5, 6, 7] показывает, что существующие различия во
взглядах связаны, в первую очередь, с практическими последствиями негативного действия. Потому,
точка зрения на риск, как на категория чисто вероятностную заслуживает наибольшей поддержки.
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Понимание риска, как вероятности наступления нежелательных последствий наиболее общее и
приемлемо во всех сферах деятельности. Частные подходы к определению риска имеют право на
существование, но не нужно забывать об их прикладном характере. Риск иногда связывают с действием,
которое приводит к последствиям для одной и той же альтернативы, причем вероятность проявления
каждого из исходов полагается известной. В классической теории предпринимательства риск
отождествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате
выбранного и реализуемого решения. Риск здесь рассматривается как ущерб, который наносится
осуществлением данного решения.
Проблема в определении риска заключается в том, что следует различать риск и его меру. Этому
вопросу уделено в литературе немного внимания. Понятие риск определяется иногда как мера чего-либо,
мера ущерба, например, но проблемы измерения - это проблемы конвенциональные, во всяком случае,
риск измерения - это не что иное, как то, что измеряется как риск.
Во всех частных определениях основой понятия риск остаётся понятие вероятности проявления
опасности. Например, по мнению группы словацких авторов [8] риск это потенциальная возможность
нарушения безопасности системы, объекта или процесса. Риск они рассматривают как вероятность
возникновения кризисных явлений или их последствий.
Отсутствие единого мнения даже в определении риска как основополагающего понятия
рискологии свидетельствует об отсутствии надлежащей теоретической базы, на основе которой
рискология могла бы развиваться. Такой базой могла и должна бить общая теория опасности и
безопасности, разработкой последней должна заниматься наука об опасностях и безопасности.
Правомерен вопрос, должна ли включать в себя наука об опасностях и безопасности
рискологию. Анализ показывает, что теоретическую часть рискологии она должна включать, в то время
как прикладные аспекты будут относиться к самостоятельным научным направлениям. Понятия
«опасность», «безопасность», «риск» используется во всех сферах деятельности и всех науках, каждая из
которых раскрывает специфику и своеобразие этих понятий в конкретной области научного знания.
Такой подход позволяет разработать дальнейшую классификацию наук о безопасности. Выделить
технический, экологический, психологический, социально-психологический, правовой, медикобиологический, экономический и другие аспекты изучения вопросов опасности и безопасности.
В таком случае базовое деление науки о безопасности осуществляется следующим образом, рис.
1.

Рис 1. Базовая структура наук о безопасности.
Такое деление имеет принципиальный характер, так как имеет различные объекты
безопасности и различные задачи. Безопасность технических систем тесно связана с понятием
надёжности. Надёжность выступает как свойства объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, позволяющих выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [9]. Фактически
надёжность тот же риск и для её оценки также применяют вероятностные величины. В целом
безопасность технических и информационных имеет два аспекта, первый, как было указано выше, связан
с надёжностью самой системы и второй аспект – это возможное негативное влияние на человека,
окружающую среду и общество. Важный вопрос в классификации – следует ли отнести второй аспект к
науке о безопасности технических систем или к безопасности человека и общества? На этот вопрос
можно будет ответить после детальной разработки общей теории безопасности, а также науки о
безопасности человека – секьюритологии.
Секьюритология, по мнению ряда авторов, возникла в 1989 году, когда В.И. Ярочкин выделил
среди других научных направлений, новое направление, а именно науку о безопасности жизни
человечества и человека – секьюритологию [10].
В.И. Ярочкин пишет «Очевидно, что настало (может быть даже давно) время для создания науки и о
безопасности человека как индивида и его безопасности в окружающем мире, включая и безопасность
самой среды обитания человека. Сразу можно утверждать, что новая наука должна возникнуть на стыке
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всех ранее появившихся естественных, общественных и технических наук.» [11]. Начала новой науки о
безопасности человека были заложены в научных работах ряда учёных, В частности, Карпов А. пишет о
необходимости перехода на новый уровень изучения вопросов безопасности: "Очевидна необходимость
глубокой научной проработки доктрины безопасности, что связано с решением ряда философскометодологических и теоретических проблем. К их числу относится и понимание безопасности как
интегративного феномена, вбирающего в себя все виды безопасности (экономическую, военную,
продовольственную, политическую, информационную, образовательную, генетическую и другие), но не
сводящегося к их сумме и индуктивно не выводимого из них. Феномен безопасности общества – это
качественно новое образование по сравнению с суммой всех форм и видов безопасности различных
структурных компонентов (сфер) общества" [12].
Наука о безопасности жизнедеятельности только начинает делать свои первые шаги. Об этом
свидетельствует большое количество названий – «секьюритология» в работах Ярочкина В.И.,
Корженёвского Л., Хофрейтера Л.[13] , «севитология» [14], «наука о безопасности жизнедеятельности»,
«безопасноведение» [15] о чем подробно изложено в статье «Терминология науки о безопасности» [16].
Из всех названий в ближней Европе наибольшее распространение получило название "Секьюритология",
которое прочно закрепилось за данным научным направлением.
Свою историю название секюритология ведёт с древней Римской империи, где Секюритас
(Секуритас, Securitas, Secvritas).была олицетворением безопасности, её символом, о чём впервые
упоминалось в статье "Безопасность и опасность в древних верованиях" [17].
Детальный анализ использования названий секьюритология и безопасность жизнедеятельности
показал, что эти два термина обозначают одно и тоже, о чём боле подробно написано в статье
«Стратегические и тактические цели Секьюритологии» [18].
Ярочкин В.И. в своей монографии "Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности"
[10] очерчивает ряд её целей и задач. В частности, главная цель секьюритологии определена им, как
выявление закономерностей безопасного развития ноосферы, изучение, упорядочение, классификация и
систематизация сложных событий, процессов, явлений в области безопасности жизнедеятельности
человека и человечества и выработка, соответствующих мер по их упреждению, локализации и
устранению.
L. Hofreiter в своей монографии Securitologia [13] выделяет следующие главные цели:
нахождение законов о процессах обеспечения безопасности в различных сферах жизни человека и
человечества и теоретическое их обоснование; создание всеобщей теории безопасности на основе
изучения зависимостей между отдельными факторами опасности и безопасности; создание концепций,
программ и мероприятий для обеспечения комплексной безопасности.
Основа формирование целей секьюритологии, как научного направления, лежит в философской
сфере и касается непосредственно целей жизни человека как отдельного индивида и человечества в
целом. К сожалению, данный вопрос философской наукой нельзя назвать решённым. Однако, в
существующих условиях, есть все основания для формирования общих целей секьюритологии, как науки
о безопасности жизнедеятельности, исходя из предпосылки, что секьюритология должна обеспечивать
безопасную жизнедеятельность человека и человечества в целом. Таким образом, стратегическая цель
секьюритологии – создание всеобщей теории безопасного развития человечества.
Подытоживая базовую классификацию наук об опасности и безопасности следует отметить, что
деление на два направления вполне логичны, однако направление занимающееся вопросами
безопасности человека по своей структуре и наполнению более весомо и объёмно по сравнению с
техническими аспектами безопасности. Тем не менее, не следует забывать о довольно тесной
взаимосвязи обоих направлений.
Дальнейшая детализация классификации наук по вопросам опасности и безопасности лежит в
рамках всех сфер деятельности человека. Поэтому вопрос такой классификации достаточно сложен.
Наука о безопасности информационных и технических систем может быть разделена на
безопасность технических систем, безопасность процессов, безопасность информационную и т.д.
Классификация наук и направлений в рамках секьюритологии, как науки о безопасности
жизнедеятельности человека и общества, требует серьёзной проработки. Сегодня важными стали такие
направления в изучении безопасности:
 глобальная;
 международная;
 государственная;
 военная;
 политическая;
 социальная;
 кризисная;
 экологическая;
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 производственная;
 безопасность труда;
 безопасность во внепроизводственной сфере;
 психологическая;
 физиологическая;
 психофизиологическая;
 экономическая;

и другие.
В свою очередь каждое из названных направлений может иметь собственные поднаправления.
Для классификации можно предложить и другой подход, решив вопрос в соответствии с
классификацией последствий реализации опасностей для человека исходя из его потребностей и
приоритетов.
В основе человеческих потребностей лежит желание выжить.
Второй потребностью
безопасности является желание здоровья. Таким образом, появляется безопасность здоровья, которая
сама
может
делиться
на
безопасность
физическую,
психическую,
физиологическую,
психофизиологическую. Для продолжения данной классификации направлений можно использовать
элементы пирамиды Маслоу. В системе человеческих потребностей Абрахам Маслоу [19] выделяет семь
основных уровней:
1. Физиологический: голод, жажда, сексуальные потребности и т. д.;
2. Безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач;
3. Принадлежности, любви;
4. Уважения: достижения успеха, признания, одобрения;
5. Познания: знания, умения, исследования;
6. Эстетический: гармония, порядок, красота;
7. Самоактуализации: реализации своих целей, способностей, развитие собственной личности.
Анализ потребностей человека по А. Маслоу показал, что на каждом из уровней существуют
соответствующие опасности и таким образом вопрос безопасности касается не только второго уровня
потребностей, а всех семи уровней. Опасности, возникающие при реализации потребностей могут быть
отнесены к трем группам, опасности-препятствия, мешающие реализации соответствующей
потребности; опасности-последствия, которые негативно влияют на человека в случае невозможности
удовлетворить потребность и опасности для окружающих, возникающие при выборе лицом аморальных
и негуманных путей удовлетворения потребности. Вместе с тем, все опасности в соответствии с
временными промежутками реализации потребностей могут быть подразделены на тактические и
стратегические опасности [20], включая глобальные и асимметрические опасности [21, 22].
Используя классификацию потребностей А. Маслоу продолжим разработку классификации
направлений изучения безопасности.
Следующей потребностью является потребность в качестве жизни. Качество жизни в свою
очередь включает: условия макро и микросреды обитания, уверенность в завтрашнем дне, что зависит от
экологической, военной, экономической, социальной, политической, технической, кризисной и других
аспектов безопасности
Высшими потребностями человека является желание самореализации, достижения успеха,
признания, любви, семейных взаимоотношений. Безопасность этих потребностей сегодня мало
разработана, как и безопасность следующей ступени связанной с духовным совершенствованием
человека.
Таким образом, классификация научных направлений в изучении безопасности выглядит
следующим образом:
1. Безопасность выживания.
2. Безопасность здоровья.
3. Безопасность качества жизни.
4. Безопасность самореализации.
5. Безопасность самосовершенствования.
Разработка дальнейшей детальной классификации наук об опасности и безопасности одна из
насущных проблем, имеющих большое значение для развития самой науки и для решения конкретных
прикладных задач.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка классификации направлений исследований и наук об опасностях и безопасности
показало отсутствие базового теоретико-философского элемента объединяющего все эти направления.
Этим элементом должна стать наука об опасностях и безопасности. Эта наука включает в себя
теоретические наработки рискологии и ряда других наук и направлений исследований о безопасности.
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Следующее деление связано с различными подходами к практическим задачам в сфере безопасности
технических и информационных систем с одной стороны и безопасностью человека и человечества с
другой.
Основой науки о безопасности человека, окружающей среды и общества должна стать
секьюритология. Дальнейшая классификация может быть разработана на основании направлений
человеческой деятельности или основываясь на устойчиво сложившихся направлениях исследований по
безопасности. Наиболее интересен подход к классификации направлений исследований вопросов
безопасности, который связан с безопасностью реализации человеческих потребностей. Такой подход
даёт возможность по-новому взглянуть на важность тех или иных вопросов безопасности в жизни
человека, общества и цивилизации в целом.
Главным критерием в оценке безопасности человека, природы и цивилизации должно стать
философско-мировоззренческое определение роли и предназначения человека. Именно эти положения
должны быть поставлены во главу угла определения опасности, и следовательно обеспечения
безопасности человека, природы и цивилизации.
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ANALÝZA TEORETICKO - METODOLOGICKÝCH
A PRÁVNYCH DETERMINANTOV BEZPEČNOSTI
VEREJNÉHO PORIADKU A JEHO OCHRANY
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Boris LOFFLER1 - Marian PEŤOVSKÝ2

Analysis of Theoretical - Methodological and Legal Determinants Safety Public Polici
and its Protection in the Slovak Republic
Abstrakt: Nasledujúca vedecká štúdia je súčasťou výskumu Metenko Jozef a kol., 3 Metódy výskumu
a vývoja policajných činností. Vedecká štúdia charakterizuje teoreticko metodologické východiská pojmov
bezpečnosť, vnútorná bezpečnosť, nebezpečenstvo, vnútorný poriadok, verejný poriadok a jeho ochranu pred
hrozbou vzniku policajne relevantných udalostí. Autori štúdie ďalej analyzujú nosné bezpečnostno-právne
dokumenty zaoberajúce sa problematikou ochrany vnútorného resp. verejného poriadku a bezpečnosti
v podmienkach Slovenskej republiky a to Bezpečnostnú stratégiu SR, Koncepciu vnútornej bezpečnosti či
Programové vyhlásenie vlády oblasť vnútorný poriadok a bezpečnosť.
Kľúčové slová: bezpečnosť, vnútorná bezpečnosť, nebezpečenstvo, vnútorný poriadok, verejný poriadok,
ochrana verejného poriadku, policajne relevantná udalosť, Bezpečnostná stratégia SR, Koncepcia vnútornej
bezpečnosti, Programové vyhlásenie vlády oblasť vnútorný poriadok a bezpečnosť.
Abstract: The following scientific study is a part of research conducted by Metenko Joseph et al., Methods of
research and development of police activities. The scientific study characterizes the theoretical and
methodological basis of the terms security, internal security, danger, internal order, public order and its
protection against the threat of police relevant events. The author of the study also analyzes supporting danger –
legal documents dealing with the issue of protecting the internal or public order and security in the Slovak
Republic and the Security Strategy of the SR Concept Homeland Security and Government Program Declaration
in the field of internal order and security.
Keywords: security, internal security, hazard, internal order, public order, protection of public order, police
relevant event, the Security Strategy of the SR Concept of Homeland Security, Programme Declaration of the
field of internal order and security.

Úvod
Zámerom autorov vedeckej štúdie pod názvom „Analýza teoreticko metodologických a právnych
determinantov bezpečnosti, verejného poriadku a jeho ochrany v podmienkach Slovenskej republiky “ ktorá je
súčasťou Výskumu č. 130 Metenko Jozef, Metódy výskumu a vývoja policajných činností., je ozrejmiť čitateľom
podstatu a obsah pojmov bezpečnosť, vnútorná bezpečnosť, nebezpečenstvo, vnútorný poriadok, verejný
poriadok, ochrana verejného poriadku, policajne relevantná udalosť nakoľko práve tieto pojmi tvoria nosnú časť
terminológie spadajúcej do oblasti pôsobnosti služby poriadkovej polície, realizujúcej policajnú verejno
poriadkovú činnosť, ktorej obsah je zameraný na dosahovanie požadovanej úrovne ochrany vnútornej
bezpečnosti a verejného poriadku v Slovenskej republike. Pre dosiahnutie účelu sledovaného spracovaním
predmetnej štúdie sa autori rozhodli analyzovať nosné východiskové bezpečnostno-právne dokumenty
upravujúce danú problematiku v podmienkach Slovenskej republiky a to Bezpečnostnú stratégiu SR, Koncepciu
vnútornej bezpečnosti či Programové vyhlásenie vlády oblasť vnútorný poriadok a bezpečnosť.
Z východiskových dokumentov upravujúcich problematiku bezpečnostnej politiky v podmienkach
Slovenskej republiky možno vyvodiť záver, že východiskovým pojmom je pojem bezpečnosť.4 Bezpečnosť,
podobne ako iné pojmy z tejto terminologickej oblasti, je veľmi frekventovaným pojmom. Mnohostrannosť jeho
využívania sa odzrkadľuje často i vo vedných odboroch, akými sú napríklad kriminológia, vojenská stratégia, ale

JUDr. Boris Löffler PhD., odborný asistent katedry policajných vied, A PZ
PaedDr. Marian Peťovský PhD., asistent katedry policajných vied, A PZ
3 Meteňko, J. a kol. Metódy výskumu a vývoja policajných činností. Bratislava,, Výsk. č. 130.
4 Terminologický slovník krízového riadenia definuje bezpečnosť ako stav spoločenského, prírodného, technického, technologického
systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií a ich
rozvoj v záujme človeka a spoločnosti.
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i politológia, sociológia, či ekológia. Definovanie takto rozsiahlo využívaného pojmu, akým je bezpečnosť, je
veľmi zložité. Možno konštatovať, že žiaden z doteraz uskutočňovaných pokusov o jeho vytvorenie nestanovil
presvedčivú širokospektrálne uspokojivú definíciu, ktorá je na základe uvedeného často charakterizovaná ako
symbol nejasný, respektíve ako slovo viacerých významov. Bezpečnosť sa tak stáva synonymom takých
zložitých spoločenských javov, akými sú napríklad poriadok, pokoj, stabilita, istota, mier, či ochrana.
Veľmi často sa v literatúre stretávame s definovaním bezpečnosti pomocou vymedzenia jej protikladu,
čiže nebezpečenstva. Nebezpečenstvo potom predstavuje latentnú vlastnosť daného systému alebo jeho
komponentov spôsobovať neočakávané negatívne javy, ktoré narušujú bezpečnosť, ohrozujú stabilitu
a fungovanie príslušného systému, prípadne aj jeho okolia. 5 Klasickú definíciu bezpečnosti ponímanú ako
absenciu nebezpečenstva (hrozby či rizika) zadefinovali vo svojich koncepciách viacerí autori. Bezpečnosť
v takomto význame slova znamená absenciu rizík ohrozujúcich nadobudnuté hodnoty, či absenciu strachu, že
tieto hodnoty budú ohrozené. Na takomto kontradiktívnom princípe má pojem bezpečnosť zadefinovaný aj
ruský jazyk, kde pojem bezpečnosť je vyjadrený slovom „bezopasnosť“6, ktoré v doslovnom preklade znamená
neexistenciu hrozby, či nebezpečenstva. Slovníky slovenského jazyka nedefinujú pojem bezpečnosť. Jeho
obsahovú stránku však možno vysvetliť v niekoľkých významoch, ktoré sa ustálili najmä v sociálnej
komunikácii:
 bezpečný- poskytujúci ochranu pred nebezpečenstvom, ktorý je bez pocitu ohrozenia, istý, nepochybný,
zaručený,
 bezpečnosť- je chápaná ako istota, ochrana, zabezpečenie, v prenesenom význame sa v istej etape vývoja
našej krajiny nazývali pojmom bezpečnosť i policajné orgány.
Z uvedených skutočností je zrejmé, že bezpečnosť predstavuje veľmi zložitý multidimenzionálny sociálny
fenomén, ktorý sa spája s rozmanitými formami ľudského správania a existencie či už spoločenskej, materiálnej,
či duchovnej. Bezpečnosť v sebe zahŕňa nespočetné množstvo problémov a z nich vyplývajúcich otázok
týkajúcich sa tak jednotlivcov, ako i ľudských kolektívov a prípadnej realizácie ich vzájomne protikladných
spoločenských záujmov. Multidimenzionálny charakter bezpečnosti vyjadruje skutočnosť, že tento fenomén má
veľmi široký rozmer. Možno konštatovať, že bezpečnosť je súčasťou základných ľudských potrieb, stáva sa
spoločenským cieľom, ideálom a hodnotou. Bezpečnosť má zároveň výrazný spoločensko-politický rozmer,
sociálno-psychologický rozmer, ako i emocionálny rozmer. Je teda nielen súčasťou ľudských pocitov (pocit
bezpečia), ale vyjadruje zároveň určitý stav spoločnosti a vytvára globálny existencionálny problém ľudskej
civilizácie.7
J. Buzalka a V. Blažek v Metodológii a metodike vypracovania analýzy vnútorného ohrozenia
bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúci ohrození a rizík zadefinovali bezpečnosť v najvšeobecnejšej
rovine ako „relatívnu absenciu ohrozenia. Stav, kedy sú minimalizované riziká a z nich vyplývajúce možné
ohrozenia, ktoré môžu vyústiť do kríz (krízových stavov), bezpečnosť je podľa nich stav, v ktorom sa daný
subjekt necíti byť ohrozený z hľadiska svojej existencie, záujmov a hodnôt.“8
Doc. K. Murdza rozlišuje vo svojej monografii 5 základných dimenzií bezpečnosti:9
 vojenskú dimenziu,
 politickú dimenziu,
 ekonomickú dimenziu,
 environmentálnu dimenziu,
 sociálnu dimenziu.
Každá z vyššie uvedených dimenzií následne upravuje obsah relatívne širokého okruhu bezpečnostných
problémov ako i subjektov, inštitúcií, či činností, aktivít a vzťahov. Okrem spomínaných dimenzií umožňuje
multidimenzionalita bezpečnosti definovať a následne analyzovať i ďalšie dimenzie ako napríklad vonkajšiu či
vnútornú, subjektívnu či objektívnu, individuálnu či spoločenskú, kvalitatívnu či kvantitatívnu, atď.
V nadväznosti na obsahovú stránku našej práce bližšie rozvinieme 2 dimenzie bezpečnosti a to vonkajšiu a
vnútornú a ich obsahové charakteristiky.
Všeobecne akceptovanou skutočnosťou v rámci multidimenzionálneho prístupu k bezpečnosti je
existencia vonkajšej a vnútornej dimenzie. Vonkajšia i vnútorná bezpečnosť sú vo všeobecnosti chápané ako dve
relatívne samostatné kategórie. Zatiaľ čo vonkajšia bezpečnosť10 predstavuje z pohľadu ľubovoľného subjektu
vzťah k vonkajším hrozbám a k ochrane voči nim, vnútorná bezpečnosť charakterizuje krízové situácie
ŠIMÁK, L. a kol. Terminologický slovník krízového riadenia. s. 24.
MURDZA, K. Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizikovej spoločnosti. s. 54.
7 MURDZA, K. Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizikovej spoločnosti. s. 53-59.
8 BUZALKA, J., BLAŽEK, V., Metodológia a metodika vypracovania analýzy vnútorného ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky
a z nej vyplývajúcich ohrození a rizík. s. 33-34.
9 MURDZA, K. Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizikovej spoločnosti. s. 60.
10 Terminologický slovník krízového riadenia definuje vonkajšiu bezpečnosť ako stav, v ktorom sú na minimálnu mieru eliminované
vojenské, ekonomické a ďalšie špecifické ohrozenia štátu a jeho záujmov z vonku a štát má vytvorené dostatočné mechanizmy na ich
eliminovanie. Je to tiež súhrn medzinárodno-politických, ekonomických a vojenských vzťahov štátu s okolitými štátmi a koalíciami,
prostredníctvom ktorých presadzuje svoje štátne záujmy.
5
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a konflikty vznikajúce vo vnútri daného systému. Inak povedané, zatiaľ čo vonkajšia bezpečnosť vyjadruje
situáciu, kedy sú eliminované vonkajšie hrozby pre konkrétny subjekt (štát, organizáciu) a jeho záujmy, vnútorná
bezpečnosť vyjadruje stav, kedy sú eliminované hrozby ohrozujúce daný subjekt z vnútra. Chápanie vnútornej
bezpečnosti je vo všeobecnosti vnímané v rovine kriminálno-policajnej. Koncepcia vnútornej bezpečnosti
ministerstva vnútra definuje vnútornú bezpečnosť ako súhrn vnútorných bezpečnostných podmienok,
legislatívnych noriem a opatrení, ktorými štát zabezpečuje demokraciu, ekonomickú prosperitu, bezpečnosť
občanov, ako aj presadzovanie právnych a morálnych noriem. Táto koncepcia svojím obsahom vymedzuje
základné úlohy vnútornej bezpečnosti. Medzi tieto úlohy patrí:
 zaistiť ochranu ústavného zriadenia, osobnú bezpečnosť ústavných činiteľov, predstaviteľov zahraničných
delegácií a diplomatických misií, života, zdravia a majetku osôb, štátnej hranice, určených objektov
a zariadení, kultúrneho dedičstva, či pamiatkového fondu,
 zabezpečiť verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku, zosúladiť cudzineckú a azylovú politiku
s právnou úpravou členských štátov EÚ, bezpečnosť bankového systému štátu, integrovaný záchranný
systém, civilnú ochranu obyvateľstva, hasičskú ochranu, ochranu životného prostredia, bezpečnosť zbraní
a streliva, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, zdravotnú a veterinárnu starostlivosť, vyváženosť
demografického rozvoja a budovanie infraštruktúry,
 zaistiť dobudovanie efektívneho a účinného systému boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
zaistiť plnenie opatrení civilnej leteckej dopravy, vodnej, cestnej ako i železničnej dopravy integrovaného
dopravného systému, krízového hospodárstva, krízovej ekonomiky, ropnej bezpečnosti, tvorby
hospodárenia a využívania štátnych hmotných rezerv, komunikačného a informačného systému, v
poľnohospodárstve a v potravinárstve, v lesnom a vodnom hospodárstve, v jadrovej bezpečnosti,
 zabezpečiť zvyšovanie právneho vedomia spoločnosti, dôveru občanov k štátnym orgánom, znižovať
sociálne riziká, zachovať sociálny zmier a postupne zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva,
 zaistiť zlepšovanie spolupráce všetkých štátnych inštitúcií ako i orgánov samosprávy, s maximálnym
využitím existujúcich komunikačných možností na zabezpečenie vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti.11
V súvislosti s vnútornou bezpečnosťou považujeme za potrebné vymedziť bezpečnosť v prístupe, ktorý
rozlišuje bezpečnosť v materiálnom, inštitucionálnom a formálnom význame.
Materiálny význam chápania bezpečnosti sa v tomto prípade viaže na stabilitu a funkčnosť spoločnosti.
Vyjadruje sa ním žiaduci stav spoločenských vzťahov a podmienok, kedy je zaručený normálny chod
spoločnosti, štátu ako i postavenia jednotlivcov. V materiálnom zmysle chápania bezpečnosti sa odzrkadľujú
hodnoty, ktoré majú pre spoločnosť integrujúci význam. Tieto hodnoty môžu mať podobu zachovania integrity,
rovnováhy či funkčnosti spoločnosti pri existencii reálne hroziaceho nebezpečenstva.
Inštitucionálny význam chápania bezpečnosti rozlišuje jednotlivé subjekty, ktoré predstavujú
samostatné stavebné prvky v súhrne tvoriace systém subjektov ochrany či zabezpečenia bezpečnosti. Tieto
subjekty vykonávajúce svoju činnosť a aktivity v oblasti bezpečnosti predstavujú samostatnú stránku systému
ochrany. Inštitucionálny význam sa často v prenesenom význame premieta i do pomenovania realizujúcich
subjektov (z minulosti ide napríklad o Zbor národnej bezpečnosti či Verejnú bezpečnosť).
Formálny význam chápania bezpečnosti definuje postupy a spôsoby konania pri realizácii
bezpečnostných aktivít realizovaných v zmysle stanovených úloh a v rozsahu pôsobnosti toho ktorého
subjektu.12
Spoločensko-právne východiská problematiky bezpečnosti tvoria poznatkovú základňu odôvodňujúcu
záver definujúci ďalší z východiskových termínov, ktorým je v našich podmienkach pojem vnútorný poriadok.
Tento pojem nie je v našom právnom poriadku definovaný a možno ho vymedziť iba pomocou jednotlivých
znakov, ktoré sa navyše niekedy používajú nepresne a nejednotne. Vnútorný poriadok treba odlišovať od pojmu
verejný poriadok.
Vnútorný poriadok je nadradený pojem a v podstate zahŕňa okruh otázok vymedzených v § 11 písm. a)
zák. č. 575/200113 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 14
Verejný poriadok v nadväznosti na uvedené skutočnosti ako pojem užší predstavuje nesmierne zložitú
problematiku, nakoľko je nielen kategóriou spoločenskou a sociálnou, ale i kategóriou právnou, psychologickou,
mravnou, v ktorej sa prelínajú prvky záujmov a potrieb tak jednotlivých občanov ako i celej spoločnosti.
K definovaniu tohto pojmu je potrebná analýza právnych noriem, ktoré určitým spôsobom regulujú spoločenské
vzťahy v podmienkach Slovenskej republiky. Právna teória pritom v súčasnosti zaraďuje pojem verejný
Koncepcia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
CUĽBA, M., KĽAČAN, M. Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného oddelenia Policajného zboru, s.
10-12.
13 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku,
bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti
železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej
území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu
obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi.
14 § 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore s komentárom. s. 2-3.
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poriadok medzi tzv. právne neurčité výrazy, medzi ktoré zaraďujeme okrem iného i termíny ako sú hrubá
neslušnosť, verejný záujem či občianske spolunažívanie. Tieto výrazy i napriek tomu, že sú v právnych textoch
veľmi často využívané, nie sú žiadnou z týchto právnych noriem bližšie definované, vyšpecifikované. Medzi
takéto normy, ktoré s pojmom verejný poriadok pracujú i napriek tomu, že jeho obsah nie je nikde právne
definovaný, patrí napríklad:
 Ústava Slovenskej republiky (konkrétne článok 23 ods. 3, kde v súvislosti so zásahmi do slobody pohybu
a pobytu je možné zasiahnuť, respektíve tieto obmedziť iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre udržanie
verejného poriadku, respektíve článok 21 ods. 3, v nadväznosti na zásahy do nedotknuteľnosti obydlia je
možné túto obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie závažného ohrozenia verejného
poriadku),
 Zákon o Policajnom zbore (využíva pojem verejný poriadok najmä v obsahu paragrafového znenia 2 ods.
1 písm. i), kde definuje spolupôsobenie Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku, ak bol
porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie. Taktiež v zmysle § 3 uvedeného zákona sa uvádza, že
Policajný zbor s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje pri ochrane verejného poriadku a v boji
s kriminalitou.),
 Zákon o obecnom zriadení (definuje povinnosť obce pri výkone samosprávy zabezpečiť verejný
poriadok v obci),
 Zákon o obecnej polícii (charakterizuje obecnú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku),
 Zákon o priestupkoch (v § 47-48 definuje priestupky proti verejnému poriadku).15
Ak by sme tento pojem skúmali detailnejšie, zistili by sme, že sa v ňom vyskytujú isté charakteristické
črty a právne účinky, z ktorých možno vyvodiť záver, že:16
 majú kompetenčný význam, charakterizujú kompetenciu príslušného orgánu, ako napríklad spomínané
ustanovenie § 2 zákona o Policajnom zbore, kde je stanovené, že Policajný zbor spolupôsobí pri ochrane
verejného poriadku, čo utvára obsah jednej z jeho úloh,
 právna norma, ktorej hypotéza, či dispozícia obsahuje pojem verejný poriadok má schopnosť
v rôznorodých podmienkach napĺňať a meniť sa aktuálnym obsahom,
 obsah pojmu verejný poriadok potom zväčša ovplyvňujú najmä miesto, čas a verejná mienka.
Práve miesto, čas a verejná mienka majú následne priamy vplyv i na činnosť bezpečnostných orgánov. Jedná
sa o znaky verejného poriadku. Pri napĺňaní obsahu pojmu verejný poriadok má dôležitý význam miesto, kde
dôjde k narušeniu verejného poriadku a to najmä z toho hľadiska, aký toto porušenie má konečný dopad na
zabezpečovanie ochrany práv, ako i oprávnených záujmov osôb. Priestor, v ktorom došlo k narušeniu verejného
poriadku možno vymedziť nasledovne:
 na verejnosti,
 na inom mieste,
 v určitom mieste.
Miesta verejnosti prístupné môžeme ďalej kategoricky členiť na:
- stále- ide o miesta prístupné verejnosti nepretržite, čiže v ktoromkoľvek časovom období (námestia,
parky, ulice),
- periodicky- v tomto prípade ide o miesta a objekty, kde sa toto miesto stáva verejným v presne
vymedzenom čase. Možno teda povedať, že majú určený režim a podmienky, za ktorých je možné do
týchto miest vstúpiť (ide napríklad o sídla inštitúcií, organizácií, úradov, obchodných stredísk, reštaurácií,
a pod.),
- náhodne- ide tu o miesta, ktoré umožňujú jednorazový prístup verejnosti na inak uzatvorené miesta
(rôzne výročia, slávnosti, recepcie).
Iným miestom rozumieme miesto, ktoré síce nemá charakter miesta verejnosti prístupného, či
verejného, ale možno sa na ňom, respektíve z neho dopustiť konania, či činnosti, ktorá je spôsobilá narušiť
požadovanú úroveň verejného poriadku (jedná sa o priestory súkromných bytov, domov, garáží, či záhrad).
V nadväznosti na špecifiká jednotlivých miest v určitom teritóriu rozlišujeme i určité miesto, ktorým
rozumieme ktorékoľvek miesto na území štátu, pričom na jeho jednotlivých častiach môže tam žijúce
a pôsobiace obyvateľstvo (komunita) prijať odlišné sociálne normy správania tak právneho, ako i neprávneho
charakteru.
Význam času ako znaku verejného poriadku spočíva najmä v tej skutočnosti, že jeho obsahová stránka
umožňuje ozrejmiť premenlivosť a dynamiku spoločenských vzťahov, ako i ich následnú možnú reguláciu
sociálnymi normami. Premenlivosť a dynamika pritom v sebe odzrkadľujú jednotlivé zmeny vznikajúce pri
CUĽBA, M., KĽAČAN, M. Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného oddelenia Policajného zboru, s.
12-14.
16 STACHO, P., FILÁK, A. Teoretické východiská k vymedzeniu pojmu verejný poriadok. s. 367.
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vývoji spoločnosti a v praktickej rovine sa jedná o zmeny jednotlivých hodnôt, potrieb, či záujmov. V rámci času
rozlišujeme takzvaný denný čas, pri ktorom považujeme za dôležité vymedzenie najmä rozsahu medzi
dvadsiatou druhou hodinou večernou a šiestou hodinou rannou, pričom tento čas súvisí s pojmom nočný kľud,
ktorý však môže byť v podmienkach toho ktorého mesta či obce rozdielny. V nadväznosti na druhú formu času
a to ročný čas, rozlišujeme najmä zmeny odvíjajúce sa od ročných období a majúcich tak vplyv, napríklad na
špecifické miesta, ktoré sú centrom zimného či letného turistického záujmu. S touto formou času sú taktiež
neoddeliteľne spojené rôzne udalosti miestneho významu, ako napríklad výročia obce, zvyky, obyčaje, či
tradície (Silvester, či Veľká noc).
Posledným zo znakov verejného poriadku je verejná mienka. Práve v tomto znaku sa najmarkantnejšie
odráža výraz všeobecné presvedčenie. Verejnú mienku môžeme definovať ako na skúsenostiach a hodnotovej
orientácii vytváraný súbor názorov a postojov prevažnej väčšiny obyvateľov vyjadrovaných na konkrétne
udalosti (javy) a správanie sa iných na určitom mieste a v určitom čase. Jej podstatou je nepísaná výpoveď
o tom, čo v spoločenstve (komunite) platí, čo je všeobecne považované za vhodné či správne. Verejnou mienkou
sa teda sprostredkováva všeobecné presvedčenie. Pri jej poznávaní je pritom nevyhnutné v konkrétnych
prejavoch rozlišovať subjektívne individuálne názory a postoje jednotlivcov a objektívne názory a postoje
prevažnej väčšiny členov spoločnosti (komunity).
Pre pochopenie problematiky verejného poriadku je potrebné ďalej ozrejmiť si i podstatu prvkov
verejného poriadku. Medzi prvky verejného poriadku teória zaraďuje jeho cieľ, obsah, prostriedky úpravy
a predpoklady (garancie).
Cieľ predstavuje ideálnu víziu konečného výsledku želaného či žiaduceho stavu, ktorý má byť
dosiahnutý. Má sa na mysli harmónia a rytmus spoločenského diania, ktorý môže v nadväznosti na spoločenský
vývoj nadobudnúť veľmi rôznorodé podoby. 17 Cieľ verejného poriadku je vo svojej podstate kategóriou
nemennou, pretože každá moderná demokratická spoločnosť deklaruje zabezpečenie práv pre občanov a úloh pre
seba samú.
Obsah verejného poriadku spočíva vo vymedzení základných charakteristických rysov žiaduceho
správania sa, či konania, respektíve pôsobenia jednotlivca. Správanie je kategóriou dynamickou, nepretržite
meniacou sa a zanikajúcou. Prejavujú sa v rámci neho jednotlivé danosti, schopnosti, či spôsobilosti jednotlivca,
ako i jeho postoje a názory, v ktorých sú obsiahnuté rôznorodé potreby subjektívneho charakteru. Obsahom
verejného poriadku je na základe uvedeného systém spoločenských vzťahov, ako aj okolnosti súvisiace so
vznikom, premenami, či zánikom týchto vzťahov. Najvýraznejším negatívnym prvkom ovplyvňujúcim systém
spoločenských vzťahov je konflikt.
Prostriedky úpravy či regulácie verejného poriadku rozoznávame právne a neprávne prostriedky. Medzi
neprávne prostriedky zaraďujeme prostriedky spadajúce mimo legislatívnej činnosti, ktoré však vychádzajú zo
zákona či iného právneho predpisu. Patria sem napríklad preventívno-výchovná činnosť, technické prostriedky,
prostriedky organizácie a riadenia, či pedagogické prostriedky. Právne prostriedky nevyhnutné k zaisteniu cieľa
a obsahu verejného poriadku môžu mať charakter všeobecných právnych prostriedkov, ktorými sa stanovujú
práva a povinnosti predmetných subjektov, napríklad v oblasti realizácie pôsobnosti pri zasahovaní do práv
a slobôd jednotlivcov, správne rozhodnutia, ktorými môžu byť činnosti či konania povolené, respektíve
zakázané, ďalej oprávnenia na vykonanie služobného zákroku, ktorými sú presne definované pravidlá, podľa
ktorých môžu byť následne využité donucovacie prostriedky s cieľom, napríklad zabrániť vzniku škody.
Predpoklady alebo garancie verejného poriadku v sebe odrážajú nasledovné faktory: charakter
spoločnosti, kultúra, právna uvedomelosť a v neposlednej rade i súlad medzi právnymi a neprávnymi normami.
Súčasná právna úprava využíva pojem verejný poriadok rozličným spôsobom. Niekedy i s rôznymi
prívlastkami. Ako príklad možno uviesť vážne ohrozenie verejného poriadku, miestne veci ochrany verejného
poriadku a pod. Prejavuje sa tu snaha jednak zúžiť, ako i konkretizovať spoločenské vzťahy obsiahnuté v pojme
verejný poriadok, pričom sa zároveň ponecháva i istá možnosť správneho uváženia v prípadoch, ak to situácia
v danom mieste a čase vyžaduje. Skutočnosťou je teda ten fakt, že verejný poriadok je zložitou multifunkčnou
kategóriou. Ak berieme do úvahy súčasnú normatívnu úpravu, ako i skutočnosti, ktoré ovplyvňujú definovanie
pojmu verejný poriadok, môžeme verejný poriadok vymedziť ako systém spoločenských vzťahov vznikajúcich
a meniacich sa pri správaní sa ľudí prevažne na verejnosti regulovaný sociálnymi normami. Tieto podľa
charakteru, miesta, času a verejnej mienky sú nutnou podmienkou činnosti štátnych a samosprávnych
orgánov, iných orgánov, organizácií a inštitúcií, ako i pre prácu a odpočinok ľudí. Musia pritom byť v súlade
s právnym poriadkom a názormi spoločnosti na správanie sa jednotlivcov alebo skupín.18
Pre porovnanie možno uviesť pojem verejný poriadok zadefinovaný v Terminologickom slovníku
krízového riadenia, kde ho autori charakterizujú ako stav, v ktorom sú na minimálnu mieru eliminované
ohrozenia štátu a jeho záujmov zvnútra a štát má vytvorené dostatočné právne prostredie, inštitúcie, zdroje, sily
a prostriedky, mechanizmy na riešenie možných krízových situácií. Je to tiež spoločnosťou akceptovaná úroveň

17
18

CUĽBA, M., KĽAČAN, M. Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného oddelenia Policajného zboru. s. 16
STACHO, P., FILÁK, A. Teoretické východiská k vymedzeniu pojmu verejný poriadok, s. 367-375.
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demokracie, ekonomickej prosperity, ochrany občanov a uplatňovania právnych noriem, ktoré zabezpečuje štát
ako jednu zo svojich základných funkcií.19
Ochrana verejného poriadku ako reakcia na vznik policajne relevantnej udalosti, riziko jej vzniku
Porušovanie želanej úrovne vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku je veľmi úzko previazané
s bezpečnosťou osôb a majetku. Narušenie verejného poriadku vo väčšom rozsahu a v dlhšej dobe trvania môže
mať za následok i nepriaznivý vplyv na rozvoj ekonomiky, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť ohrozenie
i samotnej podstaty demokratického a právneho štátu. Narušovanie verejného poriadku sa teda priamo či
nepriamo dotýka všetkých oblastí spoločenského života a diania.
Verejný poriadok predstavuje objekt ochrany zo strany demokratického a právneho štátu a má preto
celospoločenský význam. Z tejto skutočnosti jasne vyplýva, že ochrana verejného poriadku musí byť pre
spoločnosť dominantnou úlohou. Znamená to, že na uskutočňovaní ochrany verejného poriadku sa podieľajú
nielen štátne orgány, ale i orgány samosprávy a občania. Ochrana verejného poriadku tak tvorí nedeliteľnú
súčasť funkcie ochrany spoločenského a demokratického zriadenia, práv a slobôd občanov a zaraďujeme ju
medzi politicko-mocenské, resp. vnútro-bezpečnostné funkcie demokratického a právneho štátu. V harmonickom
súlade so zameraním aktuálnej bezpečnostnej politiky štátu je potom realizovaná prostredníctvom štátnych,
samosprávnych orgánov i za účasti širokej verejnosti.
Obsah ochrany verejného poriadku je tvorený celým radom právnych, sociálno-ekonomických,
politických, ako i iných opatrení, ktoré priamo či nepriamo smerujú k zaisteniu želanej úrovne verejného
poriadku. Obsah realizovaných aktivít a opatrení spočíva vo vytváraní pozitívnej spoločenskej situácie
smerujúcej k rozvoju a k uplatňovaniu spoločenských vzťahov v oblasti ochrany verejného poriadku. Účelnou
reguláciou predmetných vzťahov prostredníctvom právnych noriem ako i ich následnou realizáciou, aplikáciou
či ich priamym uskutočňovaním príslušnými kompetentnými subjektmi ochrany verejného poriadku
predchádzame narušovaniu želanej úrovne verejného poriadku alebo vytvárame predpoklady pre jeho
znovuobnovenie, ak bol narušený. Jedným z dôležitých nástrojov, prostredníctvom ktorých demokratický
a právny štát uskutočňuje svoje ochranné funkcie, teda aj ochranu verejného poriadku, je právo. Podľa
charakteru právnych noriem podieľajúcich sa na úprave spoločenských vzťahov v oblasti ochrany verejného
poriadku rozlišujeme niekoľko druhov právnej ochrany verejného poriadku.20 V súčasnosti rozlišujeme delenie
týchto noriem podľa kritérií ich aplikácie na trestno-právnu, správno-právnu a občiansko-právnu ochranu
verejného poriadku.
Trestno-právna ochrana predstavuje ochranu spoločenských vzťahov pred konaniami výrazne
nebezpečnými pre spoločnosť tým, že definuje, čo rozumieme pod trestným činom, určuje podmienky
beztrestnosti či trestnej zodpovednosti, vymedzuje jednotlivé druhy sankcií, stanovuje spôsoby ich ukladania
a výkonu, zároveň určuje pravidlá postupu kompetentných orgánov činných v trestnom konaní.
Správno-právna ochrana, rovnako ako trestno-právna ochrana, poskytuje ochranu spoločenským
vzťahom, s tým rozdielom, že chráni spoločenské vzťahy pred konaniami (činmi), ktoré majú nižšiu spoločenskú
nebezpečnosť (spravidla sa jedná o priestupky). Osobitne je potrebné pri tejto kategórii ochrany spomenúť
normy, ktoré sú v našich podmienkach vydávané orgánmi miestnej samosprávy (obcou), a to všeobecne záväzné
nariadenia obce.
Občiansko-právna ochrana predstavuje oproti predchádzajúcim dvom odvetviam inú kategóriu
ochrany, nakoľko sa vzťahuje výsostne na osobné, či osobnostné, poprípade osobnostno-majetkové vzťahy.
Subjekty vystupujúce v týchto vzťahoch nedisponujú donucovacou právomocou, čo znamená, že účastníci
občiansko-právnych vzťahov majú v rámci týchto vzťahov rovné postavenie.21
V našej spoločnosti pôsobiace štátne i samosprávne orgány a inštitúcie sa na definovaných druhoch právnej
ochrany verejného poriadku podieľajú špecifickým spôsobom v súlade s ich právomocou a pôsobnosťou, ktorá
vyplýva z ich postavenia a povahy v štátnom mechanizme, pod ktorý spadajú. Zákonodarný orgán štátnej moci
pôsobí prostredníctvom svojej zákonodarnej činnosti, čo znamená východiskovú právnu úpravu spoločenských
vzťahov vznikajúcich a rozvíjajúcich sa v oblasti verejného poriadku. Orgány výkonné a správne sa na úprave
problematiky verejného poriadku podieľajú prostredníctvom svojej organizátorsko-výkonnej a nariaďovacej
činnosti, justičné orgány- súdy zasa trestno-právnou činnosťou, resp. v rámci občiansko-právneho konania. Ak
teda chápeme ochranu verejného poriadku ako určitý cieľavedomý a zámerný proces zo strany príslušných
subjektov, jej základom je právna úprava systému spoločenských vzťahov tak, aby to bolo v súlade s potrebami
vývoja a ďalšieho rozvoja demokratickej spoločnosti v určitej etape jej existencie. Systém jednotlivých
spoločenských vzťahov, ktorý je tvorený a regulovaný právnymi normami, tvoria nasledovné prvky22:

ŠIMÁK, L. a kol. Terminologický slovník krízového riadenia. s. 36.
CHOMA, P. Poriadková činnosť polície, III. diel, s. 21-23.
21 CUĽBA, M., KĽAČAN, M. Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného oddelenia Policajného zboru. s.
35-36.
22 CHOMA, P. Poriadková činnosť polície, III. diel. s. 21-24.
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 objekt, ktorým rozumieme presne stanovený okruh chránených záujmov obsiahnutých v termíne verejný
poriadok,
 subjekt, je tvorený občanmi, organizáciami a štátnymi orgánmi, pričom jednotlivé vzťahy v oblasti
verejného poriadku môžu vznikať medzi občanmi navzájom alebo najmä pri ochrane medzi občanom
a štátom, poprípade štátnymi orgánmi navzájom, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní želanej úrovne
verejného poriadku,
 obsah, je tvorený právnymi normami a z nich vyplývajúcimi právami a povinnosťami príslušných
subjektov, to znamená, že pôjde o pravidlá správania sa ľudí na verejnosti, ako i na miestach verejne
prístupných a právomoc i pôsobnosť štátnych orgánov v oblasti zabezpečenia verejného poriadku,
 právne skutočnosti, tieto zakladajú, menia, poprípade rušia jednotlivé vzťahy, pričom majú spravidla
charakter protiprávneho konania alebo udalosti (policajne relevantnej udalosti).Vo filozofickej,
technickej, sociálnej, či prírodovednej oblasti sa vyskytuje pojem udalosť (incident) v rôznorodých
významoch. V najvšeobecnejšom význame sa udalosťou rozumie jav, proces, úkaz, či skutočnosť. Je to
základná výskumná entita v teórii vedy. Najvšeobecnejšie je udalosť definovaná vo filozofii, ktorá ju
chápe ako fenomén, ktorý nasleduje a je spôsobený nejakým predchádzajúcim fenoménom. Procesy
a javy, ktoré prebiehajú za určitých podmienok v časovom slede akcií, operácií, sa nazývajú udalosti.
Udalosť (incident) je teda ľubovoľná zmena v čase na danom objekte. Udalosti sa skladajú
z jednotlivých stavov, pričom stavy sú v danom čase nemenné, ale udalosti sú dynamické a teda
spôsobujú zmeny jednotlivých stavov. Stavy sú jednotlivé statické podmienky daného objektu
a postupnosť jednotlivých stavov v čase potom tvorí udalosť. Súčasťou podujatia sú jednotlivé procesy
a prechody, ktoré realizujú prenosy. Prenosy majú rôznu veľkosť, silu a smer a teda sa líšia od jedného
procesu k procesu nasledujúcemu. Takéto prechody sa realizujú pomocou takzvaných operátorov
prechodu, či inak povedané operátorov transformácie. Význam poznávania policajne relevantných
udalostí (incidentov) spočíva predovšetkým v tom, že vzhľadom na svoj druh a dynamiku vývoja
vyvolávajú vznik aktivít jednotlivých bezpečnostných orgánov. Podľa druhu a dynamiky vývoja majú
policajne relevantné udalosti význam najmä pre vznik tzv. počiatočných, neodkladných
a neopakovateľných opatrení (organizačných, bezpečnostných, operatívno-pátracích, procesných a iných).
Využitie týchto počiatočných opatrení závisí od času vzniku, resp. od času zistenia policajne relevantnej
udalosti po jej vzniku, od jej druhu a charakteru, ako aj od spôsobu a okolností jej vzniku. Počiatočné
opatrenia majú význam najmä pri policajne relevantných udalostiach vzniknutých bezprostredne pred ich
oznámením, resp. zistením. Najmä pre tieto prípady majú neodkladný a často neopakovateľný charakter.
Od včasnosti, rýchlosti a kvality výkonu počiatočných, neodkladných opatrení závisí úspešnosť
nasledujúcich policajno-bezpečnostných činností. Význam včasného a kvalitného vykonania
neodkladných opatrení spočíva v tom, že sa zamedzuje vznik novej, prípadne rozšírenie už existujúcej
škodlivej udalosti a smeruje k vytvoreniu priaznivých podmienok pre cieľavedomé, plánovité a úspešné
využitie následných, bezpečnostných, operatívno-pátracích, trestno-procesných, správno-právnych, či
preventívnych činností.23Policajne relevantnú udalosť eliminovanú Policajným zborom v Slovenskjej
republike24 môžeme charakterizovať ako dej, respektíve jav či proces, ktorý sa z časového hľadiska
pripravuje, vzniká, má svoj priebeh i zánik, pričom jeho vyvolanie má za následok vznik policajne
relevantnej situácie, na riešenie ktorej je oprávnený a spôsobilý Policajný zbor.25 J. Buzalka a V. Blažek
zastávajú názor že riziko vzniku policajne relevantnej udalosti predstavuje potenciálnu možnosť
narušenia bezpečnosti systému, objektu alebo procesu. Je to pravdepodobnosť vzniku krízového javu
a jeho dôsledku. Vyjadruje mieru ohrozenia, teda jednak pravdepodobnosť, že nastane z bezpečnostného
hľadiska negatívna udalosť (čin, jav) a tiež negatívny potenciál- veľkosť následkov takejto udalosti (činu,
javu). Je to kategória, ktorá slúži na vyjadrenie toho, že existuje potenciálna možnosť narušenia
bezpečnosti systému. Takto sú vnímané tiež stavy bezpečnostnej situácie (vnútornej i vonkajšej), ktorých
prejavy môžu pri ich neriešení prerásť do bezprostredného ohrozenia subjektu bezpečnosti (jednotlivca,
sociálnej skupiny, či štátu). Svojim obsahom a charakterom predstavujú potenciálne ohrozenia
bezpečnosti. Riziko je kvantitatívnym a kvalitatívnym vyjadrením ohrozenia systému stupňom alebo
mierou jeho ohrozenia. Môže byť vnímané ako pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu a jeho
dôsledok alebo tiež kombinácia pravdepodobnosti a rozsahu možného zranenia alebo poškodenia zdravia
v nebezpečnej situácii. Mieru rizika, teda pravdepodobnosť škodlivých následkov vyplývajúcich z hrozby
a zo zraniteľnosti záujmov, je možné posúdiť na základe analýzy rizík, ktorá vychádza i z posúdenia
pripravenosti čeliť hrozbám. Riziko je fenomén sekundárny, t. j. odvodený, odvoditeľný. Je reakciou na
hrozbu a na stav pripravenosti (zraniteľnosti) zároveň. Je spojené s rozhodovaním a ľudskou
MESÁROŠ, M., PORADA, V. Základné pojmy bezpečnostných vied- bezpečnosť a bezpečnostný incident, situácia, identifikácia
a informácia. s. 26-29.
24 METEŇKO, J Extrémizmus a xenofóbia - stav, problémy a možnosti ich riešenia Policajným zborom v SR / Jozef Meteňko.In:
Extremismus : jeho kořeny, projevy a východiska řešení. - Praha, 2001.s. 133-152
25 NESVADBA, A. Teória policajných a bezpečnostných činností. s. 17.
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činnosťou. 26 Udalosť pre potreby našej práce môže mať následne charakter narušenia želanej úrovne
verejného poriadku či živelnej pohromy a pod. Akékoľvek protiprávne konanie narušujúce želanú úroveň
verejného poriadku zakladá automaticky právo občanov na adekvátnu ochranu a povinnosť
kompetentných orgánov v rámci svojej pôsobnosti obnoviť želanú úroveň verejného poriadku a to
uplatnením svojich právomocí, ktoré im priznáva zákon.
Vyššie uvedené prvky spoločenských vzťahov v oblasti verejného poriadku definujú prioritné otázky pri ich
právnej regulácii. Práve táto regulácia predstavuje základ uceleného procesu ochrany verejného poriadku, ako
i presné vymedzenie obsahu jednotlivých vzťahov. V praktickej rovine to znamená kategorické určenie práv
a povinností jednotlivých subjektov vystupujúcich v týchto vzťahoch právnymi normami. Máme na mysli
stanovenie pravidiel správania sa ľudí na verejnosti či miestach verejnosti prístupných ako i pôsobnosť
a právomoci štátnych orgánov pri zabezpečovaní želanej úrovne týchto vzťahov, teda de facto pri ochrane
verejného poriadku. Vyvážený stav v oblasti práv a povinností v nadväznosti na verejný poriadok, ako
i v nadväznosti na práva a povinnosti jednotlivých subjektov voči sebe navzájom predstavujú v podmienkach
demokratickej a právnej spoločnosti dôležitú podmienku ochrany verejného poriadku.
Právna úprava spoločenských vzťahov v oblasti verejného poriadku a primárne zadefinovanie práv
a povinností príslušných subjektov je len východiskových, prvotným predpokladom a súčasne podmienkou jeho
ochrany. Na právnu úpravu musí logicky nevyhnutne v potrebnom rozsahu nadväzovať výkonná činnosť
kompetentných orgánov pri praktickej realizácii právnych noriem a to ich aplikáciou, či priamym
uskutočňovaním. Ide o činnosť smerujúcu k priamemu zaisteniu verejného poriadku. Hovoríme tu o tzv.
výkonnej ochrane verejného poriadku. Výkonnou ochranou verejného poriadku potom rozumieme činnosť,
ktorou sa optimálnym spôsobom bezprostredne reaguje na rôznorodé problémy ohrozujúce kvalitu úrovne
verejného poriadku. Podstata výkonnej ochrany verejného poriadku spočíva vo vykonávaní aktívnej a priamej
činnosti, ktorá z pohľadu realizujúceho subjektu smeruje vždy navonok. Pre výkonnú ochranu verejného
poriadku má dôležitý význam najmä organizácia, ako i taktika realizovanej výkonnej činnosti. Niektorí autori ju
na základe týchto špecifických rysov označujú i ako organizačno-taktická ochrana.27
V zmysle uvedených faktov a skutočností možno ochranu verejného poriadku charakterizovať ako
špecifický proces, ako normotvornú, výkonnú činnosť kompetentných štátnych orgánov, ktorá smeruje
k zaisteniu verejného poriadku právnou reguláciou spoločenských vzťahov a predchádzaniu ich porušovania,
prípadne následnému obnoveniu verejného poriadku a postihu narušiteľa.28
Termín bezpečnosť a vnútorný poriadok v kontexte Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, oblasť vnútorný poriadok a bezpečnosť a Koncepcie
vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
Slovenská republika ako demokratický a právny štát vyznáva hodnoty slobody, mieru, spravodlivosti,
plurality, solidarity a ľudských práv a základných slobôd. Súčasne v súlade s medzinárodnoprávnymi normami v
oblasti ľudských práv a s Ústavou Slovenskej republiky zaručuje bezpečnosť svojich občanov bez ohľadu na ich
pôvod, spoločenský status a miesto ich pobytu. Tieto garancie bezpečnosti občanov sú základným predpokladom
možnosti realizácie ich ľudských, občianskych práv a harmonického rozvoja celej spoločnosti. Slovenská
republika musí taktiež primerane garantovať právo na osobnú bezpečnosť pre všetky kategórie obyvateľstva
nachádzajúce sa na jej území.29
Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z definovaných hodnôt, súčasne vyjadrujú
potreby jej občanov, ako i štátu. Patria sem nasledovné kategórie potrieb:
 zaručiť bezpečnosť občanov a chrániť ich ľudské práva a základné slobody,
 zaručiť územnú celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť hraníc, politickú nezávislosť a identitu,
 rozvíjať demokratické štátne zriadenie, právny štát a trhovú ekonomiku,
 vytvárať predpoklady trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho
rozvoja spoločnosti,
 posilňovať transatlantické strategické partnerstvo, byť spolugarantom bezpečnosti spojencov,
 posilňovať efektívnosť medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom a podporovať
rozširovanie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie,
 rozvíjať dobré partnerské vzťahy a všetky formy vzájomne výhodnej spolupráce s krajinami, s ktorými
má Slovenská republika spoločné záujmy,
 prispievať k posilňovaniu a šíreniu slobody a demokracie, dodržiavaniu ľudských práv, právneho štátu,
medzinárodného práva, mieru a stability vo svete. 30
BUZALKA, J., BLAŽEK, V. Metodológia a metodika vypracovania analýzy vnútorného ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky
a z nej vyplývajúcich ohrození a rizík. s. 37.
27 CUĽBA, M., KĽAČAN, M. Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného oddelenia Policajného zboru. s.
36-37.
28 CHOMA, P. Poriadková činnosť polície, III. diel. s. 26.
29 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, oblasť I. Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
30 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, oblasť I. Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
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Poslanie bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky spočíva v aktívnom pôsobení na bezpečnostné
prostredie tak, aby chránila, podporovala, obhajovala, bránila a presadzovala bezpečnostné záujmy Slovenskej
republiky. Pri realizácii bezpečnostných záujmov Slovenská republika vychádza zo suverénneho práva na
zaručenie vlastnej bezpečnosti, ktoré vychádza z práva na individuálnu a kolektívnu sebaobranu .
Základnými cieľmi bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky je garancia bezpečnosti občana a štátu v
stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí. Pri dosahovaní tohto cieľa Slovenská republika
postupuje podľa nasledovných zásad:
 suverénne právo na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu,
 právo na individuálnu a kolektívnu sebaobranu,
 nedeliteľnosť bezpečnosti,
 solidarita a angažovanosť,
 predchádzanie možným hrozbám a konfliktom,
 uprednostnenie mierových prostriedkov riešenia konfliktov,
 efektívne fungovanie systému medzinárodných noriem,
 koordinácia spoločného postupu medzinárodného spoločenstva,
 komplexný prístup k zaručeniu bezpečnosti občana a štátu,
 využitie všetkých dostupných vnútroštátnych a zahraničných nástrojov a prostriedkov v súlade s právnym
poriadkom a záväzkami,
 dôveryhodnosť štátu v systéme medzinárodných vzťahov a bezpečnosti,
 informovanosť a aktívna účasť občanov.31
Účinnosť bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky je podmienená mierou efektívnosti konania
a pôsobenia orgánov štátu a ich aktívnym pôsobením v medzinárodnom prostredí, mierou spolupráce štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb,
mierou stotožnenia sa občanov s bezpečnostnými cieľmi a schopnosťou vlády získať pre tieto ciele podporu
širokej verejnosti.
Nosným prostriedkom bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky je jej bezpečnostný systém32. Tento
predstavuje mnohostranný komplex, ktorý sa skladá zo zahraničnopolitických, ekonomických, obranných,
vnútrobezpečnostných, sociálnych, záchranárskych a ekologických nástrojov a ich vzájomných väzieb.
Základným predpokladom pre riadenie, výstavbu a rozvoj bezpečnostného systému Slovenskej republiky sú
efektívne fungujúce zákonodarné, výkonné a súdne orgány. Tieto sú zodpovedné za pripravenosť a
akcieschopnosť nástrojov krízového manažmentu a včasné prijímanie a realizáciu opatrení zameraných na
zaručenie bezpečnosti občanov a štátu. Rozvoj bezpečnostného systému Slovenskej republiky zohľadňuje jej
bezpečnostný potenciál, ako i hodnotenie bezpečnostného prostredia. Bezpečnostný systém musí byť spôsobilý:
 zabezpečovať jednotný systém riadenia vo všetkých krízových stavoch,
 identifikovať vznikajúcu krízovú situáciu a zabezpečiť včasné varovanie,
 analyzovať dosah krízovej situácie na bezpečnostné záujmy a navrhovať spôsob účastí Slovenskej
republiky na jej riešení,
 preventívne pôsobiť proti vzniku krízových situácií, v prípade ich vzniku tieto eliminovať na ich začiatku,
 reagovať na najpravdepodobnejšie hrozby, prispôsobovať sa zmenám bezpečnostnej situácie vrátane
reakcie na neočakávané hrozby,
 zabezpečiť rýchle odstránenie následkov krízovej situácie a obnovu pôvodného stavu,
 zaručiť kontinuitu svojho fungovania.
Primárnymi nástrojmi bezpečnostnej politiky sú zahraničná služba a ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Medzi ďalšie sekundárne nástroje patria spravodajské služby, ozbrojené bezpečnostné zbory (Policajný zbor,
Zbor väzenskej a justičnej stráže), bezpečnostné zbory (Zbor colnejsprávy), záchranné zbory a záchranné služby
(Hasičský a záchranný zbor, banská, horskáa zdravotná záchranná služba), subjekty hospodárskej mobilizácie,
subjekty pôsobiacena finančnom trhu (bankovníctvo, kapitálový trh, poisťovníctvo) a inštitúcia zodpovednáza
ochranu utajovaných skutočností.33
Slovenská republika prostredníctvom svojej bezpečnostnej politiky musí flexibilne, adekvátnym
spôsobom reagovať na dynamicky meniace sa a premenlivé bezpečnostné hrozby a výzvy s cieľom obmedziť, či
úplne eliminovať ich negatívny dosah na bezpečnosť občana a štátu. Taktiež musí realizovať svoju bezpečnostnú
politiku takým spôsobom, aby bola zaručená bezpečnosť a základné podmienky pre život jednotlivca, jeho
ochrany pred násilnými hrozbami namierenými voči jeho právam, bezpečnosti a životu.

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, oblasť III. Bezpečnostná politika Slovenskej republiky.
Terminologický slovník krízového riadenia definuje bezpečnostný systém štátu ako sústavu inštitúcií verejnej správy, síl a prostriedkov
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zborov a služieb, právnických a fyzických osôb, súvisiacich právnych
noriem, vzájomných väzieb a vzťahov, prostredníctvom ktorých sa zaručuje bezpečnosť štátu, jeho občanov, materiálnych hodnôt
a životného prostredia.
33 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, oblasť III. Bezpečnostná politika Slovenskej republiky.
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Slovenská republika musí vytvárať podmienky pre aktívnu účasť občanov na realizácii bezpečnostnej
politiky, a to napríklad prostredníctvom vzdelávania a informovania odbornej aj laickej verejnosti. Vláda musí
venovať primeranú pozornosť i aktívnej informovanosti o vývoji bezpečnostia bezpečnostného prostredia, o
opatreniach na zaručenie bezpečnosti občana a štátu s cieľomzvýšiť úroveň transparentnosti a pochopenia
bezpečnostnej politiky.34
Zákonnosť a poriadok v štáte ako i bezpečnosť jeho občanov predstavujú trvalý predpoklad zdravého
vývoja každej jednej spoločnosti. Vláda práva a dodržiavanie zákonov je základom slobodnej a demokratickej
spoločnosti. Kľúčovými inštitúciami garantujúcimi bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú Policajný
zbor ako i ďalšie represívne zložky štátu. Vláda Slovenskej republiky musí od týchto inštitúcií veľmi dôrazne
požadovať napĺňanie ich zákonného poslania, ktorým je tvrdosť zločinu a slušnosť voči občanom. Ochrana
bezpečnosti a vnútorného poriadku však nie je len vecou týchto zložiek. Vláda Slovenskej republiky musí
presadzovať, aby svoj podiel zodpovednosti prebrali z oveľa väčším dôrazom i ďalšie subjekty štátu
kompetentné pôsobiť v oblasti bezpečnosti a vnútorného poriadku. Dôraz je potrebné klásť taktiež na väčšiu
zainteresovanosť pri ochrane života, zdravia, majetku, práv a slobôd občanov zo strany orgánov samosprávy
obcí a miest i od samotných občanov. Predovšetkým Policajný zbor musí dôsledne, transparentne a efektívne
využívať svoje oprávnenia, personálny potenciál, prostriedky a zdroje určené na zvýšenie pocitu bezpečia
a istoty občanov. Vláda Slovenskej republiky musí požadovať otvorenosť polície voči občanom, ako i zlepšenie
vzájomnej komunikácie a účinné využívanie relevantných podnetov od občanov. Je nevyhnutné, aby vláda
zamerala svoju pozornosť i na drobnú kriminalitu, s ktorou sa občania stretávajú v podmienkach Slovenskej
republiky najčastejšie. Obsahom takýchto aktivít je okrem iného i posilnenie počtu policajtov v hliadkovej
službe, predovšetkým v problematických oblastiach, napríklad komunít. Spadá sem posilnenie ochrany majetku
občanov žijúcich v blízkosti sociálne odkázaných spoločenstiev. Je potrebné budovanie a rozvíjanie dôvery
jednotlivých komunít k inštitúciám štátu (napríklad integrácia Rómov do Policajného zboru, obecnej polície). Je
nevyhnutná finančná podpora zo strany štátu smerujúca do oblasti preventívnych programov a projektov
budovania kamerových monitorovacích sústav obcí pre väčšiu bezpečnosť ľudí a majetku, vytláčanie
vandalizmu a výtržností z verejných priestranstiev, centier miest so zvýšeným výskytom kriminality
a porušovania verejného poriadku.35
Ďalší východiskový dokument, ktorý upravuje problematiku vnútorného poriadku a bezpečnosti a to
Koncepcia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorú vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, stanovuje tú skutočnosť, že ochrana verejného poriadku patrí prioritne do pôsobnosti obce.
Policajný zbor v predmetnej oblasti spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak bol porušený, robí
opatrenia na jeho obnovenie. Medzi základné úlohy Policajného zboru patrí aj spolupôsobenie pri ochrane
života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku.
Ako z Koncepcie ďalej vyplýva, pozitívum súčasného systému ochrany verejného poriadku
a bezpečnosti osôb a majetku spočíva v bezprostrednom kontakte policajtov základných útvarov Policajného
zboru (obvodných oddelení Policajného zboru) s občanmi v rámci priameho výkonu hliadkovej
a obchôdzkovej služby. Koncepcia zároveň zaväzuje príslušné subjekty realizovať v oblasti ochrany verejného
poriadku systémové opatrenia smerujúce k posilneniu priameho výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby
(zvýšiť počet uniformovaných policajtov v uliciach) s cieľom zvýšenia preventívneho a profylaktického
pôsobenia Policajného zboru. Odbremeniť obvodné oddelenia Policajného zboru od činností, ktoré vykonávajú
nad rámec základných úloh. V prípade dôslednej a komplexnej realizácie navrhovaných zmien možno
predpokladať dosiahnutie kvalitatívne vyššej úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku,
bez nutnosti výrazného zvýšenia finančných zdrojov.36
Záver
Autori vedeckej štúdie „Analýza teoreticko-metodologických a právnych determinantov bezpečnosti, verejného
poriadku a jeho ochrany v podmienkach Slovenskej republiky“ po zosumarizovaní, analýze a vyhodnotení
relevantných informácií a údajov z použitých teoretických a bezpečnostno-právnych dokumentov zastávajú
názor, že z predmetných podkladov a dokumentov možno jednoznačne vyvodiť skutočnosť, že v podmienkach
Slovenskej republiky pojmy ako bezpečnosť, vnútorná bezpečnosť, nebezpečenstvo, vnútorný poriadok, verejný
poriadok a ich ochrana pred hrozbou vzniku policajne relevantných udalostí, subsumujú široký okruh
spoločenských problémov, ktoré je nevyhnutné v rámci realizácie zákonnej pôsobnosti primárnych ako
i sekundárnych subjektov adekvátnym spôsobom riešiť. Spomedzi príslušných subjektov vystupuje do popredia
v procese ochrany verejného poriadku najmä pôsobnosť univerzálneho policajno - bezpečnostného subjektu,
ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Policajný zbor a jeho nosná a najpočetnejšia služba, služba
poriadkovej polície. Jeho, jej pôsobnosť má síce sekundárny charakter čo vyplýva z príslušných ustanovení
Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, oblasť III. Bezpečnostná politika Slovenskej republiky.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, oblasť Vnútorný poriadok a bezpečnosť.
36 Koncepcia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky, Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky,
Oblasť Verejná moc a spoločenský poriadok.
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Zákona o Policajnom zbore viď.§ 2 ods. 1 písm. i, ako i z neho vyplývajúcich či naňho nadväzujúcich
„špeciálnych“ ustanovení § 74 a 75. Nebezpečenstvo vyplývajúce pre chránené spoločenské záujmy
v jednotlivých oblastiach ochrany verejného poriadku obsahuje konania tak nebezpečné pre spoločnosť, že
uvedená sekundárna intervencia Policajného zboru, služby poriadkovej polície pri jeho eliminácii je
v prevažnej väčšine riešených situácií nevyhnutná.
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