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Publikácia „Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia“ je dôkazom toho, že aj taká malá členská krajina 
NATO, akou Slovensko je, sa v rámci euroatlantického bezpečnostného dialógu môže prezentovať unikátnym 
a prínosným projektom. Predstavuje komplexný prístup k bezpečnosti a obrane, z ktorého vychádzajú hodnotné 
podnety pre rozvoj a transformáciu ozbrojených síl a ďalších zložiek bezpečnosti a obrany štátu. Široký dialóg 
odborníkov zo štátneho, mimovládneho, súkromného a akademického sektora znamená nevyhnutný predpoklad 
na to, aby Slovensko bolo schopné úspešne čeliť bezpečnostným výzvam 21. storočia.

Ivan Gašparovič, prezident SR

Tato publikace vzbuzuje obdiv jak množstvím shromážděných faktů a informací, tak jejich mimořádně kvalitní 
analýzou a výkladem. „Panoráma“ se jistě stane nepostradatelnou příručkou pro ty, kteří se zabývají - ať prakticky 
či teoreticky - mezinárodními vztahy a bezpečností. Doufejme též, že bude inspirovat české experty ke zpracování 
obdobně ambiciózního a užitečného projektu.

Jiří Šedivý, bývalý minister obrany ČR, námestník generálneho tajomníka NATO
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Panoráma pokračuje vo svojom raste a dokazuje, že najlepší ročník je vždy ten najnov-
ší. Spracovanie jednotlivých tém v otvorenom a kritickom diskurze vojenských profesi-
onálov a civilných odborníkov znamená v slovenských bezpečnostných štúdiách význam-
ný krok vpred. Som presvedčený, že prezentované odborné pohľady budú prínosom pre 
tvorbu a transparentnosť štátnej politiky v citlivých oblastiach bezpečnosti a obrany.

generál Ľubomír Bulík,  náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR

Dynamika zmien v globálnom bezpečnostnom prostredí na prahu 21. storočia si 
vyžaduje ich pružné zovšeobecnenie. Pri absencii ucelenej bezpečnostnej teórie vystu-
puje Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia ako významný zdroj teoretic-
kých poznatkov. V podmienkach Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadi-
ka v Liptovskom Mikuláši informácie publikované v Panoráme nachádzajú široké 
uplatnenie v obsahovom  zameraní Kurzu národnej bezpečnosti. Vyjadrujem uznanie 
redakčnej rade a autorom článkov za ich vysoko profesionálny prístup pri spracovávaní 
najnovších poznatkov a trendov v oblasti bezpečnosti a obrany. 

genmjr. v. v. Rudolf Židek,  zástupca veliteľa Národnej akadémie obrany 
maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši

Panorama si za dobu svého vydávání oprávněně vysloužila pověst prestižního alma-
nachu, jehož význam překračuje hranice Slovenska. Tato publikace se stala nezbytným 
a vyhledávaným zdrojem informací pro každého experta z oblasti bezpečnostních stu-
dií, vojenství a mezinárodních vztahů. Rok od roku rostoucí kvalita i záběr publika-
ce a ohlasy z prostředí bezpečnostní komunity dokazují, že se Panorama stává široce 
uznávanou publikací mezinárodního významu.

Libor Frank,  poverený riaditeľ Ústavu strategických štúdií
Univerzity obrany v Brne

Výsledok, ktorý sa dostal k čitateľovi si automaticky vynucuje pokračovanie do ďalších 
rokov. Človeku veľakrát veci nechýbajú len preto, lebo nevie, že existujú. O tejto knihe a jej 
histórii už viem a keby nepokračovala, určite by chýbala. Som presvedčená, že nielen mne.

Diana Štrofová,  štátna tajomníčka
Ministerstva zahraničných vecí SR

Erudovaný zostavovateľský kolektív predkladá kvalitnú publikáciu, ktorá  je vzoro-
vým príkladom tvorivej spolupráce vojenských a civilných odborníkov. Nová Panorá-
ma opätovne posúva poznanie v oblasti bezpečnosti a obrany do kvalitatívne nových 
úrovní a predstavuje významný prínos pre tú časť akademickej obce, ktorá má záujem 
preniknúť do tejto komplexnej problematiky. 

Peter Terem,  prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

DDobrozdania
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Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia je pro mne zejména důkazem 
toho, že i relativně malá země, jakou je Slovensko, je schopna generovat iniciativní, 
vzdělanou, odborně zdatnou a inspirující bezpečnostní komunitu s vysokým 
integrativním potenciálem. Teoretická i aplikovaná věda a bezpečnostně-politická 
praxe v této obdivuhodné publikaci dosahují významné symbiózy, která může být 
dobrým příkladem i pro další evropské země. Není pochyb o tom, že Panoráma se 
již stala jedním ze základních materiálů, k nimž saháme při hledání nejnovějších 
informací o současných problémech a výzvách v mezinárodních vztazích.

Ladislav Cabada,  dekan Filozofi ckej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, 
predseda Českej spoločnosti pre politické vedy  

 
Publikácia Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia  je indikátorom význam-

ných zmien, ktoré sa udiali na Slovensku v poslednom desaťročí – aj na úrovni celej 
krajiny, ktorá sa vďaka členstvu v NATO a EÚ stala aktívnym spolutvorcom bezpeč-
nosti vo svete, aj na úrovní expertnej komunity, schopnej dnes ponúknuť čitateľovi ana-
lýzu, ktorá sa svojou komplexnosťou a hĺbkou vyrovná tej najlepšej svetovej produkcii. 
Treba vysoko oceniť prácu editorov a autorov tejto jedinečnej publikácie najmä za to, že 
nezmazateľne prispeli k obohateniu  bezpečnostného a zahraničnopolitického diskurzu 
v krajine a držať im palce, aby skvelý projekt pokračoval aj v ďalších rokoch.

Grigorij Mesežnikov,  prezident Inštitútu pre verejné otázky

Mimovládne organizácie poskytujúce humanitárnu a rozvojovú pomoc v konfl ikt-
ných oblastiach patria k doležitým aktérom, ktorí svojou dlhodobou činnosťou výraz-
ne prispievajú k šíreniu priestoru bezpečnosti a stability vo svete. A to nielen účinným 
reagovaním na vzniknuté konfl ikty a katastrofy, ale najmä systematickou snahou pred-
chádzať sociálnym alebo etnickým problémom, ktoré môžu do konfl iktov prerastať. 
Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia je jasným dôkazom toho, že slovenské 
mimovládne organizácie nielenže prispievajú k svetovej bezpečnosti, ale zároveň sú 
schopné sa svojou refl exiou a expertízou plnohodnotne zapojiť do debaty o globálnych 
bezpečnostných výzvach a mieste Slovenska v reakcii na ne.

Nora Beňáková,  riaditeľka občianskeho združenia Človek v ohrození

Dobrozdania
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Vážení čitatelia,

P redstavujeme vám najnovší, v poradí už štvrtý ročník Panorámy globálneho 
bezpečnostného prostredia Nekladieme si ambíciu rozlúsknuť problémy sve-
tovej bezpečnosti, ale prezentujeme vám široké spektrum pohľadov na to, ako 

to vlastne je a množstvo nápadov, ako by to mohlo byť. Aby sme nezaostali za tem-
pom vývoja predchádzajúcich ročníkov, aj v tomto vám prinášame niekoľko vylepše-
ní. Sústreďujú sa hlavne na skvalitnenie, spestrenie a zvýšenie adresnosti spracovania 
jednotlivých tém. Rozšírili sme kritický dialóg autorov a oponentov, zvýšili dôraz na 
štruktúru príspevkov a do autorského a oponentského kolektívu pridali odborníkov 
z Českej republiky. 

Leitmotív tohto ročníka tvorí, ako je zrejmé aj z obálky, konfl ikt v Afganistane. 
Ten sa v období 2006-2007 vyprofi loval ako test spojeneckých vzťahov a rozhodujú-
cim spôsobom formuje požiadavky na moderné ozbrojené sily, ako aj prístup medzi-
národného spoločenstva k terorizmu a rekonštrukcii postkonfl iktných oblastí. Viac 
ako v minulých ročníkoch sme sa venovali aj dianiu na Kaukaze a spracovaniu tém 
genocídy, ekonomickej a energetickej bezpečnosti a informačnej vojny. 

Snažili sme sa, aby príspevky na tieto témy boli spracované čo najkomplexnejšie, z via-
cerých pohľadov a bez ostychu pred kritikou. Preto vám po dobrých skúsenostiach z minu-
lého ročníka vo vybraných témach prezentujeme inovatívny formát príspevkov, kde popri 
samotných autorských textoch nájdete v poznámkach pod čiarou komentáre a dialóg 
autorov a oponentov. Spracovanie jednotlivých tém tak získalo na dynamike a veríme, 
že takýto dialóg obohatí čitateľov, autorov i oponentov a umožní nám nájsť nové súvis-
losti pri odhaľovaní komplikovaného sveta bezpečnostného diania. 

Keďže svet je veľký a bezpečnostné dianie predstavuje značne neprehľadný a rozsiah-
ly labyrint, snažili sme sa, aby príspevky spracovávalo čo najširšie spektrum autorov 
a oponentov. Na tvorbe Panorámy 2006-2007 sa podieľalo 101 odborníkov zo štátne-
ho, mimovládneho, akademického a súkromného sektora zo Slovenska, Čiech a Maďar-
ska, ktorí pre vás spracovali 76 príspevkov. Je rozdelená na dve základné časti a 12 
kapitol. Geopolitickú časť tvorí šesť regionálnych kapitol usporiadaných podľa priorít 
zahraničnej politiky Slovenskej republiky a sektorová časť je zložená zo šiestich sekto-
rov bezpečnosti. Pri tvorbe tohto rozdelenia sme sa nechali inšpirovať piatimi sektor-
mi kodanskej školy bezpečnostných štúdií: vojenský, spoločenský, politický, ekonomic-
ký a environmentálny sektor, ku ktorým sme pridali informačný sektor. Účelom tejto 
štruktúry je zobraziť bezpečnosť a jej aktérov pomocou rôznych prístupov a z pohľadu 
rôznych vedných odborov, aby sme ju videli v celej jej šírke a zložitosti.

Okrem samotnej knihy sme pre vás v spolupráci s komunikačným odborom Minister-
stva obrany SR pripravili DVD prílohu, kde môžete nájsť dokumentárne fi lmy a repor-
táže o slovenských vojakoch a o našich zahraničných operáciách, mapovú prílohu, foto-
grafi ckú prílohu a samozrejme elektronickú verziu publikácie.

Želáme vám príjemné čítanie  redakčný tím

Príhovor redaktorov
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Vážení čitatelia,

T ohtoročná Panoráma, okrem toho, že verne opisuje 
a analyzuje celosvetové bezpečnostné dianie, odráža aj 
vývoj v oblasti bezpečnosti a obrany na Slovensku.

Tematické zameranie na Afganistan a prezentovanie hlbokej 
a pestrej diskusie o operácii, ktorá formuje budúcu tvár NATO, 
ukazujú smer, ktorým sa uberá naše uvažovanie o slovenskom 

angažovaní v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Ako dosiahnuť čo 
najvyššiu efektivitu pri plnení cieľov operácie, refl ektovať široké spektrum požiadaviek 
na zaručenie bezpečnosti, zodpovedne splniť naše spojenecké záväzky a získať dôve-
ru afganského i slovenského obyvateľstva v podmienkach obmedzených prostriedkov, 
transformácie obrany a vášnivých politických diskusií v rámci aliancie i Slovenska? 
Triezvy odborný prístup a dynamický dialóg medzi zástupcami všetkých, čo sa na 
operácii priamo alebo nepriamo podieľajú – vojensko-odbornej obce, humanitárnych 
a rozvojových organizácií aj politikov – je jedinou schodnou cestou k odpovedi na 
túto otázku. Dôraz položený v Panoráme na spracovanie súvisiacich vojensko-odbor-
ných tém a ich zasadenie do globálneho kontextu dokumentujú, že nehľadáme lacné 
východiská z núdze. Náš cieľ a naše poslanie si žiadajú viac – dlhodobé a premysle-
né riešenia. Panoráma je jednou z platforiem, ktoré nám pomáhajú takéto riešenia 
postupne prinášať. 

Rast Panorámy od predošlého ročníka je zrkadlom pozitívnych zmien na Minister-
stve obrany Slovenskej republiky. Vykresľuje pred vami vývoj, ktorý pamätá na nutnosť 
kontinuity, stabilizáciu po rokoch hektických zmien, systematizáciu, zvýšenie adresnos-
ti a nárast kvality vo všetkých oblastiach. V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej 
republiky sme sa zaviazali podporovať rast odbornosti vojenských aj civilných odborní-
kov, rozvoj odborného vzdelávania a našej vojenskej vedy. Autorský kolektív Panorámy 
sa zasa minulými ročníkmi zaviazal k udržaniu vysokého kvalitatívneho rastu. Teší 
ma, že sa nám, spoločne s tvorcami tejto publikácie, darí dodržiavať naše záväzky. 

Panoráma sa v tomto ročníku stala projektom, ktorý môžeme s čistým svedomím 
označiť za jedinečný príklad medzisektorovej, nadrezortnej a medzinárodnej odbornej 
spolupráce. Poháňa ju vôľa napĺňať naše úlohy v rámci zaručenia bezpečnosti občana 
a štátu, túžba po poznaní a objavovaní nových súvislostí vo svete, ktorému je čoraz 
ťažšie porozumieť a ochota vymieňať si cenné skúsenosti v záujme nášho poslania 
i nášho poznania. Som rád, že centrom tejto spolupráce je práve Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky. Prináša plody v podobe rozvoja slovenskej bezpečnostnej komu-
nity, vojenských a bezpečnostných vied, výchovy novej generácie odborníkov a priblí-
ženia aktivít v oblasti bezpečnosti a obrany širokej verejnosti.

Prajem vám inšpirujúce čítanie.
František Kašický

minister obrany Slovenskej republiky

PríhovorMinister obrany Slovenskej republiky
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Vážení čitatelia,

A ko správne uvádza aj názov tejto publikácie, dnešné-
mu bezpečnostnému prostrediu skutočne patrí prívlas-
tok globálne, navyše charakterizované takými tenden-

ciami vývoja, ako sú prehlbovanie jeho nestability, neurčitos-
ti a nepredvídateľnosti. K bezpečnostným hrozbám globálneho 
charakteru pritom dnes už musíme zaradiť popri javoch ako 

napr. šírenie zbraní hromadného ničenia  alebo medzinárodný terorizmus aj ďal-
šie – spomeňme napríklad organizovaný zločin, narastajúcu závislosť hospodársky 
vyspelého sveta od životne dôležitých zdrojov, či rozsiahlu a nekontrolovanú migrá-
ciu obyvateľstva. 

Mohlo by sa zdať, že vyššie uvedené výzvy, tak ako časom postupne prichádzali o 
istý punc novosti, stratili tým aj čosi zo svojej akademickej zaujímavosti či istej inte-
lektuálnej príťažlivosti. To však nič nemení na skutočnosti, že otázky, ktoré v teore-
tickej aj praktickej rovine pred nami stále nastoľujú, sú otázkami vskutku životného 
významu a že potreba hľadania správnej odpovede na ne stále nestratila nič zo svojej 
aktuálnosti, skôr naopak.

Časť požadovanej odpovede je pritom zrejmá už teraz: žiadna krajina nemôže byť 
v zápase o bezpečnosť svojich občanov úspešná samostatne. Globálny charakter hlav-
ných bezpečnostných hrozieb dneška si vyžaduje, aby aj odpovede na ne boli rovnako 
globálne, pritom však založené na efektívne fungujúcich lokálnych a regionálnych prv-
koch. Takýmito prvkami sú v dnešnom svete zodpovedne sa správajúce národné štáty, 
ich politické, bezpečnostné a obranné zoskupenia a multilaterálne nástroje.

Doterajšie tri roky členstva SR v NATO a EÚ, ako aj dnes už pomaly k záveru 
sa blížiace dvojročné obdobie pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN ako jej voleného 
člena, posunuli medzinárodné postavenie Slovenska na kvalitatívne novú úroveň. 
Umožnili mu podieľať sa na rozhodovaní o najdôležitejších regionálnych i svetových 
bezpečnostných otázkach, zároveň však pre nás doposiaľ nepoznaným spôsobom zvýšili 
našu zodpovednosť za dianie na medzinárodnej scéne. 

V NATO aj EÚ bolo a je naším cieľom aktívne prispievať k zvyšovaniu efektívnos-
ti oboch týchto integračných zoskupení, vrátane ich schopnosti čeliť globálnym bez-
pečnostným výzvam. Aj preto naše úsilie v súčasnej dobe smeruje k podpore ďalšieho 
rozširovania NATO a EÚ v záujme stáleho zväčšovania zóny stability, mieru a pros-
perity v euroatlantickom priestore. Aj s podporou Slovenska boli na summite NATO 
v Rige v novembri 2006 pozvané Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko, aby sa 
zapojili do programu Partnerstvo za mier. Taktiež sme sa zasadili o to, aby pokračo-
valo aj rozširovanie EÚ a aby k rozhovorom o pristúpení boli prizvané ďalšie krajiny, 
ktoré spĺňajú potrebné kritériá. Od 1. januára 2007 prevzala SR na dva roky úlohu 
kontaktného veľvyslanectva NATO na Ukrajine, v rámci ktorej komunikuje v tejto 
významnej krajine hodnoty Aliancie a poskytuje jej pomoc pri budovaní inštitucionál-
neho rámca pre prehlbovanie spolupráce s NATO.

Minister zahrani ných vecí Slovenskej republiky
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Kulminačným bodom nášho členstva v BR OSN bolo predsedníctvo vo februári 
2007. Slovensko si pre otvorenú diskusiu v rámci tohto najvýznamnejšieho a naju-
niverzálnejšieho svetového bezpečnostného fóra vybralo tému reformy bezpečnostného 
sektora. Výber tejto témy sa ukázal ako nanajvýš opodstatnený – tak pre jej nalieha-
vosť, ako aj široké uplatnenie. Aj takto sme dokázali a naďalej dokazujeme, že aj na 
globálnej úrovni sme schopní niesť svoj podiel zodpovednosti za vytvorenie podmienok 
pre stabilný a slobodný rozvoj medzinárodného spoločenstva. Aktívnym angažovaním 
sa a vyváženými postojmi sme prispievali a ďalej prispievame k budovaniu konsenzu 
pri konkrétnych a funkčných riešeniach v celom rámci rozširujúceho sa spektra prob-
lémov v agende BR OSN. V našom prípade to boli, okrem už spomínanej reformy 
bezpečnostného sektora, aj konkrétne otázky boja proti terorizmu a šíreniu zbraní 
hromadného ničenia, riešenie mimoriadne napätej situácie na Blízkom východe, ale 
tiež napríklad spolupredsedníctvo v pracovnej skupine pre revíziu mandátov BR, či 
predsedníctvo v skupine pre dokumentáciu a procedurálne otázky, riešiacej okrem iné-
ho aj časť otázok spojených s reformou samotnej BR OSN.

Aj vymenovanie slovenského diplomata Miroslava Lajčáka na post Vysokého pred-
staviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu v lete 2007 opätovne 
potvrdilo, že bezpečnostná a zahraničná politika SR a slovenská diplomacia všeobecne 
sú vo svete vnímané ako kompetentné a schopné konštruktívne sa podieľať na riešení 
problémov celoeurópskeho významu. 

Výrazom významu, ktorý Slovensko prikladá projektom tzv. mäkkej bezpečnosti 
(soft security) využívajúcim okrem iného aj potenciál regionálnej spolupráce, je naša 
angažovanosť v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, či aktívne člen-
stvo vo Vyšehradskej skupine. Obe tieto inštitúcie majú z pohľadu SR aj naďalej svoj 
nezastupiteľný význam pri formovaní bezpečného medzinárodného prostredia, žičia-
ceho ďalšiemu rozvoju stability, prosperity a úcty k ľudským právam v širšom euroat-
lantickom regióne.

Nepretržitá a vysoko odborná analýza vývoja globálneho bezpečnostného prostredia 
je nevyhnutným predpokladom účinnej bezpečnostnej a obrannej politiky u všetkých 
jej aktérov, na všetkých jej úrovniach a v prípade menších krajín, akou je aj Sloven-
sko, sa stáva priamo životnou nevyhnutnosťou. Preto verím, že publikácia Panoráma 
globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007 prinesie, tak ako si to autori jej 
projektu predsavzali, čitateľovi okrem širokého spektra zasvätených informácií a hod-
notení aj mnoho cenných podnetov a odporúčaní pre bezpečnostnú, obrannú a zahra-
ničnú politiku SR.

Ján Kubiš
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

Minister zahrani ných vecí Slovenskej republiky



13

P

Vážení čtenáři,

S tředoevropský prostor a v širším smyslu rozsáhlejší evropský 
prostor je nejen v bezpečnostní oblasti mimořádně úzce 
provázán. Je to samozřejmě dáno společným členstvím 

značné části zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci, 
ale i tím, že mnohé hrozby, které přináší dnešní doba, již nezna-
jí hranic. Odborná diskuse o stavu bezpečnostního prostředí, 

jejíž je tato Panorama významným příspěvkem, pak napomáhá těm, kteří přijímají 
s vědomím neustále měnícího se bezpečnostního prostředí příslušná rozhodnutí směro-
vaná k vytváření podmínek pro zajištění bezpečnosti obyvatel nejen našich, evropských 
demokratických zemí, ale i zajištění míru, stability, svobody a demokracie ve světě.

Je velmi potěšitelné, že na přípravě této publikace se kromě slovenských odborní-
ků podílejí svými příspěvky také experti ze zahraničí, včetně České republiky. Tento 
rozšířený výběr autorů úroveň publikace nepochybně obohacuje o pohled odrážející 
zahraniční zkušenosti ze sledované problematiky.

Další ročník Panoramy globálního bezpečnostního prostředí je opět mimořádným 
zdrojem informací i analýz o stavu a vývoji bezpečnostního prostředí v Evropě i na 
dalších kontinentech pro odbornou ale i širší veřejnost na Slovensku. Díky své anglic-
ké verzi je cenným zdrojem také pro zahraniční instituce, které podobné odborné 
aktivity na Slovensku pozorně sledují a oceňují. Panorama dokazuje, že lze úspěšně 
vést smysluplnou a vzájemně obohacující diskusi mezi politiky, vojáky, akademiky a 
nezávislými analytiky a odborníky na bezpečnostní a zahraničněpolitická témata. 
Tento vydavatelský počin Ministerstva obrany SR je následováníhodným příkladem i 
pro další instituce v SR i v zahraničí.

Vladimír Galuška
velvyslanec České republiky na Slovensku

ve vyslanec eskej republiky na Slovensku
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1.1

„Le Roi Est Mort: Vive le Roi”
alebo staré NATO verzus 
nové NATO: potreba novej 
Severoatlantickej charty

Autor: István GYARMATI1

Oponent: Tomáš VALÁŠEK

Studená vojna sa skončila v roku 1990 a všetci sme sa zhodli v jed-
nom – bola to vskutku radostná udalosť. Ale v danom momente 
sme vôbec nepredvídali jej následky. Hlavne fakt, že koniec Stude-
nej vojny a nedostatok hmatateľnej vojenskej hrozby voči západnej 
Európe prinesie koniec „lepidla“, ktoré držalo alianciu pohromade. 
Podarilo sa nám stratiť v slede malých vojenských úloh a zároveň 
v omnoho reálnejšej úlohe integrácie bývalých komunistických kra-
jín do komunity demokratických krajín a deklarovali sme, že tento 
krok bol dostatočným opodstatnením pre NATO. Donekonečna 
sme opakovali, že NATO je aliancia postavená na hodnotách, ktorá 
nepotrebuje žiadnych nepriateľov na udržanie spoločného zväzku. 
Ale to všetko bol len klam. Moment pravdy prišiel 11. 9. 2001, lepšie 
povedané 12. 9. 2001, keď NATO po prvýkrát aktivovalo Článok 
5 Washingtonskej zmluvy, deklarovalo, že útok proti USA bol úto-
kom proti všetkým členom NATO a rozhodlo sa podniknúť spo-
ločnú vojenskú odvetu.

Tá však nikdy neprišla. Američania sa rozhodli, že nepotrebujú 
ďalšiu vojnu vedenú komisiami, nepotrebujú otravných Európanov 
nekonečne rozoberajúcich ciele na „politickej úrovni”, nepotrebujú 
obmedzenia ich slobody konať. Prezident Chirac vyhlásil trikrát, že 
francúzske sily sú pripravené odísť do Afganistanu. Američania to 
sucho zamietli. Donald Rumsfeld nám jasne dal najavo, že „v budúc-
nosti bude misia formovať koalíciu” – ako by to nebolo stále tak, 
aj pri NATO – a nás jeho vyhlásenie znervóznilo a nazvali sme ho 
otvoreným útokom proti NATO. Oboje bola pravda: hoci misia 
bola vždy defi novaná koalíciou. Fakt, že táto skutočnosť bola zverej-
nená v čase a kontexte, v ktorom bola zverejnená, odhalil posolstvo, 
že USA nepokladajú boj proti terorizmu za misiu, ktorá by mohla 
určovať smerovanie NATO.

Európania sa vzopreli. Keď Turecko požiadalo o pomoc NATO 
tesne pred vypuknutím vojny v Iraku, NATO nesúhlasilo s akti-
vovaním Článku 5. Francúzsko a Nemecko mohli mať vo svojich 
právnych analýzach pravdu, ale komunikovali posolstvo, že NATO 
ako kvázi automatická obranná aliancia už neexistuje. Je pravda, že 
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Článok 5 pôvodne nestanovil povinnosť všetkých členov zapojiť sa 
do odvety, a už vôbec nehovoril o automatickej vojenskej odvete. 
Ale v priebehu desaťročí Studenej vojny každý, najmä potenciál-
ni nepriatelia – ZSSR a štáty Varšavskej zmluvy – prijali Článok 
5 ako automaticky fungujúci mechanizmus. A taký aj bol: napriek 
debatám, či by boli USA pripravené obetovať Chicago za Frankfurt, 
neboli v našich mysliach žiadne pochybnosti, nehovoriac o mysliach 
Sovietov, že Článok 5 bude automaticky aktivovaný a bude zname-
nať automatickú ozbrojenú reakciu všetkých členských štátov. Fran-
cúzska a nemecká opozícia vrátili Článok 5 k jeho významu v čase 
podpisu Washingtonskej dohody: skôr predpoklad než skutočne 
automatická bezpečnostná garancia. 

Rumsfeldovo vyhlásenie, ideológia a prax vytvorená okolo nej, 
ako aj francúzsko-nemecká reakcia na tureckú žiadosť, boli úplne 
správne vo formálnom zmysle. Všetky tieto kroky, jeden po druhom, 
ale najmä spoločne v podstate pochovali NATO ako obrannú alian-
ciu. Článok 5 sa stal, tak ako bol určený Washingtonskou dohodou, 
skôr predpokladom než garanciou.

Medzitým sa NATO začalo rozširovať. Pridali sa prvé tri, neskôr 
sedem ďalších krajín. Očakávalo sa, že noví členovia postupne 
dosiahnu úroveň starých členov. V skutočnosti však starí členovia 
postupne znížili svoju úroveň na úroveň nových. Navyše, predtým 
ešte narástol rozdiel medzi USA a starými členmi tak, že NATO 
takmer stratilo svoju najdôležitejšiu črtu: kompatibilitu. Áno, 
NATO je stále schopné v mnohých ohľadoch spolupracovať. Áno, 
štandardy a postupy NATO sú stále veľmi aktuálne a jediné, ktorý-
mi sa mnohí riadia, členovia či nečlenovia. Ale v reálnej vojne, vo 
vojne vysokej intenzity sú Američania svetelný rok pred ostatnými 
a tento rozdiel sa prehlbuje a zväčšuje každým dňom. 

Na začiatku 90. rokov NATO urobilo niekoľko veľmi užitočných 
vecí: prevzalo velenie nad najdôležitejšími a najintenzívnejšími ope-
ráciami na podporu mieru (Peace Support Operations – PSOs). 
PSOs sa pre NATO stali novým modom operandi a aliancia dosiah-
la viaceré úspechy: Bosna, Kosovo a Afganistan. Ale bližší pohľad na 
tieto operácie odhalí, že to, čo sa všeobecne pokladá za veľké úspe-
chy NATO, sú v skutočnosti, prinajmenšom z hľadiska vojenstva, 
len menšie operácie. NATO v Bosne intervenovalo až po tom, čo už 
vojnu vyhrali Bosniaci. V prípade Kosova podstatu operácie tvorila 
letecká kampaň proti slabému protivníkovi a KFOR po svojej dislo-
kácii nikdy nemusel bojovať. Dokonca jediný raz, keď sa od KFOR 
očakávala ukážka jeho sily – keď v marci 2004 albánsky dav zaúto-
čil na Srbov, zlyhal. V Afganistane hlavné boje vedie stále koalícia 
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vedená USA, úloha NATO je veľmi obmedzená – a podľa môjho 
názoru odsúdená na zlyhanie. Tieto operácie odhaľujú slabosti ali-
ancie. Po prvé, proces generovania síl je ťažkopádny a neefektívny. 
Poľní velitelia NATO musia v prvom rade prežiť – a na škodu veci 
nemusia bojovať v čele síl, ktoré im členské štáty poskytli a nemusia 
robiť to, čo je z vojenského hľadiska pre víťazstvo potrebné. Najlep-
ším príkladom je rok 2004, keď generálny tajomník NATO musel 
osobne tráviť celé mesiace tým, že hľadal dve helikoptéry pre misiu 
ISAF. Po druhé, tieto operácie alianciu plne zaneprázdňujú. To 
degraduje Severoatlantickú radu na orgán, ktorý – popri vydáva-
ní tlačových správ – prediskutováva dôležité otázky presunu čaty, 
a nemá čas, energiu, ani mandát členských krajín zaoberať sa strate-
gickými záležitosťami.

Zúfalé hľadanie novej úlohy NATO neprinieslo hmatateľné 
výsledky. Hoci každý chválil výkon NATO na Balkáne a neskôr 
v Afganistane, bolo zjavné, že:

NATO si počínalo (veľmi pravdepodobne) dobre vo vedení 
vojenských operácií, ale bolo oveľa slabšie vo vedení operácií na 
udržiavanie mieru (peacekeeping), hlavne preto, lebo národy 
váhali prispievať vojakmi v strachu zo strát a nákladov. Tiež preto, 
lebo národy v konečnom dôsledku nedovolili NATO vykonávať 
skutočnú jednotu velenia tým, že zaviedli obmedzenia na použitie 
síl, ktoré vytvorili de facto dvojitú veliteľskú štruktúru.

NATO zohrávalo veľmi užitočnú úlohu pri podpore demokra-
tizácie krajín, keď ašpirovali na vstup do aliancie, ale zlyhalo v tejto 
úlohe po tom, čo sa stali jej členmi. To platí aj pre starých členov: 
nedostatky v spoločnom vnímaní hrozieb znížili efektivitu obran-
ného plánovania a tvorby síl. 

Členovia prestali vnímať NATO ako prioritu. USA sa rozhodli 
ísť sólo, Európania sa zamerali na EÚ. Hoci majú obe alternatívy 
svoje opodstatnenie, značne oslabili NATO.

Táto situácia mobilizovala prívržencov aj odporcov aliancie. Pri-
atelia NATO, najmä starí bojovníci zo Studenej vojny, sa snažili 
zachrániť alianciu obnovením jej starej úlohy a autority. A stále znova 
a znova zlyhávali, keďže stará úloha a s ňou aj staré NATO sa nadobro 
pominuli so zánikom sovietskej hrozby. Ich neúspechy však NATO 
kompromitovali, pretože posilnili dojem, že dokonca ani tí najvernejší 
zástancovia nie sú schopní oživiť alianciu. Nepriatelia NATO trium-
fovali: neúnavne opakujú, že NATO je dinosaurom Studenej vojny 
a musí zmiznúť z povrchu zemského – čím skôr, tým lepšie. 

Situácia sa nezlepšuje. Aby sme mohli ponúknuť niekoľko 
myšlienok, ako sa dostať z tejto slepej uličky, musíme analyzovať 

István GYARMATI
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dôvody rastu rozdielov medzi USA a Európou. Po prvé, treba 
priznať, že najdôležitejší rozdiel nie je vo vojenských spôsobilostiach. 
Hoci je nepopierateľný, musíme spoznať, prečo vlastne vznikol. 
Vojenské spôsobilosti vždy odrážajú, ako vníma tá-ktorá krajina 
hrozby, ktorým čelí. A práve tu je ten skutočný rozdiel. Na pohľad 
sa stratégie USA a EÚ v tomto smere až tak nerozchádzajú. Obe 
spomínajú globálny a katastrofi cký terorizmus, zlyhané a zlyháva-
júce štáty, rozširovanie zbraní hromadného ničenia v rukách ter-
oristov ako hlavné bezpečnostné hrozby. Významný rozdiel je však 
v ich pohľadoch na to, do akej miery sú tieto hrozby nebezpečné, 
bezprostredné a reálne, a hlavne aké nástroje treba použiť na boj 
proti nim. 

USA jasne cítia, že sú v stave vojny. Pre Američanov je vojna proti 
terorizmu veľmi reálna. Sú presvedčení, že teroristov delí len (pár) 
krok(ov) od nadobudnutia zbraní hromadného ničenia, a ak/keď 
ich získajú, nebudú váhať ich použiť. Európania to vnímajú inak. 
Nemyslia si, že terorizmus predstavuje jasné a bezprostredné ohroze-
nie, vôbec sa necítia byť v stave vojny a nevidia ani priamu hrozbu 
rozširovania zbraní hromadného ničenia. 

Odpovede na tieto hrozby sa teda na oboch stranách Atlantiku 
zákonite líšia. Američania – ktorí cítia, že sú v stave vojny, a hrozba 
terorizmu je bezprostredná – neváhajú, ba dokonca uprednostňujú 
preventívne a preemptívne použitie sily v snahe predísť teroristick-
ým útokom. Použitie sily je tiež bližšie americkej politickej kultúre 
a ich obrovské vojenské spôsobilosti túto možnosť činia veľmi 
lákavou. Na rozdiel od Američanov, Európania – ktorí sa NEcí-
tia byť v stave vojny – sú presvedčení, že vojenská sila nie je vhod-
ným prostriedkom na boj proti terorizmu. Uprednostňujú riešenie 
príčin terorizmu nevojenskými prostriedkami, pomocou budova-
nia národov a štátov (nation-building, state-building) a spolupráce. 
To rozhodne odzrkadľuje aj rozdiel vo vojenských spôsobilostiach, 
teda vo vážnych obmedzeniach, ktorým musí EÚ čeliť, keď príde 
na použitie sily, v dôsledku nedostatku reálnych, nasaditeľných 
a udržateľných vojenských spôsobilostí. Hoci EÚ má o niekoľko sto-
tisíc vojakov viac než USA, dokáže zabezpečiť len nasadenie 80 000 
z nich za svojimi hranicami. Počet nasaditeľných amerických vojak-
ov prekračuje hranicu pol milióna – nehovoriac o obrovskej prevahe 
amerických síl čo sa týka technológií, strategickej leteckej prepravy, 
spravodajstva, atď.

Iróniou tejto situácie je, že by mala viesť k spolupráci. Ak by 
Američania a Európania boli ochotní a teda aj schopní viesť skutočný 
dialóg, zistili by, že sa ich spôsobilosti v tomto momente veľmi 
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vhodne dopĺňajú. Američania majú špičkové spôsobilosti, ktoré 
Európania nemajú, kým Európania majú ľudské zdroje potrebné na 
dlhodobé a základné operácie na podporu mieru. Európania majú 
aj spôsobilosti, ktoré môžu významne prispieť k budovaniu národov 
a štátov – spôsobilosti, v ktorých sú Američania veľmi limitovaní 
a do ktorých sa nie veľmi radi púšťajú. 

Namiesto budovania komplementárnosti si USA a Európa 
vybrali cestu súperenia. Európania sa snažia o dosiahnutie podob-
ných špičkových spôsobilostí, aké majú Američania, ale musia čeliť 
vážnym obmedzeniam pri ich budovaní a ešte väčším pri ich nasa-
dení, ak nimi budú jedného dňa disponovať. Chýba im podpora 
verejnosti, ako aj rozpočet na vybudovanie aj nasadenie takýchto 
spôsobilostí. Američania sa pre zmenu rozhodli sledovať vlastnú 
agendu, čím podstatne sťažili možnosť spolupráce s Európanmi, aj 
keby boli ochotní a schopní spolupracovať. Európa pochopiteľne 
netúži po situácii, v ktorej USA unilaterálne rozhodnú, kedy a kde 
bude použitá sila a po skončení konfl iktu vysokej intenzity vyzvú 
Európanov, aby nasadili svoje sily, stabilizovali pomery a poskytli 
rozsiahlu pomoc postkonfl iktným krajinám. 

Prečo fungovala americko-európska spolupráca počas Studenej 
vojny? Prvým a hlavným dôvodom bola skutočnosť, že sa Američania 
a Európania delili o spoločné hodnoty liberálnej demokracie a trhovej 
ekonomiky. Po druhé, zhodli sme sa v tom, že hrozba Červenej 
armády si vyžadovala spoluprácu medzi USA a Európou v záujme 
ich prežitia. Boli sme od seba vzájomne závislí. Európa uznala, že 
by sa bez USA nemohla ubrániť a USA uznali, že ich prvoradý záu-
jem – obrana Európy – sa nedal realizovať bez Európanov. Po tretie, 
vzťah medzi USA a Európou bol jasný: americké líderstvo nebo-
lo spochybňované. Potreba prítomnosti obrovských vojenských síl 
USA v Európe bola taká zreteľná, že Američania prijali znášanie 
ťarchy výdavkov a Európania prijali, že USA majú hlavné slovo.

To všetko sa zmenilo. Hodnoty síce stále zdieľame, no v niek-
torých je stále viac divergencie, americká a európska demokracia 
rástli odlišnými smermi. To by v konečnom dôsledku nemal byť 
žiaden problém, pretože základné hodnoty sa zachovali a budú 
ešte dlho zachovávané. Ale zdieľané hodnoty nevedú nevyhnutne 
k nadštandardnému partnerstvu. Okrem nich si nadštandardné 
partnerstvá vyžadujú aj spoločné záujmy. V oblasti bezpečnosti a 
najmä vojenskej bezpečnosti to predpokladá spoločného nepriateľa, 
spoločnú hrozbu a spoločné vnímanie tejto hrozby. Kým spoločné 
nebezpečenstvo a spoločná hrozba podľa nášho názoru existujú, 
spoločné vnímanie nie. 

István GYARMATI
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Amerika a Európa sa tiež rozchádzajú v spôsobe legitimizácie 
prípadnej vojenskej operácie. Legitímnosť je mimoriadne dôležitá. 
Po prvé, demokracie, v ktorých je vláda zákona jedným zo základ-
ných princípov politického systému, sa tejto vláde musia podriadiť 
aj v medzinárodných vzťahoch. Medzinárodné právo sa od vnú-
torného práva v mnohých aspektoch líši. Vnútorné právo je oveľa 
pružnejšie: dá sa relatívne ľahko a rýchlo meniť, ak to treba a najmä 
ak sa zmenili okolnosti a legislatíva už viac neodráža realitu. Medz-
inárodné právo je oveľa ťažšie zmeniť a prispôsobiť novej situácii, 
hlavne ak sa dôležití hráči medzinárodného systému nezhodnú na 
podstate zmeny, na reakciách na ňu, dokonca ani na tom, či nejaká 
zmena vôbec nastala a či je dostatočne významná, aby si vyžiadala 
zmenu medzinárodného práva a inštitúcií. Je jasné, že ak aj takáto 
zmena nastane, tak pravidlá a inštitúcie vytvorené v predchádzajúcej 
ére, ktoré viac-menej odzrkadľujú jej potreby, nie sú primerané pre 
nové výzvy. Takéto zmeny však vždy narušujú záujmy niektorých 
strán, ktoré na ne pristupujú samozrejme len s veľkou neochotou. 
Niekedy dokonca odmietajú potrebu akejkoľvek zmeny a trvajú 
na zachovaní status quo. Je to zvlášť zrejmé v súčasnej situácii, keď 
dokonca ani demokracie, ktoré zdieľajú tie isté hodnoty, nesúhlasia 
úplne s podstatou a dôležitosťou zmeny. USA a mnohí ďalší si mys-
lia, že sa 11. septembra 2001 začala nová éra. Iní si myslia, že s istými 
zmenami pokračuje stará éra. 

V dôsledku tejto nezhody sa zdá, že v dohľadnej budúcnosti 
nie je možné dosiahnuť spoločné stanovisko pri hodnotení novej 
situácie, a preto sa dá očakávať, že medzinárodné právo bude za 
novou skutočnosťou naďalej zaostávať. V tomto kontexte sa vynára 
otázka, čo je dôležitejšie: legalistické trvanie na vláde zákona, ale-
bo pragmatické využitie dostupných nástrojov, aj keď nie je legit-
imizované? Konkrétnym príkladom tohto sporu je aj nezhoda 
medzi Američanmi a Európanmi vo veci inštitúcie, ktorá by moh-
la legitimizovať vojenské operácie. Legalisti – Francúzsko, RF, 
Čína a ďalší – trvajú na tom, že vojenský zásah môže autorizovať 
výhradne BR OSN. Zo striktne právneho hľadiska majú pravdu: 
medzinárodné právo a Charta OSN obmedzujú použitie sily len 
na vlastnú obranu a autorizujú BR OSN na udelenie mandátu na 
použitie sily.

Vzhľadom na súčasnú situáciu, keď môže byť použitie sily bez 
dlhého otáľania nevyhnutnosťou, sa tento model javí ako príliš 
pomalý. Ešte dôležitejším problémom je, že BR OSN – podľa môjho 
názoru – je inštitúcia, ktorá už nezodpovedá súčasnej realite. Jej 
zloženie, najmä jej piati stáli členovia, odráža realitu z roku 1945, už 
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dávno prežitú mnohými udalosťami. Je to však predovšetkým úplne 
nedemokratická inštitúcia, kde päť krajín sveta vydáva rozhodnutia 
záväzné pre všetkých. 

Legalistická interpretácia tiež robí akékoľvek aliancie irelevant-
nými. Aliancie dávajú zmysel len vtedy, ak majú nielen (vojenské) 
spôsobilosti na výkon úloh, ktoré jej členovia pokladajú za nevyh-
nutné, ale zároveň sa môžu rozhodnúť, či silu použijú, alebo nie. 
Bez tejto schopnosti sa stávajú bezmocnými a neefektívnymi. Zdá sa 
nám, že je pokrytecké, ak niektoré krajiny trvajú na výhradných prá-
vach BR OSN. Hlavne ak ide o krajiny, ktoré v minulosti ignorovali 
BR OSN a objavili jej význam až v období tesne pred inváziou do 
Iraku. Niet pochýb o tom, že kosovská vojna bola po právnej stránke 
menej podložená než invázia do Iraku. Aj napriek tomu s ňou všetky 
krajiny aliancie súhlasili a tí, ktorí dnes trvajú na BR OSN ako jedi-
nej inštitúcii oprávnenej určovať mandát na použitie sily, nevzniesli 
žiadne vážne námietky. 

Po vyslovení diagnózy, ktorá je sama osebe dosť kontroverzná, ako 
ju možno liečiť? V prvom rade sa liečba začína tým, že sa pozrieme 
pravde do očí. Pravda, ktorá je bolestivá pre priateľov NATO: NATO 
nie je, nemalo by byť a nestane sa hlavnou inštitúciou európskej 
bezpečnosti alebo transatlantických vzťahov. Hlavným dôvodom je, 
že podstata bezpečnosti, presnejšie podstata európskej bezpečnosti 
spolu s nebezpečenstvom, ktorému Európa a Amerika musia čeliť 
v 21. storočí, nemajú už úplne alebo prevažne vojenský charakter, 
a preto vyžadujú odpovede v podstatne širšej škále, akú kedy NATO 
mohlo ponúknuť. Samozrejme, dalo by sa argumentovať, že NATO 
sa môže transformovať na organizáciu schopnú jednať a určenú na 
jednanie aj s nevojenskými (bezpečnostnými) problémami. Táto 
organizácia by sa mohla volať NATO, ale už by to NATO nebolo. 
Už by to nebola vojenská aliancia. Ak by sme to urobili, niečo by 
sme získali – novú, adekvátnejšiu organizáciu. Ale stratili by sme 
vojenskú alianciu schopnú vyrovnať sa s vojenskými hrozbami, ktoré 
nie sú jediné, nie sú najdôležitejšie, ale existujú, a je nutné čeliť im v 
záujme zachovania našej civilizácie. 

Transformácia NATO na takúto organizáciu by tiež bola nemožná, 
pretože si to členské štáty neželajú. Neželajú si väčšinou, pretože si 
myslia, že už tu takáto organizácia je: Európska únia. Väčšina európ-
skych členských štátov NATO je presvedčená – a ja súhlasím, že 
v budúcnosti bude ústrednou inštitúciou európskej bezpečnosti 
európska organizácia – v úzkej spolupráci s USA. Američania sa 
tomu nemusia práve tešiť, ale ich šanca udržať NATO v centre 
diania sa už pominula. Najmä pre ich nevšímavosť voči zmenám 

István GYARMATI



24

„Le Roi Est Mort: Vive le Roi” alebo staré NATO verzus nové NATO1.1

v Európe a vo svete a pre nedostatok politickej vôle uznať a jednať 
s Európou ako s partnerom v bezpečnostných záležitostiach. Je 
poľutovaniahodné, že hoci USA nemajú problém uznať EÚ ako 
rovnocenného partnera v mnohých oblastiach od menových až po 
vnútroštátne záležitosti, zdráhajú sa „dovoliť” EÚ, aby sa stala ich 
partnerom, mladším bratom, vo vojenskej oblasti. Áno, je tu veľká 
priepasť vo vojenských spôsobilostiach, ale EÚ urobila očividne 
veľký pokrok. Zdá sa, že je rozhodnutá urobiť v (blízkej) budúc-
nosti ešte viac, a už teraz je schopná solídne a prospešne prispieť, ak 
to budú Američania pripravení akceptovať. 

Pre toto všetko si stále robím starosti o budúcnosť transat-
lantických vzťahov a NATO. Ofenzíva úsmevov, ktorú sme tento 
rok videli na oboch stranách, problémy nerieši. Európa a Amer-
ika sa rozchádzajú v najdôležitejších bodoch. Dali sme si navzá-
jom prázdne sľuby a naoko sa podporujeme, ale naďalej nenach-
ádzame spoločný postoj k Rusku, Číne, Kjótu, Medzinárodnému 
trestnému tribunálu, Iránu, Strednému východu, atď. Jediná cesta 
von z tohto bludného kruhu je zdĺhavý a náročný proces dialógu 
medzi Amerikou a Európou. Mal by sa týkať všetkých dôležitých 
oblastí, odmietnuť akékoľvek tabu a prirýchle výsledky.

Potrebujeme novú Severoatlantickú zmluvu. Zmluvu, ktorá 
ponúkne analýzu súčasnej situácie a umožní nám vidieť, kde sa 
hodnoty Európy a Ameriky prekrývajú a kde sa rozchádzajú. Nie 
je nič zlé na tom, keď uznáme a prijmeme, že sa niektoré naše hod-
noty rozchádzajú, ak dokážeme zdieľať tie najdôležitejšie. Je to 
určite lepšie než predstierať, že zdieľame všetky, a podkopávať tým 
súdržnosť, ktorá môžu existovať len tam, kde hodnoty skutočne 
zdieľame.

Musíme tiež priznať, že staré putá, resp. spoločné záujmy spred 
niekoľkých desaťročí už neexistujú, a treba pomenovať tie nové. 
Sieť záujmov medzi USA a Európou je komplikovanejšia než v čase 
Studenej vojny. Musíme si otvorene priznať, že v niektorých oblas-
tiach sa naše záujmy rozchádzajú, a niekedy sú dokonca konfl iktné. 
Musíme sa naučiť s týmito rozdielmi a konfl iktami žiť a zvládať ich 
tak, aby nenarušovali spoluprácu v oblastiach zhody. Aby sa to bolo 
možné, Amerika musí akceptovať Európu ako partnera. Bez toho 
to nepôjde. Na druhej strane Európa musí akceptovať, že len slová 
nestačia: „Konajte, alebo mlčte“ – ako to povedal lord Robertson. 

A priznať musíme aj to, že naše milované NATO nebude a nema-
lo by byť jadrom európskej bezpečnosti alebo európsko-amerických 
vzťahov. Jeho úlohu prevezme vzťah a spolupráca medzi EÚ a USA. 
Áno, niekto by mohol povedať, že tento vzťah už existuje. Máme 
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stretnutia na summitoch. Summity však majú opodstatnenie, len ak 
sú súčasťou nejakého procesu. Áno, v mnohých oblastiach sú medzi 
oboma entitami blízke vzťahy, najmä v ekonomike. Ale táto spolu-
práca sa musí rozšíriť aj na politické a bezpečnostné záležitosti. Keď 
sa bezpečnostná spolupráca prepojí tak ako fi nančná, keď minister 
zahraničných vecí USA a šéf zahraničnej politiky EÚ – ktokoľvek 
to bude – strávia spolu toľko času ako Bob Zoellick a Pascal Lamy, 
a keď ich dialóg bude taký intenzívny a úspešný, potom bude táto 
spolupráca úspešná a až potom prinesú očakávané výsledky aj sum-
mity. Je tu jeden lacný argument proti – že šéf zahraničnej politiky 
EÚ nemá takú podporu únie, ako má minister zahraničných vecí od 
USA (hoci to niektorí spochybnili, keď sa minister zahraničných 
vecí USA volal Colin Powell), ale to je skôr výhovorka. So Sola-
nom sa už dá rozprávať o väčšine záležitostí a jeho pozícia časom 
len zosilnie (to nezbavuje Európanov povinnosti posilňovať jeho 
pozíciu, pričom by veľké mocnosti EÚ, hlavne Francúzsko, Veľká 
Británia a Nemecko mali prestať brať záležitosti EÚ ako svoje 
výhradné privilégium).

Oprávnene sa môžeme spýtať: „Čo by takéto nové NATO malo 
robiť?” Odpovedí je mnoho. Po prvé, musí zostať alianciou kolek-
tívnej bezpečnosti. Nové hrozby sú reálne, možno aj bezprostredné. 
A múdrosť zakladajúcich otcov neobmedzila pole jeho pôsobnos-
ti: ktokoľvek zaútočí na členský štát NATO a odkiaľkoľvek takýto 
útok príde, bude to útok spoločného nepriateľa. Preto akýkoľvek 
rozsiahly teroristický útok proti členskému národu NATO treba 
posudzovať ako udalosť spadajúcu pod Článok 5 – tak ako to bolo 
12. septembra 2001. Aby NATO mohlo byť dôveryhodným garan-
tom bezpečnosti, musí obnoviť dôveryhodnosť Článku 5, ktorý sa 
opäť musí stať povinnosťou, nielen predpokladom. Po druhé, treba 
znovu obnoviť transatlantický dialóg v rámci NATO. Jeho rozsah 
bude v porovnaní s dialógom EÚ–USA obmedzený – no ak vojen-
ský dialóg umiestnime do správneho kontextu, bude dôležitejší ako 
kedykoľvek predtým. Mohol by tiež pomôcť znížiť rozdiely medzi 
spôsobilosťami – nikdy však nebudeme schopní ich úplne zmazať, 
a ani by sme sa o to nemali snažiť – skôr by sme mali smerovať 
k lepšej distribúcii práce, k lepšiemu využitiu zdrojov a lepšej efek-
tivite amerických aj európskych síl. Po tretie, NATO by malo ostať 
inštitúciou na generovanie síl pre spoločné operácie v oblasti budo-
vania mieru, tak ako to bude potrebné – nemalo by sa obmedzovať 
len na tradičné oblasti, ale byť vo svojej podstate globálne. „Mimo 
dosah – mimo vplyvu” znamená dnes „globálne alebo irelevant-
né“. Po štvrté, NATO musí ostať zdrojom vojenského know-how. 
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Spoločne vyvinuté a zdieľané postupy, štandardizované vybavenie 
a pravidlá v rámci spoločných operácií tvoria jeho základ a niet inej 
„školy” než NATO, ktorá by ich vyvíjala a vyučovala.

Aby NATO zvládlo túto úlohu, musí zmeniť svoju štruktúru. 
V prvom rade potrebuje podstatne efektívnejšiu Severoatlantickú 
radu. Treba ju odbremeniť od každodennej operatívnej rutiny, 
a zriadiť pre tento účel radu „zástupcov“. Po druhé, potrebuje 
omnoho efektívnejší koncept a proces obranného plánovania. Nam-
iesto toho, aby sa NATO márne snažilo pokryť všetky sily členských 
štátov, malo by sa sústrediť na tie sily, ktoré budú pravdepodobne 
nasadené v spoločných operáciách a ostatné (v podstate) nechať tak. 
Po tretie, treba zmeniť štruktúru velenia. Stará geografi cká štruktúra 
je irelevantná a najmä štruktúra európskeho velenia je prebytočná. 
Potrebujeme novú štruktúru velenia, zameranú funkčne: na mierové 
operácie, protiteroristické operácie, atď. Po štvrté, je potreb-
né zmeniť fi nancovanie. NATO by malo byť schopné fi nancovať 
svoje operácie mimo vlastného územia zo spoločného rozpočtu. Je 
absurdné očakávať, že niektoré členské štáty ponúknu vojakov aj 
techniku a ešte aj za to zaplatia, keď ostatní neponúknu nič. Tí, ktorí 
dajú k dispozícii vojakov, by mali platiť menej, a tí, ktorí nedajú, 
prirodzene viacej. A po piate, je treba viac spoločnej techniky. Pár 
lietadiel AWACS a člnov nestačí. Možno by NRF mohla využívať 
zdroje, zbrane, vybavenie, muníciu zaplatenú z príspevkov všetkých 
členských štátov. 

Len prostredníctvom hlbokých štrukturálnych zmien môže byť 
NATO relevantné, ba čo viac, kľúčové pre našu bezpečnosť v 21. 
storočí. Ak z NATO neurobíme relevantnú a kľúčovú inštitúciu, 
bude nám chýbať mimoriadne potrebný nástroj. Nebude panaceou 
na všetky problémy, ale bez neho ich nevyriešime. Je to tiež jediný 
spôsob, ako obnoviť dôveru Američanov v NATO a povzbudiť ich, 
aby prijali myšlienku autonómnych síl EÚ, ktoré budeme v budúc-
nosti potrebovať. 

Možno budeme musieť prehodnotiť axiómu, že Európa musí 
vyvinúť spôsobilosti pre boje vysokej intenzity spolu s Američanmi 
alebo osobitne. Možno že to v konečnom dôsledku nebudeme až tak 
chcieť. Trvanie na potrebe vytvorenia takýchto spôsobilostí nielenže 
prináša so sebou sľub Američanom, že to jedného dňa docielime, 
ale aj odkláňa našu pozornosť a mnoho z našich skromných pros-
triedkov na vývoj spôsobilostí, ktoré možno nikdy nebudeme mať. 
Možno by sme mali ísť cestou „rozdelenia úloh“, kde sa Američania, 
a možno niektorí Európania, Francúzi a Briti, sústreďujú na spô-
sobilosti pre boj v konfl iktoch vysokej intenzity, samozrejme na 
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rôznych úrovniach, ale Európa ako taká obmedzuje spôsobilosti 
pre boj, alebo presnejšie rozvíja svoje spôsobilosti pre boje nízkej 
intenzity. To bude vyžadovať oveľa viac nasaditeľných jednotiek 
a nevylučuje to potrebu niektorých prvkov vysokej intenzity, ako sú 
vzdušné sily, bezpilotné letecké prostriedky, špeciálne sily, atď. Aby 
sa tak stalo, musíme si uvedomiť, že to NEBUDE viesť do situácie, 
keď Američania zomierajú a Európania nie: tieto typy konfl iktov 
nie sú o nič menej krvavé než konfl ikty vysokej intenzity. 

Ak sa toto všetko stane, NATO bude môcť opäť prekvitať, 
pretože si uvedomíme, že potrebujeme vojenskú alianciu, že tu sú 
vojenské hrozby, aktuálne a potenciálne, ktoré vyžadujú silné a jed-
notné vojenské spôsobilosti, ktoré budeme môcť použiť, keď to 
bude nevyhnutné. Paradoxne to, čo vyzerá ako oslabovanie NATO 
– priznanie, že NATO nie je kľúčovou inštitúciou transatlantickej 
bezpečnosti – je jediným spôsobom, ako posilniť jeho relevantnosť 
a dôležitosť. 

„Le Roi Est Mort – Vive le Roi”: staré NATO je mŕtve – nech 
žije nové NATO
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Úvod

Jednoznačne najdôležitejším faktorom zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky USA, ktorý mal v referenčnom období (2006 a začiatok 
2007) vplyv na americkú vnútornú politiku, bola iracká problema-
tika. Samozrejme, tento proces bol obojsmerný v tom zmysle, že aj 
vnútropolitické pohyby v USA ovplyvňovali „štátnu“ politiku USA 
voči Iraku a v Iraku. 

Cieľom príspevku je poukázať na súvislosti medzi americkým 
vnútropolitickým vývojom, zmenami v americkej legislatíve a exe-
kutíve a politikou USA v Iraku. Prioritne sa analýza bude zaoberať 
dvomi kľúčovými konkurenčnými projektmi, resp. koncepciami na 
riešenie situácie v Iraku: plánom amerického prezidenta a závermi 
Iraq Study Group (ISG). K ďalším cieľom patrí snaha o analýzu 
vplyvu vnútropolitických zmien a zmien v mocenskej rovnováhe 
po novembrových voľbách do Kongresu. 

Vo by do Kongresu a iracký konflikt

Novembrové voľby do dvojkomorového Kongresu (Snemovňa 
reprezentantov a Senát USA) vyhrala Demokratická strana. V 100-
člennom senáte demokrati aj republikáni získali po 49 kresiel a 2 
kreslá získali nezávislí, ktorí budú pravdepodobne väčšinou hlasovať 
s demokratmi. V Snemovni reprezentantov disponujú republikáni 
202 hlasmi, kým víťazní demokrati 233 hlasmi. 

K víťazstvu demokratov vo výraznej miere prispela situácia v Ira-
ku, ktorá sa stala jednou z hlavných tém volebnej kampane. Senátor 
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Carl Levin napríklad pred voľbami vyhlásil, že budú vlastne referen-
dom o zmene kurzu v Iraku. Podľa prieskumov verejnej mienky sa na 
základe zahraničnopolitického a bezpečnostno-politického diania 
vo voľbách rozhodovalo dvakrát toľko Američanov ako na základe 
diania ekonomického, čo je v USA viac než nezvyčajné. [5]

Kampaň demokratov bola postavená na vzrastajúcom skepticiz-
me amerických voličov voči irackej politike prezidenta Busha. Len 
29 % Američanov súhlasilo tesne pred voľbami s irackou politikou 
prezidenta, kým všeobecný súhlas s jeho politikou bol na úrovni 
34 % [14]. Podľa toho istého prieskumu väčšina Američanov pova-
žuje otázku Iraku a irackej politiky za najdôležitejší faktor, ktorý 
ovplyvní ich rozhodnutie počas volieb. Tieto faktory mali vplyv aj 
na politické sebadefi novanie niektorých republikánskych kandidá-
tov. Keďže zmenšujúcu sa popularitu prezidenta Busha najčastejšie 
spájali s irackým konfl iktom, snažili sa mierne vzdialiť, resp. dištan-
covať od irackej politiky jeho vlády. Tento faktor sa ešte viac posilnil 
po prekvapujúcej porážke demokrata Josepha Liebermana podpo-
rujúceho vojnu v primárkach v Connecticute. 

Z toho vyplýva, že po porážke republikánov vo voľbách bol pre-
zident Bush pod tlakom svojich politických súperov a veľkej časti 
verejnosti, ktorý smeroval k zmene. Deň po kongresových voľbách 
americký prezident vyhlásil, že pre irackú vojnu je potrebná „čerstvá 
perspektíva“ [1]. V rámci reakcie na výsledok došlo aj k výmene na 
poste ministra obrany USA, kde na miesto Donalda Rumsfelda 
– jedného z najkritizovanejších členov administratívy – nastúpil 
Robert Gates, ktorý bol aj členom Iraq Study Group a bol všeobec-
ne považovaný za akceptovateľnejšieho politika aj pre demokratov. 
Ako po jeho nominácii vyhlásil prezident Bush, od Gatesa očakáva 
„nové myšlienky, ako môže dosiahnuť Amerika svoje ciele v Iraku“ 
[1]. 

Väčšina predstaviteľov demokratickej strany uvítala nomináciu 
nového ministra obrany, ale s novou osobou zároveň požadovala aj 
zmeny v irackej politike USA. Nancy Pelosi, ktorá sa po kongreso-
vých voľbách stala „spíkrom“ (predsedníčkou Kongresu), vyhlásila: 
„Vítam túto zmenu. Myslím si, že poskytne čerstvý začiatok pre hľa-
danie východiska v Iraku namiesto toho, aby bol udržaný súčasný 
kurz.“ Podobne sa vyjadrili ďalší významní členovia vrátane Harryho 
Reida, lídra demokratov v Kongrese. 

Aj keď bola nominácia nového ministra obrany komentovaná 
pomerne pozitívne, neskoršie hodnotenie irackej politiky zo stra-
ny demokratov to neovplyvnilo. Demokratická väčšina čoraz viac 
kritizovala prezidentovu politiku a najvážnejšia výzva smerovala 
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1Za nového ve vyslanca v Ira-
ku bol menovaný po arabsky 
plynulo hovoriaci Ryan Croc-
ker, dovtedajší ve vyslanec 
v Pakistane, ktorý je považo-
vaný za jedného z najlepších 
expertov na Blízky východ na 
americkom ministerstve zah-
rani ných vecí – pozn. aut. 

k určeniu dátumu defi nitívneho stiahnutia amerických jednotiek 
z Iraku. Vnútropolitický konfl ikt v otázke Iraku sa ešte viac vyostril 
po zverejnení dvoch kľúčových koncepcií, ktoré sa snažili poskyt-
núť odpovede na otázky i budúcnosti americkej politiky v Iraku. Ide 
o správu pracovnej skupiny pre Irak zverejnenú 7. 12. 2006 a kon-
cepciu prezidenta Busha, ktorá bola prezentovaná 10. 1. 2007 (pozri 
neskôr). 

Samozrejme, musíme poukázať na mieru možného vplyvu Kon-
gresu na americkú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a na jeho 
limity. Tento faktor je dôležitý preto, aby mohol byť vytvorený reál-
ny obraz o diskusii a o jej možnom vplyve. Predstavitelia Demok-
ratickej strany vrátane Nancy Pelosi totiž majú napriek volebnému 
víťazstvu relatívne obmedzené právomoci pri formulácii americ-
kej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré sú determinované 
a formované administratívou a prezidentom USA. Z tohto poh-
ľadu majú možnosť demokrati ovplyvňovať americkú politiku 
voči Iraku najmä prostredníctvom politického tlaku na prezidenta 
a administratívu. 

K najefektívnejším reálnym nástrojom demokratickej väčšiny 
v senáte na ovplyvňovanie Bushovej politiky patrí právomoc Kon-
gresu rozhodnúť o fi nančných záležitostiach a rozpočte („power of 
the purse“) operácií v Iraku i v Afganistane (pozri neskôr). Ďalším 
nástrojom je schvaľovanie nominácií prezidenta na kľúčové pozície. 
Sem patria aj veľvyslanecké nominácie, vrátane vedúceho misie pri 
OSN, kde došlo aj v minulosti k problémom pri schvaľovaní Bus-
hovho kandidáta Johna Boltona. Bolton v decembri 2006 odstúpil 
a na jeho miesto bol vymenovaný Zalmay Khalilzad, dovtedajší veľ-
vyslanec USA v Iraku1. Tento vplyv je však nepriamy a nemôže vo 
výraznej miere ovplyvňovať základné paradigmy americkej zahra-
ničnej a bezpečnostnej politiky. 

Politika demokratov vo i Iraku 

Demokrati sú v kritike americkej politiky voči Iraku väčšinou jed-
notní a jednoznačne uvítali aj odvolanie starého a menovanie nové-
ho ministra obrany. Čo sa ale týka konkrétnych predstáv o riešení 
irackej otázky, existuje v rámci strany niekoľko prúdov [4].

Stiahnutie jednotiek do Kuvajtu. Pôvodne bol tento návrh 
presadzovaný Johnom Murthom a postupne získal podporu viace-
rých významných predstaviteľov Demokratickej strany vrátane Har-
ryho Reida. Základom návrhu je okamžité stiahnutie amerických 
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jednotiek z Iraku a vytvorenie síl rýchlej reakcie v Kuvajte. John 
Murtha vyhlásil, že USA nemôžu vyriešiť situáciu v Iraku vojenský-
mi prostriedkami – je to vec samotných Iračanov. Podporuje však 
pokračujúce diplomatické úsilie USA. 

Časový harmonogram pre stiahnutie vojsk. Plán bol prezen-
tovaný senátormi Johnom Kerrym a Russom Feingoldom, ktorí 
navrhli dohodu medzi americkou a irackou vládou o odchode ame-
rických jednotiek do 1. 7. 2007. Plán vychádzal z presvedčenia, že 
nie je možné americké jednotky okamžite stiahnuť, pretože by sa 
Irak mohol skĺznuť do občianskej vojny. Senátori vyzvali na organi-
záciu veľkej medzinárodnej konferencie, na ktorú by mali byť pozva-
ní všetky susedné štáty Iraku, predstavitelia Ligy arabských štátov 
a piatich stálych členov BR OSN. Kerry navyše navrhol redislokáciu 
5 000 vojakov z Iraku do Afganistanu. 

Podpora súčasného prezidenta. Tento postoj je charakteristic-
ký najmä pre senátora Liebermana, ktorý od začiatku patril medzi 
podporovateľov irackej vojny – a čiastočne aj pre Hillary Clinton. 
Lieberman ešte v januári 2006 vyhlásil, že prezident Bush bude 
„commander-in-chief “ na ďalšie tri kritické roky a preto vyzval na 
zjednotenie stanovísk oboch táborov. Je zaujímavé, že Lieberman 
prehral primárky proti kandidátovi s protivojnovým programom, 
ale zvíťazil vo voľbách do Kongresu ako nezávislý. 

Decentralizácia Iraku. Ide o návrh senátora Josepha Bidena 
podporovaný čestným predsedom prestížneho amerického think-
tanku Council on Foreign Relations Leslie Gelbom. Navrhuje 
decentralizáciu Iraku v troch silných regiónoch s obmedzenou, ale 
efektívnou centrálnou vládou. 

Rozdielne názory u demokratov existujú aj na ďalšie fi nancova-
nie vojny. Nancy Pelosi a líder demokratickej väčšiny v senáte Harry 
Reid odmietajú nové zdroje pre administratívu na vedenie operácií. 
Nádejný prezidentský kandidát John Edwards postavil svoju kam-
paň na odmietaní vojnových výdavkov a vyzýva na ich obmedzenie. 
Ďalší možní prezidentskí kandidáti demokratickej strany, Hillary 
Clinton a Barack Obama (senátor z Illinois) v súčasnosti nepodpo-
rujú obmedzenie zdrojov. 

Rôznorodosť názorov v rámci Demokratickej strany vyplýva z  
osobnostných aj politických faktorov. Okrem preferovania určitého 
ideového prúdu, resp. miery liberalizmu, centrizmu, atď., ktoré jed-
noznačne určujú pohľad jednotlivých demokratov existujú dôležité 
faktory, vyplývajúce z politických kalkulácií (tie isté faktory samoz-
rejme ovplyvňujú a rozdeľujú aj republikánov). Jedným z nich je 
vzťah demokratov k otázke národnej bezpečnosti a vnímanie tejto 
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otázky americkou verejnosťou. Zo strany republikánov opakovane 
zaznieva kritika demokratov, že sú ľahostajní k otázkam národnej 
bezpečnosti a v niektorých prípadoch dochádza k obvineniam, že 
realizácia politiky demokratov „môže ohroziť životy“ vojakov boju-
júcich v Iraku. Táto politická argumentácia sa objavila napríklad pri 
otázke fi nancovania a zabezpečenia operácií v Iraku a Afganistane, 
kde podobnými heslami operovali zástupcovia republikánskej stra-
ny a administratívy. Vzhľadom na citlivosť problematiky v očiach 
americkej verejnosti (a po náraste jej váhy po 11. 9. 2001) sú demok-
rati opatrnejší pri prípadných škrtoch súvisiacich s vojnou v Iraku. 
Nechcú sa dostať do situácie, kedy by boli označovaní za tých, kto-
rým je osud životov amerických vojakov bojujúcich v zahraničí 
ľahostajný. 

Túto situáciu využívajú aj republikáni. Poradca prezidenta pre 
národnú bezpečnosť Stephen Hadley v januári 2007 prezentoval 
fakt potvrdzujúci nasledovný politický kalkul: potrebné zdroje 
na vyslanie ďalších jednotiek do Iraku už boli schválené. V prípa-
de, že americké jednotky už budú v Iraku, Kongres, resp. demok-
ratická väčšina v Kongrese nezabráni vyčleneniu ďalších zdrojov, 
aby nemohla byť obviňovaná z „nepatriotizmu“, alebo ohrozovania 
životov vojakov. 

Tieto skutočnosti ovplyvňovali schvaľovanie ďalších fi nančných 
prostriedkov pre operácie v Iraku a Afganistane, vrátane snahy 
demokratov spojiť schválenie výdavkov na operáciu s určením kon-
krétneho dátumu odchodu amerických jednotiek (v priebehu roka 
2008). 

Treba dodať, že ide o emergency supplementals k rozpočtu na 
obranu určené na fi nancovanie nepredvídateľných výdajov v prí-
pade vojny, núdzového stavu, povodní, atď. Špecifi kom je, že ako 
„dodatok“ obíde štandardný legislatívny dohľad a federálne limi-
ty na výdavky, ktoré regulujú defi cit. Od 11. 9. 2001 bola väčšina 
výdavkov spojených s operáciami v Iraku a Afganistane pokrývaná 
prostredníctvom emergency supplementals. Keď k schváleným 462 
mld. USD v rámci rozpočtu na fi nančný rok 2007 na obranu pri-
počítame aktuálne „dodatky“, celkové americké výdaje na obranu 
a operácie dosiahnu približne 650 mld. USD (spolu s ďalšími schvá-
lenými sumami) [6]. Tento spôsob fi nancovania bol niekoľkokrát 
kritizovaný predstaviteľmi Demokratickej strany, ktorí vyzývajú na 
štandardizáciu výdavkov a zdôrazňujú potrebu ich transparentnosti. 
Na tento problém poukázala aj Iraq Study Group vo svojej správe, 
kde zdôraznila, že “požiadavky na fi nancovanie vojny v Iraku musia 
byť jasne prezentované Kongresu a americkému ľudu”. 
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Prezident niekoľkokrát zdôraznil, že je ochotný vetovať aký-
koľvek zákon, ktorý by stanovil časový harmonogram pre odchod 
amerických jednotiek z Iraku. Kritizoval demokratickú väčšinu 
v Kongrese za to, že zákony schválené v oboch komorách obsahujú 
v konečnom dôsledku reštrikcie pre vojenských veliteľov a stano-
vujú defi nitívny dátum odchodu z Iraku [10]. Schválené zákony 
označil za „neakceptovateľné“. V súlade s dovtedajšou komunikač-
nou stratégiou a argumentáciou administratívy poukázal na vážne 
nedostatky a problémy, ktoré môžu nastať dôsledkom omeškania pri 
alokácii nových zdrojov. 

Barack Obama v reakcii na vzniknutú situáciu ešte začiatkom 
apríla 2007 vyhlásil, že Kongres pravdepodobne bude súhlasiť 
s fi nancovaním operácií v prípade, že prezident použije veto [2]. 

Správa Iraq Study Group [3]

Hoci väčšina komentátorov a čiastočne aj analytikov za najdôležitej-
ší míľnik americkej vnútornej politiky v súvislosti s Irakom označila 
voľby do Kongresu, uznávajúc dôležitosť tejto udalosti treba pripo-
menúť, že intenzívna diskusia o Iraku sa nezačala po voľbách. Po 7. 
novembri sa zmenili len vnútropolitické súvislosti a determinanty, 
v ktorých administratíva realizuje svoju zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku. 

Významným medzníkom vnútornej odbornej diskusie bol vznik 
ISG zastrešovanej United States Institute of Peace, podporený obo-
ma stranami Kongresu. Okrem toho, že v skupine bolo 5 členov 
za demokratov a 5 za republikánov, aj vedenie skupiny malo odzr-
kadľovať ich spoločnú podporu. Úlohou boli poverení James Baker, 
republikán a bývalý minister zahraničných vecí za prezidenta Busha 
staršieho a demokrat Lee Hamilton. 

Správa ISG prezentuje pomerne detailné hodnotenie súčasnej 
situácie v Iraku, ktorú považuje za veľmi vážnu a zhoršujúcu sa. 
Z hľadiska štruktúry dokument obsahuje hodnotenie vnútornej 
situácie v Iraku, situácie v regióne vrátane vplyvu Iránu a Sýrie, 
závery, možné scenáre vývoja a dôsledky možných krokov USA. 
Najdôležitejšou časťou správy je prezentácia nového komplexného 
prístupu so 79 odporúčaniami, realizácia ktorých by mala zlepšiť 
vnútornú situáciu v Iraku, zmenšiť napätie v regióne a odbremeniť 
USA. 

Na základe nového prístupu by mali USA naštartovať novú 
diplomatickú ofenzívu na Blízkom východe, ktorá by mala o. i. 
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zabezpečiť integritu a stabilitu Iraku, zastaviť destabilizujúce zásahy 
susedných štátov a zabrániť rozširovaniu nestability za iracké hrani-
ce. V rámci diplomatických krokov ISG navrhuje, aby USA zapojili 
všetky štáty, ktoré majú záujmy v Iraku, teda aj Irán a Sýriu. 

Medzinárodné diplomatické kroky majú vytvoriť vhodné pro-
stredie pre realizáciu vnútorných krokov v Iraku. Podľa správy sú 
najdôležitejšie otázky budúcnosti Iraku v súčasnosti v rukách zvo-
lených irackých lídrov. Dokument síce uznáva dôležité postavenie 
USA v garantovaní bezpečnosti, ale dôraz kladie na kroky samot-
ných Iračanov. 

Iracká vláda musí postupovať postupne na základe presne urče-
ných „míľnikov“, ktoré sú prezentované v správe podľa mesiacov: o. 
i. do apríla 2007 musia byť Iračania schopní prevziať kontrolu nad 
ozbrojenými silami, do septembra 2007 kontrolovať iracké provin-
cie a v roku 2007 dosiahnuť sebestačnosť v otázke zaistenia vlastnej 
bezpečnosti s podporou USA. USA musia pomáhať pri realizácii 
týchto míľnikov, ale musia dať jasne najavo, že v prípade ich nerea-
lizácie musia počítať s vážnymi následkami vo forme zníženia poli-
tickej, vojenskej a ekonomickej podpory. Realizácia týchto krokov 
umožní postupné zníženie americkej prítomnosti v Iraku. 

Veľkú váhu prikladajú odporúčania budovaniu „národnej jedno-
ty“ v Iraku – vrátane zaangažovania sunnitov do vlády a rozdelenia 
príjmov z ropy. 

Len vojenskými krokmi a operáciami podľa správy nie je možné 
dosiahnuť ciele v Iraku. Dokument vyzýva na budovanie irackých 
síl, ktoré by Iraku umožnili prevziať zodpovednosť za svoju bezpeč-
nosť. Primárnou úlohou amerických jednotiek preto má byť výcvik 
irackých jednotiek. Americké jednotky majú byť inkorporované do 
irackých jednotiek v záujme efektívnejšej pomoci pri operáciách 
a výcviku. V prípade realizácie týchto cieľov môžu byť všetky bojo-
vé brigády USA, ktoré nie sú nevyhnutné pre ochranu síl, stiahnu-
té z Iraku do prvého štvrťroku 2008. V tom čase všetky americké 
jednotky zostávajúce v Iraku majú byť začlenené do irackých jed-
notiek (s výnimkou špeciálnych síl). ISG odmietla zvýšenie poč-
tov amerických jednotiek, súhlasí však s vnútornou redislokáciou 
na stabilizáciu Bagdadu. Na druhej strane v žiadnom prípade nie 
je ochotná podporiť „záväzky s otvoreným koncom“ (open-ended 
commitments). Vzhľadom na rozsiahle americké záujmy v regióne 
aj naďalej odporúča udržať silnú prítomnosť v Kuvajte, Bahrajne 
a Katare. 

V krátkosti sa závery, hodnotenia a odporúčania ISG dajú zhrnúť 
nasledovne: 
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zintenzívniť diplomatické úsilie USA na Blízkom východe • 
v záujme vytvorenia vhodného medzinárodného rámca pre sta-
bilizáciu Iraku; súčasťou nového diplomatického prístupu majú 
byť aj rokovania s Iránom a Sýriou; 
presadzovať riešenie izraelsko-palestínskeho konfl iktu; • 
transformovať americkú vojenskú prítomnosť a sústrediť sily na • 
výcvik irackých bezpečnostných síl, ktoré by mali postupne pre-
vziať zodpovednosť za bezpečnosť Iraku; 
postupne sťahovať americké jednotky (prvý štvrťrok 2008 na • 
stiahnutie bojových jednotiek);
vyžadovať od irackej vlády realizáciu konkrétnych krokov a zdô-• 
razniť, že americká angažovanosť nie je nekonečná.

Je zrejmé, že ISG odporúčala významné zmeny, ktoré by vo výraz-
nej miere transformovali americkú politiku voči Iraku, či už ide 
o rokovanie s Iránom a Sýriou, alebo postupné stiahnutie americ-
kých jednotiek. 

Iracká stratégia prezidenta Busha

Po zverejnení záverov ISG a vnútropolitických zmenách po voľbách 
bol prezident pod tlakom, aby zverejnil svoju vlastnú koncepciu na 
riešenie situácie v Iraku. Prezident prezentoval svoj program 10. 1. 
2007. Kým hlavným odporúčaním Baker-Hamiltonovej skupiny, 
ako aj zmien v Kongrese bola zmena politiky, Bushova koncepcia 
stavila na kontinuitu s určitými modifi káciami. 

Vo svojom prejave uznal, že vývoj v roku 2006 v Iraku nenaplnil 
pôvodné očakávania a to je dôvod na zmenu stratégie [8]. 

Základné princípy, z ktorých stratégia prezidenta vychádza, sú: 
úspech v Iraku zostáva kritický pre bezpečnosť USA a pre úspech • 
vo vojne proti terorizmu, čo znamená, že súčasná administratíva 
stále chápe angažovanie v Iraku ako súčasť širšej globálnej vojny 
proti terorizmu;
neúspech v Iraku by mohol mať zhubné následky pre USA, • 
Blízky východ a amerických spojencov;
neexistuje ideálny všeliek („silver bullet“) na problémy v Iraku: • 
každá možnosť zahŕňa kompromisy, „výmenný obchod“ a roz-
siahle riziká. 

Z regionálnych súvislostí je najdôležitejšie, že prístup USA k Irá-
nu a Sýrii zostáva konfrontačný. Stratégia prezentuje ich negatívny 
vplyv na stabilitu Iraku a za dôležitú úlohu považuje jeho elimi-
náciu. O konkrétnych „deštruktívnych“ krokoch Iránu sa americký 
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2 Až 80 % sektárskeho nási-
lia v Iraku je zaznamenaných 
v Bagdade a v okruhu 30 mí
okolo neho – pozn. aut. 

prezident zmienil aj v Správe o stave únie 10 dní po prezentácii 
novej stratégie pre Irak [9]. 

K najdôležitejším negatívnym vnútroirackým faktorom patrí 
neexistujúca zhoda medzi irackými lídrami o budúcom smerova-
ní jednotného štátu, nedostatočná profesionalita a nízka efektivita 
irackých ozbrojených síl. 

Bezpečnostnú situáciu v Bagdade považuje stratégia za kľúčovú: 
situácia v hlavnom meste určuje celoštátne trendy a jeho stabilizácia 
je kľúčová z hľadiska budúcnosti Iraku2. Súčasná nepriaznivá situ-
ácia vyplýva z nedostatočných krokov irackej vlády, z príliš mnohých 
reštrikcií pre jednotky, ako aj z nedostatočných dostupných zdrojov 
pre stabilizáciu Bagdadu. 

Stratégia vyzýva na realizáciu nasledovných krokov v nasledujú-
cich 12 – 18 mesiacoch, pričom toto obdobie považuje z pohľadu 
budúceho vývoja Iraku za kľúčové: 

poraziť al-Káidu a jej podporovateľov;• 
podporovať iracké úsilie o potlačenie sektárskeho násilia v Bag-• 
dade a opätovne získať kontrolu nad hlavným mestom;
zabezpečiť teritoriálnu integritu Iraku a eliminovať „deštruktív-• 
ne“ iránske a sýrske aktivity v Iraku;
pomáhať pri budovaní demokracie podporou demokratických • 
inštitúcií, ktoré slúžia Iračanom a zabránia návratu tyranie;
podporovať iracké národné zmierenie s vedením irackej vlády;• 
pokračovať pri posilňovaní irackých ozbrojených síl a vystupňo-• 
vať snahy o odovzdávanie zodpovednosti za bezpečnosť irackej 
vláde;
podporovať rozvoj irackej ekonomiky vrátane podpory expor-• 
tu ropy; 
pomáhať Iračanom získať podporu od svojich susedov a medzi-• 
národného spoločenstva. 

Z konkrétnych taktických krokov bolo najdôležitejšie vyhlásenie 
o zvýšení početných stavov amerických jednotiek v Iraku. Straté-
gia presadzuje vyslanie ďalších piatich brigád do Bagdadu a zvýše-
nie počtu príslušníkov námornej pechoty v provincii Anbar, ktorú 
prezident označil za hlavnú základňu al-Káidy v Iraku [8]. Celkom 
to predstavuje zvýšenie o 21 500 vojakov, z toho 4 000 príslušníkov 
námornej pechoty do provincie Anbar a 17 500 do Bagdadu. Prezi-
dent potvrdil tieto posily aj v Správe a stave únie [9]. Posilnené jed-
notky budú postupovať spoločne s irackými jednotkami a majú za 
cieľ aj prostredníctvom bojových operácií likvidovať ohniská nepria-
teľských skupín a stabilizovať najmä Bagdad. Ďalšou úlohou ame-
rických jednotiek bude zintenzívnený výcvik irackých síl. Zvýšenie 
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3 K problematike PRT bližšie 
pozri Fialová, Zuzana: Civil-
no-vojenská spolupráca v 
zahrani ných operáciách 
NATO – pozn. ed. ( L).

4 Aj v Správe o stave Únie 
vyhlásil, že americké záväz-
ky nie sú neobmedzené („our 
commitment is not open-en-
ded“) [9] – pozn. aut.

počtov má doplniť zdvojnásobenie počtu provinčných rekonštrukč-
ných tímov (PRT3). Tieto kroky majú doplniť úsilia na vytváranie 
pracovných miest, čo má prispieť k stabilizácii situácie. 

Na „odstrašenie“ Iránu bola do regiónu Perzského zálivu vyslané ďal-
šie úderné zoskupenie námorníctva, vedené lietadlovou loďou. Súčas-
ťou krokov na eliminovanie iránskeho vplyvu je aj tvrdšie vystupovanie 
voči iránskym predstaviteľom, činnosť ktorých je hodnotená ako kon-
traproduktívna alebo riziková (pozri napríklad následný prípad zatknu-
tia piatich iránskych predstaviteľov v meste Kirkúk). 

Prezident pripustil možnosť, že v prípade nedostatočnej spolu-
práce zo strany irackých predstaviteľov Irak môže stratiť „podporu 
amerického ľudu“ [8] – na rozdiel od správy Iraq Study Group však 
nepohrozil obmedzením konkrétnej podpory. 

Zásadný, „strategický“ rozdiel medzi oboma koncepciami je mož-
né vyjadriť nasledovne: Iraq Study Group navrhuje významné zme-
ny v americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike voči Iraku ako 
aj voči širšiemu okoliu na Blízkom Východe a vychádza z toho, že 
v prípade nerealizácie zmien môže kríza ďalej eskalovať. 

Koncepcia prezidenta Busha na druhej strane vychádza z predpo-
kladu, že víťazstvo Spojených štátov v Iraku je dosiahnuteľné v rám-
ci súčasnej línie. Z toho vyplýva, že odporúča síce určité opatrenia 
a modifi kácie, v zásade ale poukazuje nato, že zásadná modifi kácia 
súčasnej stratégie, resp. politík nie je nevyhnutná. 

Čo sa týka kľúčových tém, ISG navrhuje postupné stiahnutie väč-
šiny bojových jednotiek v prvom kvartáli 2008, kým stratégia prezi-
denta počíta s vyslaním ďalších jednotiek do Iraku a zásadne odmie-
ta uvažovať o určení konkrétneho dátumu stiahnutia [8]. Kým ISG 
v prípade ďalších nedostatkov pri napredovaní zo strany irackej vlá-
dy navrhuje sankcie v podobe obmedzenia americkej pomoci, Bush 
síce upozorňuje Iračanov na dôležitosť plnenia záväzkov, ale bez 
načrtnutých sankcií. Z regionálnych súvislostí ISG navrhuje anga-
žovanie Sýrie a Iránu, kým americký prezident „pritvrdil“ a počíta s 
„odstrašením“ predovšetkým Iránu. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Napriek vnútropolitickým pohybom v USA, ktoré nastali predovšet-
kým kvôli a po víťazstve Demokratickej strany vo voľbách do Kon-
gresu, americká politika voči Iraku a Blízkemu východu sa výrazne 
nezmenila. Kontinuita zahraničnej a bezpečnostnej politiky USA 
vyplýva zo skutočnosti, že tieto otázky sú v USA zodpovednosťou 
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prezidenta a jeho administratívy. Prezident a jeho administratíva 
sú zodpovední za formulovanie koncepcie a realizáciu zahraničnej 
politiky – zodpovednosť a vplyv Kongresu sú tu pomerne obme-
dzené. Na ovplyvňovanie týchto politík má Kongres len nepriame 
prostriedky, najmä prostredníctvom schvaľovania rozpočtu a zdro-
jov, resp. využívaním politického tlaku. Hoci demokrati získali väč-
šinu v Kongrese, za situácie, keď prezident nemá v záujme výrazne 
modifi kovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku, sa tieto politiky 
nebudú meniť. Vzhľadom na to, že prezidentova iracká stratégia 
a slová o Blízkom východe a Iraku, ktoré odzneli v Správe o stave 
Únie, potvrdzujú kontinuitu, nie je možné očakávať zmeny v ame-
rickej politike na strategickej úrovni. 

Modifi kácia môže nastať v prípade, že by sa prezident rozhodol 
pre koncepčnú zmenu. Podľa súčasnej situácie však (marec – apríl 
2007) neexistujú javy, ktoré by tomu nasvedčovali. Samozrejme sa 
tento stav môže zmeniť aj v dôsledku pozitívneho či negatívneho 
vývoja v Iraku, alebo pod vplyvom ďalšej nepredvídateľnej skutoč-
nosti. Určité zmeny môžu nastať po istom čase aj kvôli blížiacim 
sa prezidentským voľbám, keďže Irak bude určite jednou z najfrek-
ventovanejších tém politickej kampane a každý potenciálny pre-
zidentský kandidát sa v tejto oblasti snaží vyprofi lovať. Americká 
zahraničná a bezpečnostná politika voči Blízkemu východu a Iraku 
sa teda pravdepodobne výrazne nezmení do prezidentských volieb 
v roku 2008, resp. do nástupu nového prezidenta do úradu začiat-
kom roka 2009. 

Pre SR sú tieto otázky – vzhľadom na to, že vo výraznej miere 
určujú vnútropolitický a zahraničnopolitický diskurz u nášho stra-
tegického spojenca – veľmi dôležité. Od amerického rozhodnutia 
závisí ďalší vývoj nielen v Iraku, ale vzhľadom na centrálne geopo-
litické postavenie Iraku v regióne aj na celom Blízkom východe. Aj 
keď angažovanosť NATO v Iraku nie je príliš rozsiahla, predsa len 
má SR aj ako členský štát záujem na stabilizácii krajiny, najmä s ohľa-
dom na naše ďalšie aktivity v regióne. 
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1 Ve ké zmeny nastali aj 
v americkej stratégii vo i
Iraku a celkove vo i regió-
nu Blízkeho východu. Ide 
o problematiku, ktorá bola 
z poh adu americkej zahra-
ni nej a bezpe nostnej poli-
tiky najdôležitejšia v sledo-
vanom období. Problematike 
je preto venovaná samostatná 
kapitola Ondrejcsák, Róbert: 
Politika USA vo i Iraku – 
vývoj, zmeny a vnútropoli-
tické súvislosti – pozn. ed. 
(RO, L).

Autor: Róbert ONDREJCSÁK

Oponent: Daniel DOM

Úvod
Budovanie „globálneho strategického partnerstva“ s Indiou – vývoj amerického 
strategického myslenia v súvislosti s Indiou
Vývoj postavenia Indie v amerických strategických dokumentoch 
v období 2001 – 2006
Miesto Afriky v americkom strategickom myslení – znovuobjavenie kontinentu
Vývoj postavenia Afriky v amerických strategických dokumentoch 
v období 2001 – 2006
Záver a implikácie pre SR

Úvod

V predchádzajúcich troch Panorámach bol prezentovaný vývoj 
amerického strategického myslenia po Studenej vojne s dôrazom 
na obdobie 11. 9. 2001. Okrem vývoja boli prezentované a analy-
zované aj korene strategického myslenia v USA, najdôležitejšie stra-
tegické dokumenty, ako aj konkrétne kroky a záujmy USA (Nati-
onal Security Strategy – NSS – 2002 a 2006, Quadrennial Defense 
Review Report – QDR – 2001 a 2006). [13; 14; 10; 11]

Cieľom tohto príspevku je prezentácia a analýza vývoja americ-
kých stratégií voči regiónom a mocnostiam, ktoré sú v globálnom 
bezpečnostnom prostredí kľúčové a majú rozhodujúci vplyv na for-
movanie strategickej situácie a voči regiónom, kde dochádza a môže 
dochádzať k hlbokým zmenám amerického prístupu, ktoré budú mať 
rozhodujúci vplyv na ich geopolitickú budúcnosť. Na základe týchto 
kritérií budeme sledovať z pohľadu vývoja amerického strategického 
myslenia americko-indické vzťahy a americký prístup k Afrike1. 

Budovanie „globálneho strategického partnerstva“ 
s Indiou – vývoj amerického strategického myslenia 
v súvislosti s Indiou

Bilaterálne vzťahy USA–India majú v budúcnosti potenciál určovať 
nielen ázijskú, ale aj globálnu rovnováhu moci. Dôsledkom nárastu 
indického mocenského potenciálu a indického vplyvu sa India stáva 

Vývoj amerického strategického 
myslenia po roku 2001 
– prípad Indie a Afriky
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2 Na základni má pôsobi  12 
– 14 indických bojových lie-
tadiel MiG-29 – pozn. aut. 

kľúčovým aktérom nielen vo svojom geopolitickom okolí, t. j. v juž-
nej a v juhovýchodnej Ázii, ale postupne aj v susediacich regiónoch. 
Rozvoj indického vojenského námorníctva a indickej námornej 
prítomnosti spôsobuje, že India sa stáva dominantnou mocnosťou 
v oblasti Indického oceánu s možnosťou projekcie do juhovýchodnej 
Ázie a v obmedzenej miere do Tichomoria v strednodobom hori-
zonte. Rozvíjaním vzťahov so štátmi juhovýchodnej Ázie a ASEAN 
sa India stáva spoločne s Čínou a USA treťou najdôležitejšou „von-
kajšou mocnosťou“ regiónu. Nárast energetickej spotreby bude prav-
depodobne „tlačiť“ Indiu do aktívnejšej úlohy na Blízkom výcho-
de. Dôležitým medzníkom nárastu mocenského potenciálu Indie 
je otvorenie vôbec prvej zahraničnej základne juhoázijskej mocnos-
ti v Tadžikistane (základňa Ayni/Farkhor) [1], teda v oblasti, ktorá 
je z pohľadu mocenského súperenia mimoriadne atraktívna2. Tie-
to faktory a udalosti podporujúce širšie veľmocenské ambície Indie 
stanovujú základ indicko-americkej spolupráce ako kooperácie glo-
bálnej mocnosti s regionálnou a potenciálne globálnou veľmocou. 
Postupný nárast dôležitosti Indie sa odzrkadľuje aj v jednotlivých 
strategických dokumentoch USA, ktoré hodnotia aj význam kľúčo-
vých regiónov a štátov (pozri neskôr). 

Počas Studenej vojny boli vzťahy oboch štátov pomerne rezer-
vované a možné výraznejšie zlepšenie bilaterálnych vzťahov po jej 
skončení prekazili okolnosti indických (a pakistanských) nukleár-
nych testov v roku 1998. Prvým vážnejším krokom vývoja vzťahov 
dvoch mocností bola návšteva prezidenta Clintona v Indii v marci 
2000, počas ktorej bolo prezentované partnerstvo „dvoch najväč-
ších, resp. najľudnatejších demokracií na svete“, čo vytvorilo vhodné 
ideologické zázemie pre ďalší rozvoj vzťahov. 

Teroristické útoky 11. 9. 2001 a následný vývoj znamenali medz-
ník vo vývoji bilaterálnych vzťahov. India vo výraznej miere logis-
ticky podporila americké operácie (vrátane ponuky na používanie 
základní) v strednej Ázii a výrazná bola aj podpora v politickej oblas-
ti. Počas rokovaní amerického ministra zahraničných vecí s jeho 
indickým kolegom 17. 10. 2001 okrem jednoznačnej indickej pod-
pory pre protiteroristické operácie USA obaja predstavitelia niekoľ-
kokrát potvrdili, že ich štáty sú „prirodzenými spojencami“ [15]. 

V novembri 2001 bola spolupráca posilnená po stretnutí prezi-
denta Busha a premiéra Vádžpejího v oblastiach regionálnej bezpeč-
nosti, vedy, výskumu vesmíru, civilnej nukleárnej bezpečnosti, pro-
titeroristických krokov a spoločných vojenských operácií. V roku 
2001 prvýkrát po indických nukleárnych testoch zasadala US-India 
Defense Policy Group. 

Vývoj amerického strategického myslenia po roku 2001 – prípad Indie a Afriky
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3 Za k ú ového architekta 
strategických vz ahov Indie 
a USA je považovaný Robert 
Blackwill, prvý ve vyslanec 
USA v Indii po as vlády pre-
zidenta Busha [12] – pozn. 
aut.

4 Americkí kritici dohody 
argumentujú, že USA „zne-
možnili“ intenzívne presa-
dzovaný non-prolifera ný 
režim, že sa to môže sta
precedensom at ., kým nie-
ktorí indickí predstavitelia 
hovorili o príliš rozsiahlych 
obmedzeniach pre indický 
nukleárny program, dokon-
ca niektorí hovorili, že India 
sa stane len „junior partne-
rom“ USA a tým sa obmedzia 
jej možnosti na autonómne 
strategické rozhodnutia [4] – 
pozn. aut.

Prelomovými bodmi boli návšteva indického premiéra Man-
móhana Singha v USA v júli 2005, následná Bushova návšteva 
v Indii v marci 2006 [17] a ich opätovné stretnutie v júli 2006 
[9]3. Americko-indické vzťahy sa stali „globálnymi“ a „strategic-
kými“ pre oba štáty, s dôrazom na tri oblasti: strategické otázky, 
energetika a ekonomická spolupráca. Dôležitým faktorom je, že 
partnerstvo je podporované politickým konsenzom kľúčových 
politických síl v oboch štátoch. Samozrejme, určité výnimky exis-
tujú – v USA boli problémy predovšetkým v súvislosti so schva-
ľovaním dohody o nukleárnej spolupráci, ktorá podľa kritikov 
poškodzuje non-proliferačný režim. V Indii sa proti úzkej spo-
lupráci s USA postavili najmä krajne ľavicové sily, čo však neo-
hrozuje ďalší vývoj bilaterálnych vzťahov. Je zaujímavé, že indic-
ká spoločnosť je napriek určitému poklesu v poslednom obdo-
bí dlhodobo jednou z najviac naklonených USA na celom svete 
[2]. 

Je nevyhnutné zmieniť spoluprácu v nukleárnej oblasti, ktorá dlhé 
obdobie brzdila ich vzájomné zblíženie, pričom situáciu zhoršili (z 
pohľadu USA) testy Indie a Pakistanu. Stretnutie Bush–Singh pri-
nieslo prelom, pretože USA uznali, že „India, ako zodpovedný štát 
s pokročilou nukleárnou technológiou, by mala získať také výho-
dy ako ostatné podobné štáty“. Následné bilaterálne dohody a kro-
ky indickej vlády vrátane rozdelenia civilných a vojenských nuk-
leárnych zariadení umožnili rýchly progres. USA de facto uznali 
Indiu za „legálnu“ nukleárnu mocnosť, kým India akceptovala urči-
té obmedzenia a medzinárodné kontrolné mechanizmy4. Diskusia 
v oboch komorách amerického Kongresu (ktorá bola mimoriadne 
intenzívna) a okolnosti ratifi kácie boli komplexné, navyše bolo pri-
pojené 30-stranové „vysvetľovacie stanovisko“, ktoré indickí pred-
stavitelia neprijali s nadšením. Nakoniec ale americký prezident 18. 
12. 2006 podpísal Henry J. Hyde United States-India Peaceful Ato-
mic Energy Cooperation Act, čo defi nitívne potvrdilo strategické 
partnerstvo. 

Vývoj postavenia Indie v amerických strategických 
dokumentoch v období 2001 – 2006

Prezentovaný progres je možné identifi kovať aj vo vývoji mies-
ta Indie v amerických strategických dokumentoch v období od 
2001 do 2006, kde sa rozvoj bilaterálnych vzťahov odzrkadlil veľmi 
jednoznačne. 
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QDR 2001
Južná a juhovýchodná Ázia sú v QDR 2001 zaradené medzi „kritic-
ké regióny“, u ktorých treba zabrániť, aby sa dostali pod dominan-
ciu nepriateľských mocností. Zaradenie regiónu do tejto kategórie 
nepredstavovalo žiadne nóvum, vzťahom na to, že periférie Eurázie 
od západnej Európy až po severovýchodnú Áziu už od konca druhej 
svetovej vojny patrili medzi deklarovane vitálne regióny z pohľadu 
globálnych strategicko-geopolitických záujmov USA. 

Vzhľadom na reálie „námornej geopolitiky“ vrátane transport-
ných trás kľúčových energetických surovín – ktoré sa realizujú aj 
z Perzského zálivu cez Indický oceán – sa požiadavka na zabezpeče-
nie „prístupu ku strategickým zdrojom“, ako aj bezpečnosti medzi-
národných námorných komunikácií priamo týka aj americkej stra-
tegickej prítomnosti v oblasti Indického oceánu [10, s. 2].

V rámci regionálnych bezpečnostných trendov sa opätovne zdô-
razňuje komplexnosť stability a rovnováhy v Ázii [10, s. 4]. Vyzdvi-
huje sa, že USA stoja pred najväčšou výzvou v oblúku od Bengálske-
ho zálivu až po Japonské more, čo opätovne korešponduje s vyššie 
prezentovanými geopolitickými záujmami. 

Na zmenené determinujúce faktory globálneho bezpečnostné-
ho prostredia však už reaguje QDR tým, že južná Ázia a Indic-
ký oceán sú spomenuté aj ako potenciálne cieľové oblasti v rám-
ci globálnej redislokácie amerických jednotiek a základní [10, s. 
27]. Ich miesto v rámci redislokácie je však naviazané na centrál-
ne postavenie Blízkeho východu v rámci tohto procesu. Južná 
Ázia a Indický oceán by teda aj v prípade posilnenia amerických 
jednotiek slúžili najmä ako základne pre operácie na Blízkom 
východe. 

Aj keď je v QDR 2001 bezprostredné geopolitické okolie Indie 
niekoľkokrát spomenuté, v tom čase sa ešte výrazne neobjavovala 
idea potreby užšej americko-indickej spolupráce. India a južná Ázia 
sú tu charakterizované ako objekty globálnej americkej stratégie 
a nie ako subjekt, ktorý má byť aktívnym partnerom USA pri for-
movaní globálneho bezpečnostného prostredia. 

NSS 2002
NSS 2002 je možné všeobecne hodnotiť ako stratégiu USA vo vojne 
proti terorizmu, keďže tento faktor determinoval všetky americké 
ciele, kroky, ako aj vzťahy s regiónmi a štátmi vrátane južnej Ázie 
a Indie. 

V súvislosti s južnou Áziou USA vyjadrujú záujem o vyriešenie 
nezhôd medzi Indiou a Pakistanom. Mali by záujem o vyriešenie 
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tohto konfl iktu aj kvôli tomu, že radia medzi spojencov vo vojne 
proti terorizmu. Ich vzájomný konfl ikt odvádza indickú a pakistan-
skú pozornosť a energiu (to platí najmä u Pakistanu) od krokov 
potrebných na elimináciu teroristických skupín. 

Kým o vzťahoch s Pakistanom QDR hovorí, že vďaka jeho 
pripojeniu k vojne proti terorizmu boli bilaterálne vzťahy posil-
nené [13, s. 10], o Indii hovorí, že sa stane veľkou demokratic-
kou mocnosťou 21. storočia. Už aj tieto formulácie odzrkadlili 
posun politiky USA v južnej Ázii, resp. vo vzťahoch s Pakistanom 
a Indiou. Kým Pakistan bol kľúčovým americkým spojencom 
počas Studenej vojny a India skôr „neangažovaná“ s miernym 
príklonom k ZSSR, v poslednom desaťročí dochádza k reorien-
tácii amerických priorít. Samozrejme, v dôsledku geopolitických 
faktorov vojny proti terorizmu a operácie v Afganistane váha 
Indie aj Pakistanu pre USA narástla. Kým však predtým boli pre 
USA prioritou vzťahy s Pakistanom a USA nerealizovali kro-
ky vedúce k zblíženiu s Indiou, ktoré by mohli ohroziť vzťahy 
s Pakistanom, v poslednom období nastala zmena. Pakistan je 
kľúčovým americkým spojencom vo vojne proti terorizmu aj na 
regionálnej úrovni, no dôležitosť a rámec americko-pakistanskej 
spolupráce nepresahuje širší región južnej a čiastočne strednej 
Ázie. Na druhej strane sa India stáva pre USA dôležitým spo-
jencom nielen na regionálnej úrovni, ale budované „strategické 
partnerstvo“ má potenciál globálneho dosahu. Je to najdôleži-
tejšia zmena, resp. reorientácia amerického vzťahového systému 
v širšom regióne po Studenej vojne a americko-indické vzťa-
hy budú kľúčovým elementom ázijskej a globálnej mocenskej 
rovnováhy. 

V súlade s tým sa India objavuje aj v časti o vzťahoch s „ďal-
šími hlavnými centrami globálnej sily“ [13, s. 27]. USA podľa 
dokumentu majú záujem o transformáciu bilaterálnych vzťahov 
s Indiou v presvedčení, že americkým záujmom sú „silné vzťahy 
s Indiou“. Prezentuje sa ideologický základ spolupráce – kooperá-
cie „dvoch najväčších demokracií“ – ktorý sa objavil už za prezi-
denta Clintona. 

K spoločným záujmom sú zaradené zabezpečenie voľného pohy-
bu a obchodu, vrátane vitálnych námorných komunikácií v Indic-
kom oceáne. Ďalšími spoločnými cieľmi sú boj proti terorizmu 
a vytvorenie strategicky stabilnej strednej Ázie [13, s. 27]. 

Dokument prezentuje aj problém, ktorý bol odvtedy vyriešený: 
indický nukleárny program a  program na budovanie balistických 
striel. NSS 2002 už naznačuje, že kým v minulosti tieto problémy 
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determinovali vývoj bilaterálnych vzťahov, v roku 2002 USA začí-
najú spoluprácu s Indiou ako s rastúcou globálnou mocnosťou na 
základe spoločných strategických záujmov. 

QDR 2006
Kým v QDR 2001 sa o rozvoji užšieho indicko-amerického par-
tnerstva hovorilo ako o potenciálnej možnosti, v QDR 2006 je 
už India charakterizovaná ako „kľúčový strategický partner“ USA, 
čo odzrkadľuje vývoj v budovaní americko-indického partnerstva. 
Spomína sa kľúčové stretnutie amerického prezidenta a indické-
ho premiéra, ktoré „transformovalo americko-indické vzťahy na 
globálne partnerstvo, ktoré zabezpečí líderstvo v oblastiach spo-
ločného záujmu“ [11, s. 28]. Zdieľané hodnoty oboch demokracií 
poskytujú základ pre ďalšie zvyšovanie strategickej spolupráce. 

NSS 2006
Dokument prezentuje vývoj, ktorý nastal vo vzťahoch USA a Indie: 
„nechali sme za sebou dekády nedôvery a nasmerovali vzťahy s Indi-
ou, najľudnatejšou demokraciou na svete, na novú, plodnú cestu“ 
[14, s. 35]. 

V celom regióne južnej Ázie sú USA angažované v rozsahu, kto-
rý nemá obdobu. Demokratické zriadenie Indie vytvára základy pre 
dobré bilaterálne vzťahy, kým v prípade Pakistanu sa presadzuje sta-
bilita, bezpečnosť a jeho cesta k demokracii [14, s. 39].

India je najväčšou mocnosťou, ktorá zdieľa spoločné hodnoty 
s USA a v súčasnosti s nimi zdieľa aj globálne záväzky. Pokrok vo 
vzťahoch s Indiou bol dosiahnutý paralelne s posilnením strate-
gických vzťahov s Pakistanom. USA sa snažia, aby dobré vzťahy 
s Indiou posilnili vzťahy s Pakistanom a vice versa. Budovanie kva-
litných vzťahov s jedným štátom tu teda nevylučuje dobré vzťahy 
s druhým. 

Podľa dokumentu tvoria dobré vzťahy a pozície v južnej Ázii zák-
lady pre hlbšiu angažovanosť v strednej Ázii. 

Obraz Indie prezentovaný v amerických strategických doku-
mentoch od roku 2001 po 2006 sa radikálne zmenil. Kým 
v roku 2001 sa zdôrazňovali predovšetkým príležitosti vo vývo-
ji bilaterálnych vzťahov a aj to len na všeobecnej úrovni, naj-
novšie dokumenty už odzrkadľujú dynamický vývoj vzájomných 
vzťahov. „Globálne strategické partnerstvo“ dvoch „najväčších 
demokracií“ na svete je faktorom, ktorý bude kľúčový pre ďal-
ší vývoj mocenskej rovnováhy v Ázii a dlhodobo aj na celom 
svete. 
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Miesto Afriky v americkom strategickom myslení – 
znovuobjavenie kontinentu

Afrika zohrávala špecifi ckú úlohu v strategickom myslení USA 
v poslednej etape Studenej vojny. Južná časť kontinentu bola dôle-
žitá predovšetkým pre americké vojenské námorníctvo, vzhľadom 
na to, že základné prístupové cesty do Indického oceánu a Perzské-
ho zálivu viedli okolo jeho južného cípu. Dôležitosť Afriky nará-
stla aj v dôsledku expanzie ZSSR a jeho spojencov, predovšetkým 
Kuby, na kontinent, ako aj po prezentácii a následnej realizácii plá-
nov admirála Gorškova na budovanie globálnej sovietskej prítom-
nosti na oceánoch, v ktorých mala Afrika dôležité miesto. 

Po ukončení Studenej vojny sa však pozornosť USA Afrike zní-
žila, podobne ako aj americké aktivity. Napríklad súčasný americký 
prezident Bush ešte aj v januári 2000 vyhlásil, že by neposlal ame-
rické jednotky do Rwandy v 90. rokoch, keďže Afrika nebola súčas-
ťou amerických „strategických záujmov“ [5]. Jedinú výnimku tvoril 
americký zásah v Somálsku v roku 1993, ktorý sa skončil stiahnutím 
amerických jednotiek. 

V poslednom období sa Afrika postupne opätovne stáva dôleži-
tým regiónom z hľadiska strategických záujmov USA predovšetkým 
z dvoch dôvodov. Prvým z nich je vojna proti terorizmu, ktorá pod-
čiarkuje najmä dôležitosť východnej Afriky, ale čiastočne aj sahel-
skej oblasti. V súvislosti s  vojnou proti terorizmu je treba poukázať 
na budovanie amerických pozícií v Džibuti (Combined Joint Task 
Force – Horn of Africa – CJTF-HOA) a na americkú angažovanosť 
počas posledného etiópsko-somálskeho konfl iktu, kde Američania 
pomáhali etiópskym silám v oblasti výzbroje, výcviku, spravodaj-
ských informácií, logistiky i priamej (leteckej) podpory pri operá-
ciách. Americká angažovanosť v Somálsku tiež tvorí predovšetkým 
súčasť globálneho boja proti terorizmu. Spomíname ju ako príklad 
špecifi ckej kategórie, ktorá síce geografi cky patrí k Afrike, ale z 
„tematického pohľadu“ ku globálnej vojne proti terorizmu. 

Tiež v rámci protiteroristickej vojny boli uzavreté dohody 
so štátmi v oblasti o budovaní miestnych spôsobilostí a kapacít 
vhodných na boj proti teroristických skupinám a na kontrolu 
nad vlastným územím. Teroristické skupiny totiž môžu využívať 
a zneužívať len čiastočne kontrolované územia sahelských štátov 
na budovanie svojich základní. Tento špeciálny projekt má spo-
ločné črty s francúzskym, resp. britským konceptom RECAMP, 
cieľom ktorého je tiež posilňovanie spôsobilostí afrických štátov, 
ktoré by mohli byť využiteľné v mierových operáciách v Afrike. 
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5 Detailné údaje o dovoze 
ropy do USA pod a jednot-
livých štátov pozri [16] – 
pozn. aut. 

V roku 2003 poskytli USA 100 mil. USD pre východoafrické 
štáty na výcvik, výzbroj a ďalšiu pomoc v rámci protiteroristic-
kého boja [8]. 

Druhým dôvodom rastu dôležitosti Afriky sú dodávky strategic-
kých energetických surovín, najmä ropy. Prezident Bush prezento-
val cieľ, podľa ktorého sa má znížiť americká závislosť od dodávok 
ropy a zemného plynu od štátov, ktoré sa nachádzajú v kritických 
regiónoch, teda. predovšetkým na Blízkom východe. V súčasnos-
ti USA zabezpečujú približne 20 % dovozu ropy z Afriky, hlav-
ne z regiónu Guinejského zálivu, čo sa približuje podielu Blízke-
ho východu. Najdôležitejšími partnermi USA sú Nigéria, Gabon 
a Angola, ktorí spolu pokrývajú viac ako 70 % celkového afrického 
vývozu ropy do USA. Len Nigéria pokrýva viac ako 8 % celkové-
ho amerického importu ropy a je piatym najväčším dodávateľom5. 
Podľa predpokladov U.S. National Intelligence Council má pomer 
západnej Afriky na dovoze ropy do USA do roku 2015 narásť až 
na 25 %. 

Z tohto pohľadu nie je prekvapujúce, že sa objavujú plány na zria-
denie amerických základní v oblasti, vzhľadom na to, že zabezpeče-
nie energetickej bezpečnosti medzi najdôležitejšie strategické prio-
rity každého štátu. 

Nemenej dôležitým signálom nárastu dôležitosti Afriky pre 
USA sú plány na vytvorenie samostatného veliteľstva pre Afriku 
v rámci globálneho systému amerických regionálnych veliteľstiev 
[6]. V súčasnosti patrí drvivá väčšina Afriky do zodpovednosti 
európskeho veliteľstva USA, s výnimkou Madagaskaru, ktoré patrí 
k PACOM (tichomorské veliteľstvo, kam patrí aj Indický oceán) 
a východnej Afriky, ktorá je zodpovednosťou CENTCOM (Blíz-
ky východ a stredná Ázia). Prezident Bush sa defi nitívne rozhodol 
o vytvorení afrického veliteľstva vo februári 2007. Do začiatku sep-
tembra má padnúť aj rozhodnutie o jeho sídle, ktoré má dosiahnuť 
plnú funkčnosť do septembra 2008. 

V súčasnosti koordinuje a realizuje európske veliteľstvo aj aktivi-
ty USA pod záštitou Trans-Saharan Counter-Terrorism Initiative. 
V rámci iniciatívy poskytuje výcvik, výmenu spravodajských infor-
mácií, fi nančnú a materiálnu podporu 9-10 africkým štátom. Je zod-
povedné za budovanie spôsobilostí a civilné projekty vo východo-
afrických štátoch. 

Nárast dôležitosti kontinentu odzrkadľuje aj návšteva americké-
ho prezidenta 8. – 12. 7. 2003, teda krátko po deklarovanom ukon-
čení hlavných bojových operácií v Iraku. Prezident navštívil Južnú 
Afriku, Botswanu, Nigériu, Senegal a Ugandu, pričom hlavnými 

Vývoj amerického strategického myslenia po roku 2001 – prípad Indie a Afriky



49

1.1

témami jeho návštevy boli vojna proti terorizmu a boj proti chudo-
be a chorobám [5]. Je potrebné dodať, že približne v čase Bushovej 
návštevy vyslali USA 2 000 vojakov do Libérie na zabezpečenie 
stabilizačnej misie v krajine. Ide o dôležitý krok, ktorý bol usku-
točnený napriek kritike niektorých civilných aj vojenských pred-
staviteľov, ktorí poukazovali na náročnosť úloh amerických ozbro-
jených síl v Iraku. 

Vývoj postavenia Afriky v amerických strategických 
dokumentoch v období 2001 – 2006

QDR 2001
Vzhľadom na termín vydania dokumentu je zrejmé, že obsah aj 
v súvislosti s Afrikou určuje globálny boj proti terorizmu (aj keď väč-
šina textu bola hotová ešte pred 11. 9. 2001). To znamená, že sa zdô-
razňujú faktory dôležité pre protiteroristické operácie a iniciatívy. 

Afrika je v dokumente spomínaná predovšetkým ako oblasť „s 
absenciou schopných a zodpovedných vlád“ a „zlyhávajúcich štá-
tov“, ktoré nie sú schopné kontrolovať vlastné územia, čo vytvára 
podmienky pre činnosť nepriateľských neštátnych aktérov vrátane 
teroristických skupín a kriminálnych organizácií. Na túto situáciu 
USA reagovali naštartovaním spomenutej iniciatívy na rozvoj spô-
sobilostí miestnych vlád najmä v riedko obývanej sahelskej oblasti 
[10, s. 5].

Je zaujímavé, že aj keď v QDR 2001 sú prezentované konkrétne 
plány a kroky USA na globálnu redislokáciu vojenských síl, Afri-
ka v dobe prác na dokumente (2000 – 2001) ešte absentuje medzi 
potenciálnymi cieľovými regiónmi pre nové základne. O vytvorení 
amerických základní v Afrike – odvtedy bola vybudovaná najväčšia 
americká základňa USA v Afrike v Džibuti – sa v tom čase sa ešte 
ofi ciálne neuvažovalo. 

NSS 2002
Situácia bola podobná ako v QDR 2001: africké vojny a chudoba 
ohrozujú strategickú prioritu USA, t. j. globálnu vojnu proti tero-
rizmu. Preto budú USA pomáhať pri posilňovaní „krehkých štátov“, 
budovaní kapacít potrebných pre kontrolu hraníc a spravodajských 
spôsobilostí na zabránenie prístupu teroristov. [13, s. 10]

Je zaujímavé, že v prípade Afriky dokument zdôrazňuje spolu-
prácu USA s európskymi spojencami. NSS 2002 bola považovaná 
za najviac „unilateralistickú“ stratégiu USA, no v prípade prístupov 
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6 Angažovanos  USA v Libé-
rii má dlhé historické korene. 
Libéria bola de facto založe-
ná Spojenými štátmi (1821 – 
1824) pre Afroameri anov, 
ktorí sa chceli vráti  do svo-
jej pôvodnej vlasti. Odvtedy 
– aj v obdobiach, kedy USA 
nemali záujem angažova  sa 
v Afrike – tvorí Libéria výnim-
ku, v prípade ktorej sú ame-
rické väzby intenzívnejšie – 
pozn. aut. 

7Viac o situácii v Libérii pozri 
príspevok Bajzíková, Katarí-
na: Bezpe nostná situácia v 
západnej Afrike z poh adu 
Libérie – pozn. ed. ( L).

k problémom Afriky to neplatí – zdôrazňuje sa spolupráca s európ-
skymi spojencami, ako aj s miestnymi štátmi. 

Podľa dokumentu je možné zhrnúť americkú stratégiu do troch 
bodov [13, s. 11].

Štáty s väčším vplyvom vo svojom okolí sú označené ako „kot-1.  
vy“ pre regionálnu angažovanosť a vyžadujú väčšiu pozornosť. 
K týmto štátom NSS 2002 zaraďuje Južnú Afriku, Nigériu, 
Keňu a Etiópiu.
Koordinácia s európskymi spojencami a medzinárodný-2.  
mi organizáciami je kľúčová pre úspech mierových operácií 
a riešenie konfl iktov.
Silnejšie africké štáty a subregionálne organizácie majú byť 3.  
posilnené ako primárne zdroje pre konanie proti transnaci-
onálnym hrozbám. 

V súlade so základnou líniou stratégie sú politická a ekonomická 
sloboda afrických štátov považované za najistejšiu cestu pre rozvoj 
Afriky, kde „sú vojny väčšinou konfl iktami o zdroje a politickú moc“ 
[13, s.11].

QDR 2006
Afrika sa objavuje najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu, čo síce 
nie je novinkou, ale v QDR 2006 je už americká angažovanosť a prí-
tomnosť oveľa konkrétnejšia ako len všeobecné konštatovanie o záuj-
moch USA na kontinente. Spomína sa CJTF-HOA, ktorá sa anga-
žuje v budovaní kapacít hostiteľských krajín v Keni, Etiópii a Džibuti. 
Spoločné sily sú prezentované ako príklad pre efektivitu a „ekonómiu 
sily“: relatívne malé, ale efektívne jednotky operujú na rozsiahlom úze-
mí. Okrem bojových operácií realizujú tréning bezpečnostných síl, 
zdravotnícku výpomoc a verejné práce. Prostredníctvom týchto akti-
vít majú zabraňovať zlyhávaniu štátov a vzniku nekontrolovaných úze-
mí, ktoré by mohli využívať teroristické skupiny. 

V saharskej oblasti dokument spomína Counter-Terrorism Initia-
tive európskeho veliteľstva USA. Iniciatíva, ktorá obsahuje vojenské 
aj civilné elementy, má za cieľ pomôcť štátom v západnej a severnej 
Afrike rozvíjať bezpečnostné sily a procedúry potrebné pre kontrolu 
svojich území, aby sa zabránilo teroristickým aktivitám [11, s. 12].

QDR spomína aj špecifi ckú angažovanosť USA v Libérii6 a pod-
pora amerických síl stabilizačnej misii ECOWAS7. 

NSS 2006 
Stratégia pokračuje v prezentácii konkrétnych amerických kro-
kov. Afrika je spomínaná v súvislosti s nevyhnutnosťou výstavby 
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regionálnych síl pre prevenciu konfl iktov: v roku 2004 bola na sum-
mite G-8 prezentovaná Global Peace Operations Initiative, ktorá 
má pomáhať pri výcviku afrických síl určených pre peacekeeping. 

V oblasti ekonomickej spolupráce a budovania otvorených trhov 
USA presadzujú dohody o slobodnom obchode (Free Trade Agree-
ments) so štátmi Juhoafrickej colnej únie ( JAR, Svazijsko, Lesotho, 
Namíbia, Botswana). 

Dokument poukazuje na „rastúcu geostrategickú dôležitosť“ 
Afriky, ktorú Bushova administratíva považuje za prioritu. Prezen-
tujú sa historické, kultúrne, obchodné a strategické súvislosti vzťa-
hov s Afrikou. 

Po prvýkrát sa vyjadruje súvislosť medzi bezpečnosťou USA a bez-
pečnostnou situáciou v Afrike, najmä v súvislosti so zlyhávajúcimi 
a slabými štátmi a oblasťami bez efektívnej kontroly centrálnych 
vlád. USA majú pomáhať africkým štátom v hospodárskom rozvoji 
a posilňovaní efektívnej demokratickej vlády. Zaväzujú sa pomáhať 
africkým štátom pri budovaní vlastných spôsobilostí a regionálnych 
spôsobilostí Africkej únie pre peacekeeping, postkonfl iktnú trans-
formáciu a konsolidáciu demokratickej tranzície [14, s. 38]. 

Tak ako v prípade Indie, aj v prípade Afriky je možné identifi ko-
vať jednoznačný posun vo vnímaní v období od 2001-2006. Afri-
ka sa z nie príliš dôležitého postavenia stáva kľúčovou strategic-
kou oblasťou pre USA v boji proti terorizmu, čo sa odzrkadľuje aj 
v najnovších strategických dokumentoch. Kľúčové je konštatovanie 
z NSS 2006, kde sa prezentuje súvislosť medzi situáciou v Afrike 
a bezpečnosťou USA, čo znamená prelom v americkom strategic-
kom myslení. 

Záver a implikácie pre SR

Americko-indické vzťahy sa postupne stávajú dôležitým faktorom, 
ktorý určuje strategickú situáciu v Ázii. Dôsledkom postupného 
nárastu indického mocenského potenciálu a vplyvu a prehlbovania 
americko-indickej spolupráce význam tohto „strategického partner-
stva“ bude ďalej rásť. Tento faktor v strednodobom a dlhodobom 
horizonte nebude možné ignorovať v žiadnej globálnej strategickej 
kalkulácii. Samozrejme to platí aj pre SR, hoci u nás nepatria globál-
ne strategické otázky medzi najdiskutovanejšie. Kvôli efektívnejšej 
príprave na výzvy budúcnosti a lepšie pochopenia strategickej situ-
ácie by im bolo vhodné venovať väčšiu pozornosť. Americko-indic-
ké partnerstvo je faktorom, s ktorým by mala slovenská zahraničná 
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a bezpečnostná politika v súvislosti s Áziou, resp. globálnou mocen-
skou rovnováhou dlhodobo počítať. 

SR má v subsaharskej Afrike záujmy predovšetkým ako člen EÚ 
a súčasť západného sveta „donorov“. Bývalé koloniálne veľmoci 
v rámci EÚ, najmä Francúzsko a Spojené kráľovstvo, v Afrike majú 
rozsiahle záujmy a bohato sa tam angažujú. „Európsku politiku“ 
sa teda snažia a budú snažiť formovať v súlade s týmito záujmami. 
Vytvárajú sa nepriame väzby transformované z celoeurópskej úrovne 
smerom k členským štátom. Záujmy EÚ a USA v Afrike majú síce 
odlišný charakter, no pôsobia komplementárne. Silové angažovanie 
USA vo vojne proti terorizmu a angažovanie bývalých koloniálnych 
veľmocí v ich zónach vplyvu sa prekrýva s rozvojovou a humani-
tárnou agendou, v ktorej je zapojený praktický celý západný svet. 
Efektivitu našej ofi ciálnej rozvojovej pomoci pre krajiny subsahar-
skej Afriky pritom podmieňujú tie isté faktory, ako efektivitu ame-
rického angažovania vo vojne proti terorizmu.  
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1 Tento príspevok erpá 
z nepublikovanej práce auto-
ra [26] – pozn. aut.

2 Termín „democracy promo-
tion“ je v celom lánku pre-
kladaný ako šírenie demok-
racie a je uprednostnený 
pred presnejšími, no ažko-
pádnejšími i menej obsaž-
nými termínmi ako „podpo-
ra demokracie v zahrani í“ 
i „presadzovanie demok-

racie.“ Šírenie demokracie 
ozna uje vládne a mimo-
vládne aktivity vo i tretím 
krajinám za ú elom zmeny 
smeru ich politickej trajek-
tórie k demokratickejšiemu 
zriadeniu – pozn. aut
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Úvod1

Fenomén šírenia demokracie (democracy promotion)2 sa dostal do 
širšieho povedomia akademickej obce nedávno aj napriek jeho dlh-
šej existencii. Tento stav možno pripísať povahe konceptu, ktorý 
leží na pomedzí medzinárodných vzťahov, bezpečnostných a roz-
vojových štúdií a tranzitológie. Aj preto sa až donedávna ocital na 
okraji veľkých debát spoločenských vied. Záujem oň prudko vzrás-
tol po vojenskom zásahu USA v Iraku a sérii volebných revolúcií 
v postsovietskom priestore. Okrem USA a napriek ich dominancii 
v šírení demokracie existuje mnoho iných aktérov, medzi ktorými 
je najvplyvnejšia a najviditeľnejšia EÚ.

Cieľom príspevku je poskytnúť kritickú komparatívnu analý-
zu vybraných aspektov šírenia demokracie v zahraničnej a bezpeč-
nostnej politike EÚ a USA. Konkrétnejšie skúma ciele, mechanizmy 
a výsledky stratégií oboch aktérov v tejto oblasti, ilustrované na prí-
klade tzv. „farebných revolúcií“. Príspevok tiež analyzuje stav šírenia 
demokracie v SR, ktorý je doplnený o náčrt možností participácie 
jej obranných, bezpečnostných a zahranično-politických rozhodo-
vacích sfér. 

Ciele šírenia demokracie

Tak ako väčšina policies, aj stratégia šírenia demokracie je koncipo-
vaná so zámerom splniť určité ciele. Je logické predpokladať, že jej 
zámerom je šírenie, zakladanie, konsolidácia a posilňovanie demok-
racie ako takej. Rozlišujeme pritom medzi dvoma základnými typ-
mi cieľov: čiastkové, ktorých je spravidla niekoľko, ale mnohokrát 
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3 Koncept sa striedavo obja-
vuje vo vládach demokratov 
aj republikánov a je svojou 
podstatou nadstranícky – 
pozn. aut. 

4 Pozri napr. [17; 24] – pozn. 
aut.

5 Oba vojenské zásahy boli 
zo za iatku spájané so šíre-
ním demokracie len okrajo-
vo, o sa zmenilo v druhom 
volebnom období prezidenta 
Busha, ktorý túto tému posta-
vil do centra svojej zahra-
ni no-politickej agendy. Aj 
napriek tomu, že šírenie 
demokracie pomocou vojen-
ských intervencií je v niekto-
rých prípadoch opodstatne-
nou možnos ou [30, s. 45], 
v Afganistane ani Iraku nebo-
lo ich ústredným cie om [22, 
s. 339] – pozn. aut.

sledujú naplnenie jedného alebo viacerých komplexných strategic-
kých cieľov. 

USA v rámci šírenia demokracie vo svete sledujú množstvo čias-
tkových cieľov: dodržiavanie ľudských práv, zlepšenie vymáhateľ-
nosti práva, podpora slobodných a spravodlivých volieb, budova-
nie občianskej spoločnosti [27] či dosiahnutie politickej a bezpeč-
nostnej stability v rámci konkrétneho štátu alebo regiónu. Tieto 
ciele možno zahrnúť pod idealistické chápanie zahraničnej politiky 
s dôrazom na presadzovanie slobody vo všetkých častiach sveta už 
tradične prítomné v rôznych amerických vládach3 [10, s. 7]. Aký je 
raison d’être týchto čiastkových cieľov?

Dôraz USA na šírenie demokracie podľa mnohých autorov vyplý-
va z pragmatického pohľadu na národnú bezpečnosť.4 Bezpečnostné 
pohnútky a zaistenie národných záujmov USA môžu byť označené 
za strategické ciele šírenia demokracie a zohrávajú komplementárnu 
funkciu pri ich plnení [25, s. 48-49, 52]. Šírenie demokracie tak 
možno chápať ako súčasť úsilia zaistiť strategické (bezpečnostné ale-
bo ekonomické) záujmy USA [22, s. 328]. Spojenie medzi národ-
nou bezpečnosťou a šírením demokracie pochádza z tzv. teórie mie-
ru medzi demokraciami (democratic peace theory), ktorá postuluje, 
že demokratické režimy sú menej náchylné stať sa bezpečnostnou 
hrozbou pre iné demokratické zriadenia [6].

Navzdory existencii bezpečnostnej dimenzie v rámci šírenia 
demokracie táto získala na dôležitosti a jasnosti až po teroristických 
útokoch 11. 9. 2001, keď sa stala priamou reakciou na krízu bezpeč-
nosti USA [10, s. 1]. Inkorporovanie bezpečnostných záujmov do 
jazyka šírenia demokracie sa stalo charakteristickým pre obe Bus-
hove vlády, ktoré v Národnej bezpečnostnej stratégii označili šíre-
nie demokracie za jeden z pilierov národno-bezpečnostnej doktríny 
[14]. Podpora demokracie už nebola len „jedno z hrubých vlákien 
vtkaných do spletitej tapisérie americkej zahraničnej politiky“ [25, s. 
52], ale stala sa kľúčovým zahranično-politickým cieľom Bushových 
vlád. Vojenské intervencie v Afganistane a Iraku sú tiež prezentova-
né ako širší projekt podpory demokracie v nestabilnom arabskom 
svete,5 ktorý by v ideálnom prípade mohol spustiť demokratizač-
ný domino efekt v celom regióne. Šírenie demokracie sa tak stalo 
„protilátkou“ na súčasne najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre USA 
– terorizmus [11; 12].

EÚ tiež zdieľa pohľad na zmysluplnosť šírenia demokracie vo sve-
te [3] a od 90. rokov postavila podporu demokratických hodnôt do 
centra svojej politiky vonkajších vzťahov. Aj únia defi nuje niekoľko 
čiastkových cieľov šírenia demokracie. Niektoré z nich (zlepšovanie 
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vymáhateľnosti práva, budovanie občianskej spoločnosti, presadzo-
vanie princípu „good governance“) sú do veľkej miery identické 
s americkými. Ostatné ako rozvíjanie sociálnej spravodlivosti, dôraz 
na parlamentnú formu demokracie či ochrana menšinových práv 
však do väčšej miery refl ektujú povahu EÚ vychádzajúcu z mierne 
odlišných historických a fi lozofi ckých východísk.

Šírenie demokracie „made in EU“ tiež obsahuje dôležitý bez-
pečnostný rozmer, ktorý defi noval jeho formu. Kolaps ZSSR a 
východného bloku a snaha štátov strednej a východnej Európy 
(SVE) reintegrovať sa do spoločenstva demokratických krajín, 
mali bezpečnostné implikácie, ktoré ovplyvnili európsku politiku 
šírenia demokracie. Konfl ikt v bývalej Juhoslávii iba potvrdil nut-
nosť vzniku systematického riešenia predchádzajúceho podobným 
scenárom na európskej pôde. Hrozba politickej nestability a vzo-
stup nacionalizmu v postkomunistických štátoch podnietili EÚ 
k vypracovaniu a adoptovaniu masívnej, celistvej a do istej miery 
intruzívnej politiky šírenia demokracie [4, s. 8]. Potreba stabili-
zácie európskych periférií prinútila európske elity riešiť dôležitý 
bezpečnostný problém [18, s. 91], ktorý zároveň znamenal vznik 
nových mechanizmov šírenia demokracie v EÚ. Bezpečnostný roz-
mer európskej stratégie šírenia demokracie je v súčasnosti pozoro-
vateľný v snahách presadzovať ju v potenciálnych kandidátskych 
krajinách západného Balkánu pomocou stabilizačných a asociač-
ných dohôd. 

Napriek viditeľnému bezpečnostnému charakteru šírenia demok-
racie EÚ dnes kladie svoje strategické ciele do iného svetla, používa-
júc značne odlišnú rétoriku. Nie bezpečnosť, ale podpora ľudských 
práv je prezentovaná ako základný kameň a cieľ aktivít súvisiacich 
so šírením demokracie a zároveň hlavná náplň spoločnej zahranič-
nej politiky [3]. EÚ dokonca implementovala oblasť ľudských práv 
a demokracie do medzinárodných zmlúv uzatváraných so svojimi 
partnermi [5]. Rezonancia myšlienky presadzovania ľudských práv 
je dôsledkom viacerých faktorov. Hlavným je charakter EÚ, ktorá 
je vo vnútri často neschopná dohodnúť sa na spoločných krokoch 
zahraničnej politiky. Inherentne nekonfl iktná oblasť ľudských práv 
sa tak stala základným kameňom jej vonkajšej politiky. Bola posta-
vená na špecifi ckom legálnom základe – tzv. klauzule o ľudských 
právach, prítomnej takmer vo všetkých dohodách uzavretých medzi 
EÚ a tretími krajinami [3].

EÚ pozná aj iné ciele šírenia demokracie, napríklad rozširovanie 
ekonomických a obchodných vzťahov s tretími krajinami. No aj tu 
je badateľný charakteristický záväzok únie podporovať ľudské práva 
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6 Toto rozdelenie je iba 
pomocné a v žiadnom prí-
pade by nemalo by  chápané 
ako nutne záväzné a nemen-
né a je použité len pre vysvet-
ujúce ú ely – pozn. aut.

všade, kde je to možné. Umožňuje to aj proces tzv. „mainstreamin-
gu“, ktorý integruje a zohľadňuje ľudské práva a demokratizáciu vo 
všetkých aspektoch tvorby a implementácie politík EÚ.

Mechanizmy a nástroje šírenia demokracie

Pred porovnaním mechanizmov a prostriedkov šírenia demokracie 
oboch aktérov je vhodné rozdeliť ich do dvoch hlavných kategórií. 
Pre potreby tohto príspevku možno rozlišovať podporné a donucovacie 
mechanizmy.6 Podporné mechanizmy označujú prostriedky spôsobi-
lé nepriamo ovplyvniť úroveň demokracie v cieľovom štáte. Naopak, 
donucovacie mechanizmy sú schopné zabezpečiť priamy a hlbší vplyv 
alebo zásadnú zmenu stavu demokracie v cieľovom štáte.

USA majú pravdepodobne najširší sortiment mechanizmov 
v oblasti šírenia demokracie vo svete, ktoré sú často stotožňované 
s konkrétnymi domácimi aktérmi v podobe inštitúcií angažova-
ných v tejto oblasti. Jedným z najviditeľnejších inštitútov je fi nan-
čná pomoc cieľovej krajine často kategorizovaná ako ofi ciálna roz-
vojová pomoc. Pochádza z vládnych zdrojov ako ministerstvo zah-
raničných vecí, agentúra USAID či úrad Bieleho domu. Finančná 
pomoc určená na zlepšenie stavu demokracie je zahrnutá v konkrét-
nych mechanizmoch ako volebná pomoc, pomoc rozvíjajúcim sa 
štátnym inštitúciám, alebo rozvoj občianskej spoločnosti cez fi nan-
covanie mimovládnych organizácií (MVO). Podobné mechanizmy 
sú využívané aj ďalšími americkými vládnymi alebo mimovládny-
mi inštitúciami podieľajúcimi sa na šírení demokracie, napr. Nati-
onal Endowment for Democracy (NED), ktorá je aj napriek svojmu 
mimovládnemu štatútu z veľkej časti fi nancovaná z vládnych zdro-
jov. Tie aj cez NED plynú do ďalších MVO angažovaných v šírení 
demokracie (National Democratic Institute, International Repub-
lican Institute, Freedom House, atď.).

„Ale niekedy si situácia vyžaduje viac,“ [25, s. 58] a aj podpora 
demokracie pozná iné než fi nančné prostriedky. Prominentným 
príkladom donucovacích mechanizmov sú kontroverzné vojenské 
intervencie. Toto „šírenie demokracie kladivom“ sa stalo charakte-
ristickým pre obe Bushove vlády a vyvolalo búrlivú debatu o pros-
triedkoch vhodných na dosiahnutie tak vznešeného cieľa. Vojenské 
intervencie ako mechanizmy šírenia demokracie poslednej inštancie 
neboli „vynájdené“ a ani používané výhradne republikánskou vlá-
dou G. Busha. Demokratická Clintonova administratíva aj mnoho 
ďalších pred ňou používali vojenskú silu na obranu, vybudovanie 
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7Vä šina európskych nadácií 
je na rozdiel od amerických 
priamou sú as ou politických 
strán a pri aktivitách súvisia-
cich so šírením demokracie 
sa asto rozhodujú pod a
ideologického k ú a [15] – 
pozn. aut.

8 Vachudova v [28] používa 
pre tento jav termíny „pasív-
ne a aktívne pôsobenie/
vplyv“ (passive and active 
leverage): špecifický poten-
ciál EÚ zásadne ovplyv-
ni  alebo zmeni  správa-
nie vnútroštátnych aktérov 
v krajinách ašpirujúcich na 
lenstvo. Viac pozri [28] – 

pozn. aut. 

alebo posilnenie demokracie mimo USA. Užitočnosť a vhodnosť 
tohto najrobustnejšieho nástroja amerických vlád na šírenie demok-
racie však zostáva stále otázna [30].

Špecifi ckým rysom americkej verzie šírenia demokracie je jej 
jedinečná schopnosť použitia „soft “ aj „hard power“ na dosiahnu-
tie vytýčených cieľov. Naopak, EÚ ostáva vďaka svojej povahe „civil-
nej superveľmoci“ viazaná takmer výhradne použitím podporných 
„soft  power“ nástrojov. Mnoho z nich je totožných s americkými 
(fi nančná pomoc, volebná pomoc, pomoc vznikajúcim a transfor-
mujúcim sa inštitúciám, atď.) a podobne ako v americkom prípade 
sú vykonávané rôznymi inštitúciami na nadnárodnej úrovni (Euro-
peAid – European Initiative for Human Rights and Democracy – 
EIHRD) alebo na úrovni jednotlivých členských štátov cez vládne, 
mimovládne, alebo polonezávislé nadácie (Fridrich Ebert Stift ung, 
Konrad Adenauer Stift ung, FAES atď.).7 EÚ však disponuje aj iný-
mi charakteristickými a funkčnými mechanizmami. Programy exter-
nej pomoci (PHARE, TACIS, MEDA) ako súčasť EIHRD spolu 
s Európskym rozvojovým fondom majú pomerne široký geografi cký 
záber a slúžia ako komplementárny prvok k spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike.

Únia v dôsledku defi citov jej armádnej zložky a rozdrobenosti 
zahraničnej politiky nie je prakticky schopná vojenskej intervencie. 
Vytvorila si však iný výkonný nástroj na šírenie demokracie, kto-
rý leží na hranici medzi podpornými a donucovacími mechaniz-
mami. Proces rozširovania EÚ sa stal nielen jej najsilnejším zahra-
nično-politickým nástrojom, ale aj najúspešnejším mechanizmom 
šírenia demokracie [28]. Aj napriek „soft  power“ charakteru sa prin-
cíp kondicionality tvoriaci samotné jadro tohto mechanizmu stal 
vlajkovou loďou EÚ v tejto oblasti. Integračný proces založený na 
tomto princípe posilnil napr. snahy politických elít SVE dostať sa 
do klubu EÚ „výmenou“ za ich politickú a ekonomickú transformá-
ciu, inštitucionálnu rekonštrukciu a prijatie limitov vnútroštátneho 
politického správania. Táto úniou určovaná transformácia SVE je 
nepochybne najúspešnejším projektom v histórii európskeho šírenia 
demokracie. Fungovanie kondicionality je dokladom jednostran-
ného asymetrického a do istej miery silového vzťahu, pomocou 
ktorého EÚ dokáže vytvárať tlak na kandidátske krajiny za cieľom 
dosiahnutia ich vnútorných zmien v oblasti budovania demokracie. 
Porovnávanie členskej kondicionality (EÚ) a vojenských intervencií 
(USA) síce nie je úplne na mieste, ale niektoré jej rysy majú taktiež 
schopnosť inicializovať priame a hlboké zmeny s vplyvom na stav 
demokracie v cieľovej krajine.8
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9 Farebné revolúcie boli 
sú as ou vä šej skupiny tzv. 
volebných revolúcií (electo-
ral revolutions). Kým názov 
farebné revolúcie je skôr 
„marketingovým“ ozna e-
ním , druhý termín odkazuje 
na prelomové vo by s revo-
lu nými dôsledkami, ale 
bez uskuto nenia revolúcie 
v pravom slova zmysle, zna-
menajúcich porazenie nede-
mokratických politických 
prúdov so zásadným význa-
mom pre budúcnos  demok-
racie v krajine. Viac pozri [8; 
20; 23] – pozn. aut.

Kondicionalita je používaná aj v iných politikách EÚ zamera-
ných na podporu demokracie: v programoch ako TACIS, European 
Neighborhood Policy, či Euro-Mediterranean Partnership. No ich 
efektivita je menšia, keďže participujúce krajiny nemajú vyhliadku 
stať sa členmi EÚ, čo spôsobuje ich „imúnnosť“ voči demokratizač-
ným snahám [29, s. 524-525, 31, s. 48].

Rozdiel medzi šírením demokracie pomocou vojenských inter-
vencii a pomocou kondicionality má viaceré implikácie. USA v rám-
ci svojich demokratizačných aktivít prichádzajú do styku s rôzno-
rodejšími typmi režimov a majú menej geografi ckých obmedze-
ní. Navyše sa stávajú teoreticky náchylnejšie k silovým riešeniam 
než vojensky poddimenzovaná EÚ. USA sú schopné rýchlejšieho 
a intenzívnejšieho demokratizačného úsilia, kým EÚ obvykle asistu-
je pri vzniku podmienok pre politickú a ekonomickú transformáciu 
v dlhodobom horizonte [31, s. 52]. EÚ sa tak stala aktérom, kto-
rý preferuje „poriadok pred slobodou“ a vybudovala vysoko forma-
lizovaný a inštitucionalizovaný rámec pre šírenie demokracie. Ten 
z nej s trochou zveličenia robí „veľkého konsolidátora“, úspešnejšie-
ho v stabilizácii už viac-menej demokratických krajín, než v zakla-
daní a budovaní demokracie v nedemokratických režimoch [18, s. 
90-91].

Prípad farebných revolúcií – koho úspech 
( i zlyhanie?)

Desať rokov po prelomovom roku 1989, ktorý znamenal prudký 
začiatok konca komunistických vlád SVE, sa objavila nová vlna tzv. 
farebných revolúcií9 naprieč kultúrne a geografi cky rozmanitejším 
zvyškom postkomunistického eurázijského priestoru, počínajúc 
„buldozérovou“ v Srbsku (2000), cez „ružovú“ v Gruzínsku (2003), 
pokračujúc „oranžovou“ na Ukrajine (2004) a končiac „tulipáno-
vou“ revolúciou v Kirgizsku (2005). USA aj EÚ sa v nich výrazne 
angažovali.

Boli to práve USA, ktoré výraznejšou mierou prispeli k počia-
točnému úspechu týchto revolúcií aj vďaka nasmerovaniu znač-
ného množstva finančných prostriedkov do mimovládneho sek-
tora v dotknutých krajinách [9, s. 13-14]. Americká stratégia 
šírenia demokracie zdola (bottom-up) nevsádza len na samot-
nú finančnú pomoc, ktorá sama o sebe nie je zárukou úspechu 
[13], pokiaľ nie je splnené množstvo iných podmienok [20; 21]. 
Skúsenosti z predchádzajúcich volebných revolúcií (Bulharsko, 
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10 SR po vo bách v roku 1998 
využila sie  domácich akti-
vistov a MVO podie ajúcich
sa na zmene politickej klímy 
v krajine, na asistenciu a odo-
vzdanie know-how podob-
ným skupinám v Srbsku a na 
Ukrajine – pozn. aut.

11 Okrem aktivít slovenských 
a iných európskych MVO na 
Ukrajine i v Srbsku napr. 
prezidenti Po ska a Litvy pre-
svied ali ostatných európ-
skych lídrov o potrebe vytvo-
renia oficiálneho tlaku EÚ na 
Ukrajinu, ktorého predme-
tom bolo vypísanie nových 
volieb – pozn. aut

Rumunsko, SR), know-how a stratégie ich aktérov pomoh-
li vytvoriť siete regionálnych „šíriteľov demokracie,“ ktorí sa 
spolupodieľali na transfere týchto poznatkov a celkovom úspe-
chu farebných revolúcií.10 Bola to pre USA typická intenzívna 
a dlhodobá stimulácia občianskej spoločnosti, ktorá spolu s ďal-
šími faktormi dopomohla k zásadnej politickej zmene usku-
točnenej pomocou tzv. volebného modelu šírenia demokracie 
v týchto krajinách.

Aj keď angažovanosť EÚ vo farebných revolúciách vychádzala 
z jej stratégie šírenia demokracie zhora (top-down) zameriavajúcej 
sa viac na politické elity než občiansku spoločnosť [18, s. 90], jej 
úspech bol limitovaný neaktuálnosťou členstva daných krajín v EÚ. 
Tento moment obmedzil pozitívny dopad princípu kondicionality, 
ktorý EÚ vyvážila značnou angažovanosťou svojich nových 10 čle-
nov, ktorí sa na rôznych úrovniach podieľali na úspechu farebných 
revolúcií.11 

Aj napriek tomu, že „medové týždne“ po prelomových voľbách 
na Ukrajine a v Kirgizsku netrvali dlho, politická situácia v Srbsku 
a Gruzínsku ostala na prvý pohľad dlhší čas relatívne pokojná. Oba 
štáty však stále zápasia o tvár vlastnej demokracie, príkladom čoho 
sú aj nedávne voľby v Srbsku. Politické krízy rôzneho rozsahu vo 
všetkých štyroch krajinách zvádzajú k označeniu farebných revolú-
cií za neúspech. No aj napriek vnútropolitickým turbulenciám vo 
všetkých štyroch krajinách, prostredie, v ktorom sa odohrávajú, je 
stále poznačené demokratickým obsahom volebných zmien. Málo-
kto pochybuje o tom, že ich vnútropolitická situácia by bola lepšia, 
ak by Miloševič, Ševarnadze, Kučma či Akajev zostali pri moci [16; 
18, s. 94]. Aj keď farebné revolúcie a ich priebeh možno označiť 
za úspech, komplikovaný „porevolučný“ vývoj vo všetkých štyroch 
krajinách nabáda k väčšej opatrnosti. Otázkou je, či zmeny možno 
charakterizovať ako systémové, alebo či došlo iba k jednorazovým 
zmenám semi-diktátorských režimov a ich politických elít, ktorým 
chýbala prepracovanejšia porevolučná stratégia zameraná na ich 
konsolidáciu. Tiež treba podotknúť, že štrukturálne podmienky 
v týchto krajinách (vyspelosť občianskej spoločnosti, jednota a skú-
senosť opozičných síl, menšia identifi kácia so Západom) boli a sú 
menej priaznivé ako podmienky v SR roku 1998 [9, s. 15-16], čo 
mohlo a ešte môže ovplyvniť vývoj demokracie. 

Kooperácia USA a EÚ vo farebných revolúciách sa odohrávala 
na rôznych úrovniach, no lepšia koordinácia ich aktivít či vytvore-
nie komplementárnych stratégií sú ešte stále skôr hudbou budúc-
nosti [7, s. 16]. Najväčším spoločným úspechom oboch aktérov tak 
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12 SR sa stala regionálnym 
centrom šírenia demokracie, 
ke  si ho ako základ u pre 
SVE vybrali German Marshall 
Fund a International Republi-
can Institute, ktoré sa podie-
ali aj na farebných revolú-

ciách na Ukrajine a v Gru-
zínsku – pozn. aut.

13 Pozri napr. [2, s. 1-4] – 
pozn. aut.

14 Spolupráca medzi MZV a 
Platformou mimovládnych 
rozvojových organizácií je 
zameraná skôr na rozvojo-
vú pomoc, ktorá so šírením 
demokracie ako takej asto 
nesúvisí. Slovenské MVO 
a think-tanky s najvä šími 
skúsenos ami so šírením 
demokracie by podobne 
ako po ská nevládna platfor-
ma Grupa Zagranica, mohli 
poskytnú  v rámci inštitu-
cionálnej spolupráce s roz-
hodovacími sférami množ-
stvo užito ných impulzov – 
pozn. aut. 

15 Slovenská verejnos  síce 
podporuje šírenie demok-
racie vo svete, ale podpora 
je oproti EÚ výrazne nižšia. 
Pod a prieskumov prevláda-
jú názorové stereotypy cha-
rakteristické nesúhlasom so 
zasahovaním do vnútorných 
záležitostí iných krajín [1] – 
pozn. aut.

zostáva medzinárodná akceptácia šírenia demokracie ako normy, 
ktorá sa stala legitímnou a rešpektovanou v medzinárodných vzťa-
hoch [19].

Implikácie pre Slovensko

SR, počas Mečiarových vlád zahraničím vnímaná ako „objekt“ šíre-
nia demokracie, sa po voľbách v roku 1998 pretransformovala na 
pomerne renomovanú základňu demokratizačných aktivít, schopnú 
a ochotnú transferu nadobudnutého know-how do ostatných kra-
jín regiónu (ale aj za jeho hranice) bojujúcich s nedemokratickými 
politickými silami.12 

SR ako príklad úspechu šírenia demokracie sa nachádza v zaují-
mavom postavení, keď ako členský štát EÚ má mnoho skúseností 
s mechanizmami šírenia demokracie typickými skôr pre USA a väč-
šina slovenských MVO angažujúcich sa v tejto sfére je v úzkom kon-
takte práve s americkými inštitúciami. Táto skutočnosť môže SR 
postaviť do zaujímavej pozície akéhosi mosta medzi európskym 
a americkým spôsobom šírenia demokracie a umožniť jej aktívne 
participovať na zlepšovaní transatlantickej spolupráce v tejto oblas-
ti, ktorá síce existuje, no jej úroveň nie je dostatočná. Polemickou 
je však aj dostatočnosť participácie slovenskej štátnej sféry na šírení 
demokracie v zahraničí.

Existuje niekoľko konkrétnych krokov, ktoré by SR ako krajina 
hlásiaca sa k demokratickým hodnotám a ich podpore13 mala usku-
točniť v oblasti šírenia demokracie:

Zvýšenie podielu štátu a jeho rozhodovacích sfér na aktivitách   
súvisiacich s podporou demokracie v zahraničí pomocou:

zlepšenia spolupráce s MVO aktívnymi v tejto sfére,a)  14

vyčlenenia pevného miesta pre šírenie demokracie v rám-b)  
ci SLOVAKAID alebo pomocou vytvorenia iného 
mechanizmu,
vytvorenia ofi ciálnej a koherentnej stratégie šírenia demok-c)  
racie v spolupráci ministerstva zahraničných vecí a minis-
terstva obrany.

Zlepšenie informovanosti verejnosti  15 o existencii a opodstat-
nenosti takýchto aktivít z hľadiska:

morálneho (SR ako postkomunistická krajina s vlastným a)  
zložitým politickým porevolučným vývojom a člen EÚ má 
morálnu povinnosť podporovať demokraciu v krajinách 
prechádzajúcich podobnými vývojom),
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16Dodal by som, že slovenská 
exekutíva by sa mala okrem 
aktívnej participácie na šíre-
ní demokracie vyvarova
pasívnej podpory nedemok-
ratických režimov. Ani isto
ekonomická dimenzia takej-
to spolupráce nie je ospra-
vedlnite ná a z dlhodobého 
h adiska ekonomicky ani 
nijak inak prospešná – pozn. 
Andrej Nosko.

bezpečnostného (je v záujme SR, aby bola obklopená čo b)  
najširším kruhom stabilných demokratických krajín, ktoré 
pre ňu nie sú bezpečnostným rizikom),
ekonomického (úspešné šírenie demokracie ponúka mož-c)  
nosť otvorenia nových trhov a rozšírenia ekonomických sty-
kov s cieľovou krajinou).

Koordinácia s ostatnými politikami a stratégiami dotýkajúci-  
mi sa tejto oblasti (ofi ciálna rozvojová pomoc, bezpečnostná 
stratégia, atď.)16. 

ZDROJE

Ameri anov a Európanov spája rastúci strach z terorizmu a islamského [1]
fundamentalizmu, http://www.ivo.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4638, 
11. 3. 2007.
Bezpe nostná stratégia Slovenskej republiky, MO SR: Bratislava 2005.[2]
Promotion of Human Rights and Democratisation in the European Union’s [3]
External Relations, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/
intro/, 14. 2. 2007.
Baracani, Elena: The European Union and Democracy Promotion: A Strategy of [4]
Democratization in the Framework of the Neighborhood Policy?, University of 
Florence: Florence 2004.
Borzel, Tanja – Risse, Thomas: One Size Fits All! EU Policies for the Promotion [5]
of Human Rights, Democracy and the Rule of Law, in Workshop on Democracy 
Promotion, Center for Development, Democracy and the Rule of Law: Stanford 
University 2004.
Brown, Michael E. – Lynn-Jones, Sean M. – Miller, Steven E.: Debating the [6]
Democratic Peace, International security readers, MIT Press: Cambridge, Mass. 
1996.
Bunce, Valerie J. – Wolchik, Sharon L.: Bringing Down Dictators: American [7]
Democracy Promotion and Electoral Revolutions in Postcommunist Eurasia, 
nepublikovaný rukopis 2006.
Bunce, Valerie J. – Wolchik, Sharon L.: Transnational networks, diffusion [8]
dynamics, and electoral revolutions in the postcommunist world, in: Physica A, 
Vol. 378, no. 1/ 2007.
Carothers, Thomas: Critical Mission: Essays on Democracy Promotion, Carnegie [9]
Endowment for International Peace: Washington, D.C. 2004.
Carothers, Thomas: Democracy: Terrorism’s Uncertain Antidote, in: Current [10] 
History, Vol. 102, no. 668/ 2003.
Carothers, Thomas: Promoting Democracy and Fighting Terror, in: Foreign [11] 
Affairs, Vol. 82, no. 1/ 2003.
Devdariani, Jaba: The Impact of International Assistance on Georgia, Building [12]
Democracy in Georgia, http://www.idea.int/publications/georgia/upload/Book-
11_scr.pdf, 1. 12. 2006.
Dobriansky, Paula J. – Carothers, Thomas: Democracy Promotion: Explaining [13]
the Bush Administration’s Position, in: Foreign Affairs, Vol. 82, no. 3/ 2003.
Fauriol, Georges A.: U.S. Perspectives on the Transatlantic Democracy [14]
Agenda, in: Workshop on Democracy Promotion on the Transatlantic Agenda, 
International Republican Institute: Bratislava 2006.
Heintz, Jim: ‘Color’ Revolutions in Limbo, Associated Press 2007.[15]
Ikenberry, G. John.: America’s Liberal Grand Strategy: Democracy and National [16]
Security in the Post-war Era, in Cox, Michael. – Ikenberry, G. John., Inoguchi, 
Takashi. (eds).: American democracy promotion : impulses, strategies, and 
impacts, Oxford University Press: Oxford; New York 2000.

Michal TRNÍK



64

1.1

Kopstein, Jeffrey: The Transatlantic Divide over Democracy Promotion, in: [17]
Washington Quarterly, Vol. 29, no. 2/ 2006.
McFaul, Michael: Democracy Promotion as a World Value, in: The Washington [18]
Quarterly, Vol. 28, no. 1/ 2004-2005.
McFaul, Michael: Transitions from Postcommunism, in: Journal of Democracy, [19]
Vol. 16, no. 3/ 2005.
Mendelson, Sarah E.: The Seven Ingredients, in: Harvard International Review, [20] 
Vol. 26, no. 2/ 2004.
Peceny, Mark: Democracy Promotion and American Foreign Policy: Afghanistan, [21] 
Iran and the Future, in: Forsythe, David P. – McMahon, Patrice C. – Wedeman, 
Andrew Hall , eds.: American Foreign policy in a Globalized World, Routledge: 
New York 2006.
Silitski, Vitali: Different Authoritarianisms, Distinct Patterns of Electoral Change, [22]
in: Forbrig, Joerg – Demeš, Pavol, eds.: Reclaiming Democracy: Civil Society 
and Electoral Change in Central and Eastern Europe, German Marshall Fund of 
the United States: Bratislava 2007.
Smith, Tony: National Security Liberalism and American Foreign Policy in Cox, [23]
Michael. – Ikenberry, G. John., Inoguchi, Takashi. (eds).: American democracy 
promotion : impulses, strategies, and impacts, Oxford University Press: Oxford; 
New York 2000.
Talbott, Strobe: Democracy and the National Interest, in: Foreign Affairs, Vol. 75, [24]
no. 6/ 1996.
Trník, Michal: The European Union vs the United States: Democracy-Promotion [25]
Strategies Compared závere ná práca v kurze American Democracy Promotion, 
Central European University: Budapest 2006.
USAID: Promoting Democracy and Good Governance, http://www.usaid.gov/[26]
our_work/democracy_and_governance/, 12. 5. 2006.
Vachudová, Milada Anna: Europe Undivided: Democracy, Leverage, and [27]
Integration after Communism, Oxford University Press: New York 2005.
Warkotsch, Alexander: The European Union and Democracy Promotion in Bad [28]
Neighbourhoods: The Case of Central Asia, in: European Foreign Affairs Review, 
Vol. 11, No. 4/ 2006.
Watts, Stephen: Military Interventions and the Construction of Political [29]
Order, práca prezentovaná na výro nom stretnutí American Political Science 
Association, Washington, D.C 2005.
Youngs, Richard: Democracy Promotion: The Case of European Strategy, Centre [30] 
for European Policy Studies 2001.

Koncept šírenia demokracie v zahrani nej a bezpe nostnej politike EÚ a USA



65

1 S uvedeným konštatovaním 
sa v zásade dá súhlasi , ale 
bol by som opatrný v hod-
notení reálnych opera ných
schopností EÚ v rámci EBOP. 
Bolo by vhodné posudzova
konkrétne iniciatívy, aby 
nevznikol dojem širokých 
opera ných schopností EÚ, 
o by bolo pod a môjho 

názoru skres ujúce. Kosovo:
EÚ doposia  len plánuje, že 
v roku 2007 za ne realizo-
va  civilnú operáciu EBOP, 
ktorou prevezme zodpoved-
nosti operácie UNMIK. So 
zrete om na vývoj rokovaní 
o štatúte Kosova sa termín 
prevzatia úloh UNMIK posú-
va z januára 2007 pravdepo-
dobne až na druhú polovicu 
roku 2007. Bola vypracova-
ná aj jednotná akcia EÚ na 
pred ženie pôsobenia plá-
novacieho tímu EÚ, ktorého 
cie om je identifikova  ciele 
a potreby budúcej operá-
cie EÚ do septembra 2007. 
Sekretariát Rady EÚ pripra-
vil v januári 2007 koncept 
operácie (CONOPS) možnej 
misie EBOP v Kosove. Spô-
sob ur enia štatútu Kosova 
je pre budúcu angažova-
nos  EÚ k ú ový. Bez prija-
tia novej rezolúcie BR OSN 
bude pravdepodobne prob-
lematické zachova  jednotu 
EÚ v reakcii na alší vývoj. 
Za atie operácie bude de 
facto nemožné, pretože EÚ 
nebude ma  mandát na jej 
uskuto nenie. Kým je v plat-
nosti rezolúcia . 1244, 
zodpovednos  za medziná-
rodnú správu v Kosove má 
v rukách UNMIK. Z h adis-
ka personálneho obsadenia, 
úloh a finan ných investícií 
by malo ís  o najrobustnej-
šiu civilnú operáciu v histó-
rii EÚ. lenské krajiny boli 
požiadané o deklaráciu pred-
bežného príspevku svojich 
expertov do operácie EBOP 
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Úvod
Vývoj EBOP v období 2006-2007
Vojenské kapacity EBOP a bojová uskupení EU
Implikace pro Slovensko

Úvod
V roce 2006 Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) 
kontinuálně vyvíjela iniciativy směřující k plnění svého stanove-
ného cíle, tj. záměru unie profi lovat se jako jeden z hlavních aktérů 
globální bezpečnosti. Došlo k posílení a rozvoji evropských ope-
račních schopností a je zvažováno další rozšíření evropské angažo-
vanosti v nových misích v Kosovu a v Afghánistánu1. Byly rovněž 
nastíněny dlouhodobé záměry EBOP v oblasti posílení jejích ope-
račních kapacit a nástrojů realizace společné politiky. Aktivnějším 
prvkem v oblasti evropské bezpečnosti se stává Evropská obranná 
agentura (EDA), jejíž činnost by měla přispět k větší efektivitě ve 
vyzbrojovacích procesech evropských států a ve svém důsledku 
vést k posílení jejich vojenských kapacit.2 EDA byla ustavena jako 
orgán, který vyplňuje určitou institucionální mezeru a nabízí mož-
nost zpracovávání společných analýz a identifi kace důsledků stá-
vajících národních vyzbrojovacích politik a programů. Má poten-
ciál sehrát koordinační a doporučující roli omezující duplikace a 
neefektivní vynakládání prostředků na národní úrovni. Vzhledem 
k omezeným pravomocem nezpochybňuje centrální roli člen-
ských států při zajišťování obrany, určitý posun směrem k exeku-
tivní unijní agentuře se však do budoucna nedá vyloučit. V druhé 
polovině roku 2006 byl zaveden dobrovolný mezivládní kodex 
chování (European Defence Equipment Market Code of Con-
duct) vztahující se na akvizice v oblasti obranných zakázek, jenž 
má právně nezávazný charakter. V dubnu 2006 se 22 členských 
států (včetně SR) zavázalo, že k tomuto kodexu přistoupí. Mimo 
zůstává Španělsko a Maďarsko, Dánsko se na základě své výjimky 
týkající se vojenské dimenze EBOP aktivit EDA neúčastní. Hlav-
ním cílem kodexu je přispět k větší transparentnosti evropského 
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v Kosove. V sú asnosti pre-
biehajú prípravy (o kova-
nie, zabezpe enie výstroje 
a pod.) na vyslanie 5-8 slo-
venských policajtov. Afganis-
tan: v EÚ prebiehajú diskusie 
k výsledkom druhej zis ova-
cej misie v Afganistane (Fact 
Finding Mission – FFM). 
Cie om FFM bolo posúde-
nie možnosti angažovania 
a zistenie, i by prípadná 
misia EBOP bola prínosom 
pre zabezpe enie stability v 
regióne. FFM mala identifi-
kova  úlohy, oblasti, mandát 
a po et expertov prípadnej 
misie. Misia by mala ma  širší 
záber, okrem policajnej refor-
my by mala zah a  aj rôzne 
aspekty vlády zákona, výcvik 
policajtov, boj proti obcho-
du s drogami a pod. Zvláš
problematický je aspekt vlá-
dy zákona, pretože podobný 
projekt realizuje Taliansko, 
ktoré nemá záujem, aby sa 
mandát misie rozšíril aj o ten-
to rozmer. Prevádzkové nák-
lady misie sú odhadované  na 
20-23 mil. EUR. Okrem toho 
však bude potrebné v po ia-
to nej fáze po íta  s výdavka-
mi na infraštruktúru a vyba-
venie misie, na ktoré by 
malo by  použitých alších
cca. 17 mil. EUR. Na reali-
záciu policajnej misie EBOP 
tla í najmä Nemecko, pod-
porované Ve kou Britániou 
a Holandskom, proti operá-
cii sa stavajú najmä Taliansko 
a Francúzsko – pozn. Ond ej
Novosad.

2 Lze se však setkat i s kritic-
kými názory na innost a per-
spektivy této evropské agen-
tury. Viz. [12] – pozn. aut.

zbrojního trhu a lepší konkurenci u evropských obranných zaká-
zek přesahujících 1 mil. EUR.

Vývoj EBOP v období 2006-2007

V kontextu EBOP sice nedošlo k zásadnímu rozvoji, avšak samot-
ný fakt, že navzdory komplikovanému vývoji v procesu evropské 
integrace v posledních letech (rozdílným přístupům ve vztahu k Irá-
ku, neúspěchu projektu ústavní smlouvy, novému rozšíření, jež posí-
lilo dosavadní heterogennost EU) nedošlo k přehodnocení původ-
ních ambicí, lze hodnotit jako pozitivní vývoj. Zásluhu na tom 
má i institut předsednictví v Radě EU, jenž byl v průběhu celého 
roku 2006 vykonáván dvěma státy, jejichž ambice v bezpečnostní a 
obranné oblasti jsou vzhledem k jejich neúčasti v NATO orientová-
ny směrem k EBOP (Rakousko a Finsko). Rakousko v rámci svých 
geografi ckých priorit organizovalo v únoru 2006 seminář o reformě 
sektoru bezpečnosti v oblasti západního Balkánu a zvýraznilo tak 
v rámci celé unie význam stability tohoto regionu. 

V první polovině roku 2006 se EU v rámci EBOP angažovala cel-
kem v 11 misích. Většina z nich navazovala na již probíhající akti-
vity, nově zahájeny byly asistenční mise na hranicích mezi Moldav-
skem a Ukrajinou (EU BAM Moldavie/Ukraine) a policejní mise 
na palestinských teritoriích (EUPOL Copps) [13, s. 16]. 

Finsko kontinuálně věnovalo velkou pozornost situaci na západ-
ním Balkáně. Tamní angažovanost EU vyplývala i z probíhající mise 
Althea, do jejíž agendy patřilo i zajištění klidného průběhu parla-
mentních voleb v říjnu 2006. Velká pozornost byla, vzhledem ke 
snaze EU o dosažení trvalé stability v regionu, věnována i otázce 
Kosova a evropské státy se podílely na přípravě administrativních 
reforem v provincii [9, s. 7]. 

Oba výše uvedené státy kladly během svého předsednictví důraz 
na další rozvoj kapacit EBOP, přičemž opakovaně upozorňovaly na 
význam civilně-vojenské spolupráce. V rámci Společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP) se v roce 2006 stala nejvýraznějším 
impulsem pro další rozvoj libanonská krize, která zvýraznila potře-
bu koordinace evropských přístupů a zároveň prokázala užitečnost 
tohoto konceptu.

Od 1. 1. 2007 se předsednictví v Radě EU ujalo Německo, kte-
ré podobně jako předchozí země věnuje značnou pozornost oblasti 
vnějších vztahů a zajištění stability v krizových regionech. V této 
souvislosti byla diskutována i myšlenka společných evropských 
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ozbrojených sil. U příležitosti podpisu tzv. Berlínské deklarace k 50. 
výročí podpisu Římských smluv zazněla ze strany spolkové kancléřky 
Merkelové slova o potřebě budování společné evropské armády, kte-
rá by se v polovině 21. století měla stát mocenským nástrojem EU. 
Komisař Verheugen u téže příležitosti opět poukázal na nepoměr 
mezi ekonomickou a politickou silou unie a zpochybnil evropské 
ambice stát se v budoucnu globálním aktérem, pokud nedojde k rea-
lizaci projektu společných ozbrojených sil. Podobně jako v případě 
rakouského předsednictví se i v německé agendě přisuzuje velký 
význam regionální stabilitě na západním Balkáně, přičemž němec-
kou ambicí je uzavření asociačních a partnerských dohod mezi EU 
a Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Srbskem.

EBOP zůstává i do budoucna hlavním nástrojem SZBP při reali-
zaci jejích záměrů a hlavním operačním prvkem. Dosavadní opera-
ce probíhající pod hlavičkou EU prokázaly přes některé nedostatky 
užitečnost tohoto konceptu. V rámci operace Althea v Bosně a Her-
cegovině se dá vzhledem k pokračující konsolidaci a postupnému 
předávání pravomocí na místní orgány předpokládat redukce počet-
ních stavů jednotek EUFOR. V této souvislosti bylo v únoru 2007 
rozhodnuto o vytvoření kritérií evaluačního procesu, jenž by mohl 
stanovit termín pro ukončení vojenského působení mise. 

Vzhledem k pozornosti, jíž zejména západoevropské země EU 
věnují africkému kontinentu, se v období let 2006- 2007 stala jed-
ním z hlavních témat SZBP i EBOP nestabilní situace v Pobřeží 
slonoviny, Súdánu, Somálsku a zejména v Demokratické republi-
ce Kongo (DRK). EU realizovala prostřednictvím EBOP v DRK 
dvě operace na podporu tamních reforem v oblasti bezpečnosti: 
EUSEC RD Congo a EUPOL Kinshasa. K zajištění demokratizač-
ního procesu a bezpečného průběhu prezidentských a parlament-
ních voleb v této zemi byla provedena vojenská operace EUFOR 
RD Congo. Operačních schopností a plného nasazení bylo dosa-
ženo v červenci 2006. Koncept operace byl přijat Radou EU 23. 3. 
2006 a na základě mandátu, který poskytla RB OSN v rezoluci 1671 
na podporu mírové mise OSN MONUC. Hlavní štáb operace se 
nacházel v Postupimi a byl zformován za přispění generálního štá-
bu německých ozbrojených sil. Politickým vedením a strategickým 
řízením byl pověřen politický a bezpečnostní výbor. V tomto pří-
padě se jednalo o autonomní operaci EU bez využití mechanismů 
Berlin plus [14, s. 70]. Operace EUFOR RD Congo byla ukončena 
k 30. 11. 2006, policejní mise EUPOL Kinshasa byla prodloužena 
do června 2007 a pokračuje ve své činnosti v kooperaci s konžskou 
policií [4, s. 10].
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3 Sú asnú podporu EÚ pre 
operácie medzinárodného 
krízového manažmentu v 
Afrike nemožno hodnoti  ako 
plne efektívnu. lenské kraji-
ny EÚ dlhodobo neposkytujú 
expertov, ktorých sa zaviaza-
li poskytnú  na podporu AÚ. 
Demotivujúcim faktorom je 
najmä nedostato né zaru e-
nie bezpe nosti personálu 
a obštrukcie AÚ, kvôli kto-
rým niektorí experti nemôžu 
plne vykonáva  svoju prácu. 
Ú as  2 slovenských vojen-
ských pozorovate ov pôso-
biacich v Sudáne od mája 
2006 bola ukon ená 30. 11. 
2006. Hlavnými dôvodmi pre 
nepokra ovanie v rotácii boli 
najmä nedostato né využí-
vanie vojenských pozorova-
te ov zo strany AÚ, zaned-
bávanie vyplácania finan-
ných náležitostí zo strany 

AÚ, nedostato né zdravot-
né zabezpe enie nasadené-
ho personálu a pod. – pozn. 
Ond ej Novosad.  

V Súdánu, resp. v Darfúru unie podporovala operace OSN a v rám-
ci svých možností se podílela na stabilizaci krizové situace. Vlastnímu 
působení i přímému vojenskému nasazení EU na africkém kontinen-
tu by však v budoucnu mělo předcházet samostatné úsilí afrických 
států. V listopadu 2006 byla schválena evropská koncepce podpory 
afrických schopností určených na působení v krizových oblastech. 
Tento strategický dokument navazuje na Strategii pro Afriku přijatou 
v prosinci 2005. Dle něj by se unie měla zaměřit ve spolupráci se státy 
Africké unie a jiných regionálních organizací na budování a podporu 
afrických mírových sil. EU se tak stává pro Africkou unii klíčovým 
partnerem v bezpečnostní oblasti [8, s. 16]3.

V regionu Blízkého východu se EU zapojila do stabilizačního úsi-
lí a prostřednictvím EBOP a SZBP byly realizovány aktivity směřu-
jící k podpoře mírového procesu, v tomto případě zaměřené na 
podporu institucí a administrativy budoucího palestinského státu. 
V rámci prvního pilíře EU probíhají asistenční mise na hraničním 
přechodu Rafah (EU BAM Rafah) a policejní mise na palestinských 
územích EUPOL Copps (od 1. 1. 2006 na období tří let). 

EU se zapojila i do postkonfl iktní stabilizace a rekonstrukce Irá-
ku. V červnu 2006 bylo přijato usnesení „Doporučení k dalšímu 
angažování se EU v Iráku“, které navazuje na sdělení Evropské komi-
se „EU, Irák, rámec pro zapojení“ z roku 2004. Cílem EU v regionu 
je podpora stabilizačních a demokratizačních procesů, jakož i podíl 
na řešení bezpečnostní situace. V rámci SZBP došlo k realizaci mise 
EUJUST LEX, během které je poskytnuto vzdělání a výcvik 770 
pracovníkům irácké administrativy, zejména v oblasti soudnictví, 
policie a vězeňské služby. Mise byla zahájena v červnu 2005 s původ-
ně plánovanou dobou trvání jednoho roku, její mandát však byl 
prodloužen o dalších 18 měsíců [16, s. 59].

Významným testem pro realizaci vlastní bezpečnostní politiky 
EU se stal pětitýdenní konfl ikt v Libanonu v létě 2006. Unie se sna-
žila najít vyvážený postoj k oběma zúčastněným stranám a navzdory 
určitému posunu, jenž nastal v náhledu na blízkovýchodní otázku 
rozšířením EU, nezaujala pasivní stanovisko a nedošlo k politické-
mu rozštěpení, jako tomu bylo v roce 2003 v souvislosti s operací 
Iraqi Freedom. Zasedání Rady ministrů vyjádřilo plnou podporu 
rezoluci RB OSN č. 1701 a evropské státy koordinovaně posílily 
misi UNIFIL. Francouzské jednotky zde provedly úspěšnou opera-
ci, jejímž cílem byla evakuace občanů EU i USA ze zóny konfl iktu 
a jednalo se tak o praktické vyjádření evropské solidarity i transat-
lantické spolupráce. Nezanedbatelná byla i humanitární a postkon-
fl iktní rekonstrukční pomoc ze strany EU i podpora Kypru, jenž se 
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potýkal s uprchlickou vlnou z konfl iktní zóny. Při následném řešení 
krize vyjádřila EU připravenost a ochotu participovat na operacích 
OSN v tomto regionu a potvrdilo se, že regionální krize ani tzv. 
periferní války nemusí být pro kohezi EU jen problémem, ale i pozi-
tivní výzvou [3, s. 52]. Zkušenosti z uvedených aktivit by se měly 
projevit i v nových misích, neboť do budoucna EBOP a SZBP před-
pokládá rozšíření své dosavadní agendy o společné evropské operace 
v Kosovu a v Afghánistánu. 

SZBP zůstává založena na konsensuálním způsobu rozhodová-
ní, jenž díky zvětšující se heterogennosti EU může učinit z toho-
to projektu značně nepružný mechanismus. Jako zvláště významný 
nedostatek lze považovat rozdílné postoje v základních politicko-
strategických otázkách, jako je vztah unie k Rusku a Číně či partner-
ství s USA. Tyto rozdíly plynoucí z kontinuální zahraniční politi-
ky nejvýznamnějších členských států je obtížné sjednotit. Prostor 
k realizaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky lze hledat 
spíše v oblastech, kde dochází k průniku aktuálních mezinárodních 
témat s dlouhodobou agendou unie a v regionech, kde má evropská 
angažovanost konsensuální podporu členských zemí (západní Bal-
kán či africký kontinent).

Nejednoznačný přístup ve vztahu k ambicím unie v oblasti bez-
pečnosti je možné sledovat i ze strany USA a Ruska. Americká admi-
nistrativa evropské integrační snahy v zásadě vítá, neboť důraz na 
interoperabilitu a sdružování prostředků v oblasti akvizice a provo-
zu nákladných systémů by měl vést k výraznějšímu zapojení EU do 
zajišťování globální bezpečnosti. Obavy však stále vzbuzuje (z tech-
nického hlediska) potenciální duplikace kapacit ve vztahu k NATO. 
Z politického hlediska je zdrojem obav vize vytváření mocenského 
aktéra, který by mohl mít díky rozdílným přístupům k jednotlivým 
otázkám negativní dopad na transatlantické vztahy a mohl by even-
tuálně vést ke snížení významu NATO a tím i vlivu USA v Evropě 
[6, s. 388]. Navzdory kooperaci obou organizací, zejména v regionu 
západního Balkánu, zaznívají obavy ze vztahu EBOP-NATO i na 
evropské půdě. Generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheff er 
konstatoval, že NATO a EU dělí významná vzdálenost a míra jejich 
spolupráce je velice omezená. Obě instituce přitom disponují vzá-
jemně se překrývajícím potenciálem. EU nyní sdílí s NATO 21 ze 
svých 27 členů, resp. NATO 21 ze 26 a řada států včetně Slovenska 
nedisponuje takovými kapacitami, které by umožnily zcela dostát 
v případě potřeby jak závazkům vůči NATO, tak závazkům v rámci 
EBOP. Ve vzájemných vztazích se vyskytly i některé institucionální 
problémy. V případě NATO se jedná o turecký přístup ke Kypru, 
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4 Proces rozvoja vojenských 
spôsobilostí a urýchlenie 
implementácie HG 2010 by 
samozrejme malo umožni
EÚ vytvorenie balíkov síl 
potrebných na zabezpe enie 
petersberských úloh a úloh 
vyplývajúcich z Európskej 
bezpe nostnej stratégie (EBS) 
týkajúcich sa operácií krízo-
vého manažmentu. A chápe-
me, že v sú asnosti je priori-
tou vytvorenie bojových sku-
pín. Rovnako dôležitý je aj 
koncept globálneho prístupu 
k nasadite nosti síl, pretože 
bez dosiahnutia potrebných 
spôsobilostí napr. strategickej 
prepravy, nie je možné reali-
zova  ani koncept bojových 
skupín a HG 2010. HG 2010 
je realizáciou Bezpe nostnej
stratégie EÚ vychádzajúci 
z identifikovaných scenárov 
potenciálneho ohrozenia: 1. 
stabilizácia, rekonštrukcia 
a podpora reformy bezpe -
nostného sektora (SSR), 2. 
prevencia konfliktov, 3. pod-
pora humanitárnych operá-
cií, 4. evakua né operácie, 
5. separácia znepriatelených 
strán silou. Špecifické úlohy 
vychádzajúce z EBS – boj 
proti terorizmu a šíreniu 
zbraní hromadného ni enia
neboli riešené samostatne, 
ale boli zaradené do všet-
kých typov scenárov – pozn. 
Ond ej Novosad.

jenž je plně zapojen do EBOP, a přetrvávající tenze se odráží v kom-
plikacích při společných jednáních.V případě EU vznikly komplika-
ce, které měla vyřešit neschválená ústavní smlouva [1, s. 21]. 

Jistou zátěží se z hlediska SZBP může jevit i americký projekt 
protiraketové obrany, resp. rozmístění jeho komponentů ve střední 
Evropě na základě bilaterálních dohod Polska a ČR s USA. Dosa-
vadní vývoj se přímo Slovenska netýkal, avšak vzhledem ke skuteč-
nosti, že byla zmíněna možnost umístění některého komponentu 
na teritoriu SR v rámci záložní varianty, nedá se vyloučit, že by se 
USA mohly na slovenskou vládu obrátit s podobnou žádostí, jaká 
byla adresována Polsku a ČR. Na konci března 2007 tuto variantu 
zmínil americký vojenský činitel admirál Edmund Giambastiani, 
přičemž deklaroval i zájem o nasazení stíhacích letounů F-16 na slo-
venských základnách. Bilaterální jednání a dominantní orientace na 
transatlantickou vazbu by se potenciálně mohla stát i v SR předmě-
tem politické diskuse a vést v krajním případě k menšímu zájmu o 
zapojení do EBOP a SZBP. 

EBOP, resp. ambice EU v oblasti bezpečnosti se i nadále potý-
kají s nedostatečným vojenským potenciálem, jenž je důsledkem 
přesměrování obranných výdajů po ukončení studené války na jiné 
účely. Ve většině evropských států přetrvává statická, teritoriální 
organizace ozbrojených sil a křivka fi nančních výdajů má nadále 
klesající tendenci, zejména u tzv. nových členských zemích, jejichž 
zahraničněpolitické priority byly úspěšným procesem integrace 
z velké části naplněny. Objevuje se zde i přežívající pasivní přístup 
odpovídající statutu partnerské země, než snaha po realizaci vlast-
ních přístupů a ambicí plnoprávného členského státu, kterou je 
možné sledovat například u Finska.

Vojenské kapacity EBOP a bojová uskupení EU4

V listopadu 2006 byl schválen Katalog sil 2006, který reagoval 
s předstihem na nové rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko a zahr-
nul jejich budoucí příspěvek do vojenských kapacit EU. Jednou z 
ambicí fi nského předsednictví bylo i zavedení dalšího katalogu 
(Progress Catalogue), který by umožnil defi novat potřebné kapa-
city pro realizaci společných evropských operací na základě nových 
evaluačních kritérií. Tento katalog by měl být vyhotoven a schválen 
během roku 2007 [1, s. 7].

Počátečních operačních schopností bojových uskupení EU 
(EU Battlegroups – EU BG) bylo dosaženo v lednu 2005, od 1. 1. 
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5 áste n  by tento deficit 
m la odstranit akvizice tran-
sportních letoun  A400M. 
První testy tohoto typu se 
však p edpokládají v roce pro 
p epravu EU 2008 a nedojde 
li ke zdržení produkce, první 
stroje by m ly být dodány ke 
konci roku 2009 (pro Fran-
cii). Opera ních schopností 
BG by m lo být dosaženo 
v letech 2010 – 2012. Viz. 
[10, s. 37] – pozn. aut.

2007 je pak deklarována plná operační schopnost (Full Operati-
onal Capability – FOC) dvou bojových uskupení, přičemž první 
z nich je formovaná Německem, Nizozemím a Finskem, druhá pak 
Francií a Belgií. Požadavky na schopnosti EU BG přesahují cha-
rakter klasické mírové mise, jichž se doposud SR účastnila. Základ-
ním principem obsaženým v European Headline Goal 2010 (EHG 
2010), z něhož koncepce EU BG vychází, zůstává schopnost nasaze-
ní jednotky vysoké připravenosti v případě reakce na krizi, a to buď 
samostatně nebo jako součást větší operace [14, s. 63]. Permanent-
ně musí být k dispozici dvě EU BG a unie by měla být díky tomu 
schopna realizace dvou současně probíhajících operací. Deklarován 
je požadavek na nasazení po dobu 30 dnů bez rotace, v případě rota-
ce až na dobu 120 dní. Deklarovaná vzdálenost oblasti nasazení, tj. 
6 000 km od Bruselu, je v konceptu EU BG označena za počáteční a 
nevylučuje se tedy ani působení ve vzdálenějších oblastech. Pro vět-
šinu států však tato vzdálenost představuje hranici jejich možností. 
V celoevropském měřítku dosud přetrvávají nedostatky v kapaci-
tách strategické přepravy a jejich odstranění bude dlouhodobým 
procesem.5 V případě společného českého a slovenského bojového 
uskupení jsou možnosti strategické přepravy zcela mimo národní 
schopnosti. Dalším limitujícím faktorem potenciálního nasazení 
se mohou stát národní omezení ze strany jednotlivých států. V pří-
padě českého a slovenského bojového uskupení se již diskutovalo 
o areálu možného nasazení a národní omezení by v tomto případě 
měla vyloučit působení v arktických oblastech či subsaharské Afri-
ce. Vzhledem k poslední vlně rozšíření unie o Rumunsko a Bulhar-
sko získává na významu černomořský a kavkazský region, který má 
vzhledem ke koncepci energetické bezpečnosti EU i svou celoevrop-
skou strategickou dimenzi a vzhledem ke své geografi cké blízkosti k 
SR by se mohl stát jednou z jejích priorit. Této jihovýchodní dimen-
zi EBOP odpovídá i konkretizace plánů V4 na sestavení společného 
EU BG v časovém horizontu kolem roku 2015, přičemž se nevylu-
čuje ani potenciální ukrajinská participace. Ve slovenském případě 
se aktivní účast na vytváření EU BG může stát i významným pod-
nětem k rozvoji expedičních schopností Ozbrojených sil SR a vzhle-
dem k rostoucímu významu spolupráce s civilními operacemi nebo 
transformací vojenských operací na civilní i impulsem pro rozvoj 
národních schopností v oblasti soft  power. 

V současnosti realizuje EU několik iniciativ, jež by měly směřovat 
ke kvantitativnímu i kvalitativnímu růstu evropských svých civil-
ních a vojenských schopností. Tato snaha je však limitovaná stáva-
jícími zdroji i absencí jasné a všeobecně přijímané vize budoucnosti 
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EBOP a SZBP. Unie vede řadu operací v Africe, jihovýchodní 
Evropě, Iráku a na Kavkaze a získává zde potřebné zkušenosti ve 
vojenské a civilní sféře. Přes toto dosavadní úsilí má však EU, jejíž 27 
členských států představuje druhou největší vojenskou sílu na světě, 
řadu defi citů, jejichž překonání bude velmi obtížným procesem a 
předmětem složité diskuse mezi členskými státy. 

Plánované národní zapojení do EU BG

2007 1. polovina roku 2007 2. polovina roku 2007

Kontaktní 
zem

N mecko Francie Itálie ecko

Další
ú astníci

Nizozemí, 
Finsko

Belgie Ma arsko, 
Slovinsko

Bulharsko, Kypr, 
Rumunsko

2008 1.polovina roku 2008 2.polovina roku 2008

Kontaktní 
zem

Švédsko Špan lsko N mecko Velká Británie

Další
ú astníci

Finsko, 
Estonsko, 
Norsko

N mecko, 
Francie, 
Portugalsko

Francie, Belgie, 
Lucembursko, 
Špan lsko

 -

2009 1.polovina roku 2009 2.polovina roku 2009

Kontaktní 
zem

Itálie Bude 
up esn no

eská
republika

Bude up esn no

Další
ú astníci

Špan lsko, 
ecko, 

Portugalsko

Slovensko

2010 1.polovina roku 2010 2.polovina roku 2010

Kontaktní 
zem

Polsko Velká 
Británie

Itálie Bude up esn no

Další
ú astníci

N mecko, 
Litva, Lotyšsko, 
Slovensko

Nizozemí Rumunsko, 
Turecko

Zdroj: European Union Military Staff

Implikace pro Slovensko
SZBP a EBOP zůstávají narozdíl od jiných oblastí evropské 

integrace doménou členských států a různé národní přístupy dopo-
sud určují, resp. limitují potenciál i ambice těchto politik. Možnost 
relativně malých členských států typu SR či ČR ovlivňovat tuto 
oblast je poměrně omezená a to nejen vzhledem k proporcionálnímu 
podílu na celkové populaci EU či velikosti ozbrojených sil, ale i vzhle-
dem k ekonomické síle. Ekonomická výkonnost je přes pozitivní růst 
slovenského hospodářství stále výrazně nižší, než je tomu v případě 
tzv. starých členských zemí srovnatelné velikosti, což se projevuje i 
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v zahraničněpolitickém postavení, resp. diplomatické pozici v rámci 
EU. Podíl nových členských států ze střední a východní Evropy (z 
roku 2004) na celkovém HDP unie se pohybuje mezi 5 a 7 % a tomu 
odpovídá i podíl obranných výdajů, který činí necelá 4 %. Individu-
ální schopnost SR ovlivňovat unijní rozhodování v zahraničně-po-
litických otázkách je tak poměrně omezená a je patrně odkázána na 
participaci uvnitř zájmových koalic v rámci EU či jejich budování 
na podporu svých postojů a zájmů. Takovýto přístup přitom nezna-
mená rezignaci na aktivní působení v rámci SZBP a EBOP, naopak 
se může stát v této oblasti pozitivně vnímaným impulsem. V této 
souvislosti lze kladně hodnotit rozsah zapojení SR, která na EBOP 
participuje výstavbou česko-slovenské EU BG v roce 2009, i záměr 
podílet se na vojenských operacích unie. Těmito aktivitami může SR 
ovlivňovat zahraničněpolitické a bezpečnostní záměry unie tak, aby 
byly v souladu s jeho defi novanými prioritami. 

ZDROJE

d´Aboville, Benoit: Vývoj NATO a jeho vztah k EU, in: Stejskal, Libor, ed.: [1]
eská bezpe nostní politika a její perspektivy, II. Výro ní bezpe nostní

konference, Sborník p ednesených p ísp vk , CESES – St edisko bezpe nostní
politiky: Praha 2005, s. 19-24.
Council Conclusions on European Security and Defence Policy, 2761st External [2]
Relations Council meeting, Brussels, 13 and 14 November 2006, Atlantic News 
No. 3822 (Annex), 14 November 2006 s. 6-9.
Eichler, Jan: Cíle a perspektivy EU jako regionálního a bezpe nostního aktéra, [3]
in: Stejskal, Libor, ed.: Bezpe né esko v bezpe né Evrop , Ú ad vlády eské
republiky: Praha 2007, s. 48-54.
EUFOR RD Congo – l´Union européenne aux côtés des Congolais, in: ESDP [4]
newsletter. European Security and Defence Policy. Issue 3, January 2007, s. 10.
Full Operational Capability 2007, in: ESDP newsletter. European Security and [5]
Defence Policy. Issue 3, January 2007, s. 15-18.
Giegerich, Bastian, Pushkina, Darya, Mount, Adam:Towards a Strategic [6]
Partnership ? The US and Russian Response to the European Security and 
Defence Policy Security Dialogue, Vol. 37(3), September 2006 s. 385-407.
Gilbert, Marie: Monitoring a region in crisis: the European Union in West Africa, [7]
Chaillot Paper No. 96 January 2007, Institute for Security Studies: Paris 2007.
Gyllensporre, Dennis: Supporting African Military Capacity Development, [8]
in : Impetus. Bulletin of the EU Military Staff, Issue 2, Autumn/Winter 2006, s. 
16-18.
Kääriäinen, Seppo: Les priorités de la présidence finlandaise dans le domaine de [9]
la PESD, in: Défense nationale et sécurité collective, aout-septembre 8/9 2006, 
s. 5-12.
Lindstrom, Gustav: Enter the EU Battlegroups, Chaillot Paper No 97 February [10] 
2007, Institute for Security Studies: Paris 2007.
Linnenkamp, Hilmar: Perspektiven der Europäischen Verteidigungsagentur. [11] 
Europäische Sicherheit 11/2006 s. 20-26.
Mampaey, Luc : Restructurations, déréglementation et profits dans l’industrie de [12]
l’armement. De mauvaises fées sur le berceau de l’Europe de la défense, http://
www.monde-diplomatique.fr/2006/10/MAMPAEY/13995, 11. 4. 2007.
Plotter, G nther: Ambitions autrichiennes pour la PESD, in: Défense nationale [13]
et sécurité collective, février 2/ 2006, s. 13-22.

Richard STOJAR



74

1.1

Procházka, Josef: Mise EU a Bojová uskupení EU: Významný nástroj realizace [14]
bezpe nostní politiky EU, in: Stejskal, Libor (ed.):Bezpe né esko v bezpe né
Evrop , Ú ad vlády eské republiky: Praha 2007, s. 61-71.
Terpan, Fabien: La PESD au second semestre 2006, in: Défense nationale et [15]
sécurité collective,No. 2/2007 février 2007, s. 11-20.
Terpan, Fabien: La Politique européenne de sécurité et défense au premier [16]
semestre 2006, in: Défense nationale et sécurité collective, aout-septembre 8/9 
2006, s. 55-66.
Touzovskaia, Natalia: EU-NATO Relations: How Close to „Strategic Partnership“? [17]
European Security Vol. 15, No. 3, September 2006, s. 235-258.
Zaborowski, Marcin, ed.: Friends again? EU-US relations after the crisis, Institute [18]
for Security Studies: Paris 2006. 

Evropská bezpe nostní a obranná politika



75

1 Organizuje CENAA a FES – 
pozn. aut.

Autori:  Elemír NEČEJ, 
Vladimír TARASOVIČ

Oponentky:  Lenka WIELUNS, 
Radoslava BRHLÍKOVÁ

Úvod
Tranzícia misií – trendy operácií EÚ a strategické výzvy do budúcnosti
Má SR budovať podporné, alebo bojové jednotky?
Európa stojí pred nutnosťou väčšieho strategického angažovania v globálnej 
bezpečnosti – do akej miery je integrovaná alebo rozdelená?
Súčasné trendy v bezpečnostných operáciách EÚ a budúce strategické výzvy
Misia v KDR
Možnosti využitia skúseností zo západného Balkánu
Záver a implikácie pre Slovensko

Úvod

Od roku 2003 uskutočnila EÚ 15 operácií krízového manažmen-
tu (KM) ktoré zahŕňali široké spektrum politických, vojenských 
a civilných aktivít. Niektoré boli ukončené a o niektorých (Koso-
vo, Afganistan) sa intenzívne diskutuje. Na stôl sa dostáva otázka, 
či ťahajú európske bezpečnostné politiky a aktéri za ten istý koniec 
povrazu? Otázka koherencie a spolupráce je o to naliehavejšia, že 
operácie časom menia charakter i zloženie a koncová stratégia jednej 
misie sa niekedy stáva vstupnou stratégiou pre druhú a naopak. 

Slovenské strategické fórum (SSF1) – sieť zástupcov parlamen-
tu, vládnych štruktúr a odborníkov – hľadalo odpovede na otázky: 
Aký dopad má narastajúci rozsah a počet operácií Európskej bezpeč-
nostnej a obrannej politiky (EBOP) na vývoj bezpečnostnej politiky 
a stratégie v Európe? Bude EÚ schopná presadzovať svoj bezpeč-
nostno-politický profi l a previazať civilné a vojenské nástroje v rámci 
integrovaného prístupu k bezpečnosti? Do akej miery je EÚ vo svo-
jom bezpečnostnom angažovaní integrovaná alebo rozdelená? Ako 
by mala EÚ presadzovať koordinovaný a komplexný prístup ku KM 
v rámci tak rozdielnych výziev, akým v súčasnosti svet čelí?

V príspevku prinášame závery z  neformálnej, ale intenzívnej 
a otvorenej diskusie SSF. Bolo použité pravidlo Chatham House a 
názory diskutujúcich sú uvedené bez citácií. 

Snaha EÚ o aktívnejšie 
bezpečnostné angažovanie 
vo svete – pohľad slovenskej 
bezpečnostnej komunity 1.1
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2 Pojem „asertívna politika“ 
bol v diskusii asto použí-
vaný v zmysle (minimálne) 
nevylú enia použitia vojen-
skej sily, resp. vä šej mož-
nosti použitia ozbrojeného 
zásahu. To súvisí aj so san-
kciami, ktoré EÚ v ase „roku 
hnevu“ vo svojom slovníku 
nemala. Dôvodom boli prav-
depodobne obavy, že by sa 
muselo uvažova  o vojen-
ských nástrojoch, pokia  by 
všetky úrovne sankcií zlyhali 
– pozn. aut.

Tranzícia misií – trendy operácií EÚ a strategické 
výzvy do budúcnosti

Za prelomový rok EBOP je väčšinou diskutujúcich považovaný rok 
2003 – rok invázie do Iraku, rozkolu v transatlantických vzťahoch, 
ale aj vnútornej krízy EÚ. Jeden z expertov nazval tento rok “rokom 
hnevu”. V tomto roku ale prijala EÚ prvý bezpečnostný strategický 
dokument – Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS). EBS je pova-
žovaná za historický medzník európskej bezpečnosti – a kritici tvr-
dia, že to nie je stratégia, ale alternatíva voči USA. Atmosféra roku 
2003 s prevládajúcim pocitom hnevu poznačila rodiacu sa bezpeč-
nostnú fi lozofi u EÚ, pretože jej podstatou bolo posudzovanie, „čo 
EÚ nie je a nie, čo je”. Pre misie vychádzajúce z fi lozofi e „Mission of 
Choice”, ktoré sú odrazom komunity, ktorá si túto fi lozofi u vybrala, 
to znamenalo dôraz na prevenciu, diplomaciu, starostlivé vyhýbanie 
sa vojenskej sile a sankciám. Najmä silné štáty z rôznych dôvodov 
odmietali zveriť EÚ plnú zodpovednosť za misie a chýbala ochota 
k presadzovaniu „asertívnej politiky“.2

Pri hodnotení vývoja EBOP od prijatia EBS sa mnohí diskutéri 
zhodli na tom, že je badať posun od „soft “ k „hard power“, ktorý by 
sa mal ešte viac zvýrazniť. Predpokladajú, že USA sa po skúsenos-
tiach z Afganistanu a Iraku sa budú vo svete menej vojensky anga-
žovať. Takýto vývoj by v budúcnosti žiadal väčší dôraz na budovanie 
európskych vojenských spôsobilostí.

Experti sa zhodli, že vplyvom času a skúseností došlo k tranzícii 
misií „pozitívnym smerom“. EÚ sa poučila z chýb: najmä z neúspe-
chu pri presadzovaní soft  power voči Iránu pri riešení jeho jadrové-
ho problému. Tento neúspech európskej diplomacie bol asi najväč-
ším impulzom zmeny v chápaní využívania nástrojov bezpečnostnej 
politiky. Výsledkom boli dve kolá sankcií, ktoré členské štáty EÚ 
navrhli BR OSN potom, ako Irán nepristúpil na jej požiadavky. Bez-
pečnostný vývoj vo svete, trpké skúseností z používania soft  nástro-
jov, poznanie obmedzenej moci diplomacie, ale aj predpokladaný 
vývoj v USA budú EÚ posúvať k akceptácii použitia sily.

V diskusii sa objavila úvaha o vzťahu centra a periférie. Je totiž 
nesporné, že v centre pretrvávajú závislosti na periférii. Sme závis-
lí na jej surovinách a periféria nie je zapojená do globálno-liberál-
neho poriadku, ktorý by vylúčil konfl ikty v periférnych krajinách. 
Dochádza k efektu spojených nádob: nárast regionálnych konfl ik-
tov si vyžaduje nárast úloh hard power. V 90. rokoch boli v úzadí, 
no neschopnosť iných zložiek svetového bezpečnostného systému 
intervenovať vyvolala potrebu zachovať, resp. vybudovať vojenské 

Snaha EÚ o aktívnejšie bezpe nostné angažovanie vo svete
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schopnosti v organizáciách ako NATO a EÚ. Skúsenosti z posled-
ných konfl iktov potvrdili, že naďalej zostáva aj potreba soft  power. 
Ak nebudeme obnovovať vojnou zničené územia a riešiť konfl ik-
ty preventívne, tak sa budú opakovať. Čoraz viac štátnych inštitú-
cií musí byť pripravených niesť zodpovednosť za národnú bezpeč-
nostnú stratégiu. Všetci, vrátane politickej elity, si musia uvedomiť 
komplexnosť bezpečnosti. V EÚ pretrváva defi cit vyplývajúci z  ras-
tu nárokov na počet nasadených nástrojov, širokej škály operácií a 
rádia nasadenia. 

Objavil sa aj názor, ktorý spochybnil východiskovú tézu (presa-
dzovanie asertívnej politiky), pretože podľa neho EÚ nie je jeden 
štát a jedna inštitúcia, ale 27 vlád s vlastnými záujmami. Či sa EÚ 
rozhodne intervenovať, je ovplyvňované 5 parametrami:

politický systém   (čím viac subjektov je v parlamente, tým je 
ťažšie prijať rozhodnutie o intervencii);
občianska spoločnosť   (čím je vyspelejšia, tým je väčší pred-
poklad, že bude prejavovať odpor k intervencii);
profesionálna armáda   (je ju možné rýchlejšie vyslať mimo 
územie);
multikulturalita spoločnosti   (misia v zahraničí ohrozu-
je vnútornú bezpečnosť, keď sú na území vysielajúcej krajiny 
diaspóry z cieľových krajín operácie);
členstvo v medzinárodnej bezpečnostnej organizácii   
(plnenie záväzkov).

Podľa týchto parametrov v budúcnosti budú európske štáty oveľa 
menej ochotné ísť do vojenských operácií. 

Má SR budova  podporné, alebo bojové jednotky?

Najväčšia časť diskusie sa sústredila na otázku, či má SR pokračo-
vať v skvalitňovaní podporných jednotiek (CS a CSS – Combat 
Support a Combat Support Service), alebo by sa mala orientovať 
viac na bojové jednotky. Objavili sa dva protichodné názory: že „nie 
sme bojovníci a nemáme to ani historicky dané“, a preto by sme 
mali stavať na našich schopnostiach (ženijné, odmínovacie), ktoré 
sú aj v zahraničí vysoko cenené a požadované. Zástancovia opačné-
ho názoru tvrdia, že vieme prispieť aj inými schopnosťami než tými, 
ktorými sme prispievali v minulosti a dnes. Ak sa budeme sústav-
ne vyhýbať bojovým jednotkám, môže sa z toho o. i. stať negatív-
ny regrutačný a v širšom zmysle bezpečnostný faktor. Do ozbroje-
ných síl sa nebudú hlásiť tí, u ktorých sú hlavnými motívmi potreba 
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3 V programovom vyhlásení 
vlády 2006 [9] sa za ína as
„Zahrani ná politika“ slova-
mi: „Zahrani ná politika vlá-
dy SR bude dôsledne vychá-
dza  zo štátnych záujmov 
SR“, ale bližšie ich nepome-
nováva. SR má definované 
svoje bezpe nostné záujmy 
v I. kapitole Bezpe nostnej 
stratégie SR 2005 [1], z kto-
rých vychádza aj Obranná 
stratégia SR [7]. Niektorí poli-
tici, ale aj ú astníci diskusie, 
používajú aj pojmy národné 
záujmy, národno-štátne záuj-
my – pozn. aut. 

prekonať seba samého, pocit výnimočnosti vojenského povolania a 
dobrodružstvo. S tým, že to môže mať negatívny dopad, nesúhlasil 
jeden diskutujúci. Podľa neho to s tým nemá žiadny súvis, lebo tí, 
ktorí si vyberajú vojenské povolanie, sa rozhodujú na základe toho, 
čo im služba môže poskytnúť. Štát by mal budovať sily na obranu 
vlastných bezpečnostných záujmov tak, aby nevznikli dve nekom-
patibilné „armády“ pre zahraničné misie a „na doma“.

Diskutujúci často poukazovali na rozdielne prístupy k budovaniu 
ozbrojených síl v SR a ČR. Aj pri budovaní bojových jednotiek bol 
porovnávaný vývoj od rozdelenia spoločného štátu. Od vzniku čes-
kej armády sa ČR systematicky zaoberala prípravou bojových jedno-
tiek a keď prišiel Afganistan, mala čo ponúknuť. V SR nebol nikto 
schopný vypracovať koncepciu špeciálneho bojového útvaru. Tu sa 
objavila kritika nasadenia bojovej jednotky na ochranu konvojov 
v Iraku, ktorá mala na precvičenie úlohy len 4 mesiace. Diskutéri sa 
zhodli, že najprv niečo neuvážene deklarujeme a potom musíme pri 
plnení záväzku improvizovať. 

S týmto je spojená ďalšia otázka: do akej miery existuje politická 
vôľa a ochota slovenských politikov ísť do rizika prípadných ľud-
ských strát v bojových misiách, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
ich voličskú podporu. Tento problém je však oveľa širší a zápasia 
s nim takmer všetky krajiny EÚ. Nehrá pritom rolu, či je pri moci 
ľavicová alebo pravicová vláda. České špeciálne jednotky boli napr. 
do Afganistanu vyslané za ľavicovej vlády a v parlamente za to hla-
sovala veľká väčšina. Pôsobia v nebezpečnej južnej časti Afganistanu 
bez strát na životoch a sú za to vysoko hodnotení. 

V SR nová vláda, v ktorej má rozhodujúce postavenie strana s ľavi-
covým programom, stiahla vojakov z Iraku. Proces rozhodovania 
o presune slovenských vojakov z Kábulu do nepokojnejšieho Kan-
daháru trval od leta 2006 do jari 2007 a pritom vláda považovala 
operáciu v Afganistane za zmysluplnejšiu než operáciu v Iraku. Ani 
predchádzajúca pravicová vláda sa však neodhodlala prijať rozhod-
nutie o nasadení ani označiť misie, do ktorých vysielala slovenských 
vojakov, ako bojové misie. Vždy boli označované ako mierové, čo 
bolo viac-menej pchaním hlavy do piesku. To potvrdzuje, že sloven-
skí politici radšej stratia medzinárodné renomé, než by mali niesť 
riziko strát u voličov. Niektorí experti to zdôvodňovali neschop-
nosťou SR zhodnúť sa na štátnych záujmoch3, iní neschopnosťou 
ministerstva obrany a generálneho štábu presvedčiť politikov o nut-
nosti vysielať bojové jednotky, a to aj do nebezpečných oblastí.

Hoci Obranná stratégia SR 2005 hovorí, že sa sústredíme najmä 
na operácie pod hlavičkou NATO a EÚ: „... budeme prispievať do 
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4 SR má nasadených cca. 
540 osôb (5 – 6 kontingen-
tov) v misiách: OSN (299), 
NATO (201), EÚ (37), iné (6). 
Ak porovnáme náš príspevok 
do operácií OSN s lenskými
štátmi EÚ, dospejeme k zau-
jímavému íslu. V polovici 
roku 2006 prispela vtedaj-
šia EÚ-25 do operácií OSN 
(mimo Libanon) z celkové-
ho po tu 63 000 modrých 
prílb 2 750 vojakmi (4,4 %), 
pri om príspevok SR (299 
vojakov) tvoril viac než 10 
% z príspevku EÚ-25 [5] – 
pozn. aut.

5 EBS, stratégia boja pro-
ti terorizmu a najmä nepo-
chybné úspechy v rozvojovej 
pomoci – pozn. aut.

širokého spektra operácií NATO a EÚ bez geografi ckého obme-
dzenia...“ [7], skutočnosť je iná a naďalej prevažujú operácie OSN. 
Počet osôb nasadených do operácií pod vedením EÚ je marginál-
ny.4 Navyše sa znižujú počty reálne nasaditeľných vojakov a preto 
by malo dôjsť k reštrukturalizácii pôsobenia v zahraničí v súlade 
s deklaráciami a záväzkami. Už dlhšie sa hovorí o vysielaní orga-
nických jednotiek, ale ak má rota cca. 100 ľudí a my sa na operácii 
podieľame 70 vojakmi, túto požiadavku nemôžeme splniť. 

Európa stojí pred nutnos ou vä šieho strategického 
angažovania v globálnej bezpe nosti – do akej 
miery je integrovaná alebo rozdelená?

Diskusia sa zamerala na posúdenie spôsobilostí EÚ a jej ambícií 
využiť ich z hľadiska vplyvu „najväčších hráčov“ a vyvodenie impli-
kácií pre angažovanie EÚ v globálnej bezpečnosti.

Prejavuje sa zhoda v názoroch, že pri posudzovaní EÚ ako glo-
bálneho aktéra (faktora) je potrebné diferencovať medzi oblasťa-
mi, v ktorých je schopná túto úlohu zohrávať. Napriek pokroku v 
dosahovaní jednoty pri globálnom angažovaní5 pretrváva v EBOP 
rozhodovanie na národnej úrovni. Preto je dôležitý (a identifi ko-
vateľný) vplyv troch veľkých hráčov – Francúzska, Nemecka a Veľ-
kej Británie a vývoj ich spoločných pozícií v oblasti ambícií a pou-
žitia nástrojov EBOP. Z hľadiska politicko-vojenských ambícií je 
najvyššie hodnotená spôsobilosť Veľkej Británie vďaka schopnosti 
nasadenia väčšieho počtu síl, najlepším možnostiam pôsobiť ako 
„framework nation“ pri nasadení bojových skupín (Battle Groups 
–BG) EÚ a schopnosti kombinovať konfi gurácie síl. Vývoj francúz-
skeho prístupu je odlišný z hľadiska kategórií nasadenia v zahraničí 
aj z hľadiska politicko-strategických cieľov, ktoré by sa dali ozna-
čiť ako viac „proeurópske“. Nemecko na rozdiel od predchádzajú-
cich krajín prechádza pomalšou reformou ozbrojených síl s menším 
predpokladom (či skôr väčším skepticizmom) nasadenia deklaro-
vaných síl. Dá sa usudzovať, že odlišnosť bezpečnostných politík 
v oblasti zahraničného angažovania, skúsenostiach, dostupných 
kapacitách, spôsobilostiach a politicko-strategických cieľoch bude 
pretrvávať. Preto sa nedá predpokladať väčší posun k angažovaniu 
EÚ v oblasti globálnej bezpečnosti – bude o. i. závisieť na posu-
ne u spomínaných hráčov, prípadnom spojení (koordinácii) ich 
potenciálu a nachádzaní nejakého „najnižšieho spoločného meno-
vateľa“ ich politík. 
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6 EÚ má pod a ú astníkov 
seminára ove a vä ší poten-
ciál, než je využívaný. 
Ale pokia  nenastane vä šia
zhoda v politicko-strategic-
kých rozhodnutiach, nemož-
no o akáva , že by EÚ bola 
ako celok schopná a ochotná 
realizova  opatrenia so zásad-
ným strategickým vplyvom – 
pozn. aut. 

7 Vä šina diskutujúcich sa 
pozerá na problém skôr 
skepticky – USA nebudú 
podporovate om (nesedia 
v tomto prípade „za jedným 
stolom“) pri rokovaniach. 
Ur itý vplyv môže zohráva
zlyhanie európskej bezpe -
nostnej a obrannej identity 
v rámci NATO v minulosti – 
pozn. aut.

Diskusia sa ďalej venovala problematike spôsobilostí EÚ z hľadis-
ka realizácie vojenského Headline Goal 2010 (HG 2010) a civilné-
ho Civilian Headline Goal 2008 (CHG 2008). Diskutujúci sa zho-
dujú, že schopnosť strategického angažovania EÚ ovplyvňuje istá 
ambivalentnosť. Na jednej strane pokrok (aj napriek problémom) 
pri výstavbe vojenských a civilných spôsobilostí v rámci EBOP, na 
druhej strane nedostatok strategického konsenzu, ktorý brzdí rea-
lizáciu6. Časť expertov sa na tomto mieste vrátila k problému rie-
šenému v diskusii v roku 2006: neexistencia spoločného záujmu 
[6] a jej vplyv na akcieschopnosť EÚ. Vyjadrené boli skôr skeptické 
názory na motívy, spoločný záujem a teda aj na smerovanie k väčšej 
asertivite EÚ. Vzhľadom na pretrvávanie vysokej diferencovanosti 
sa nedá očakávať vyššia rýchlosť zjednocovania alebo „hlbšej iden-
tity“ EBOP. Dôležité sú aj možné postoje USA k zjednocovaniu 
EÚ a k rozvoju EBOP7. 

Zo záverov diskusie sa dá súdiť, že slovenskí experti sú skôr skep-
tickí a mnohé otázky považujú za otvorené, vyžadujúce dlhodobý 
vývoj. Úspechy v oblasti EBOP sú skôr malého rozsahu a ich efek-
tivita sa prejavila skôr v misiách nadväzujúcich na misie NATO 
(tie nastolili „hard security“) a využili synergický efekt vojenských 
a civilných prvkov KM. Príkladom je prevzatie vojenskej a  pre-
chod na policajnú a právnu operáciu v Macedónsku a podobný 
vývoj v Bosne a Hercegovine. Je otázne, či takáto kombinácia prv-
kov vojenského a civilného KM s rozvojovou pomocou či stabili-
začným a asociačným procesom môže byť účinná všade, nielen na 
západnom Balkáne (ten je zatiaľ motivovaný víziou členstva v EÚ) 
– aj tam, kde je realizovaná „susedská politika“. 

Pre vyššiu účinnosť predpokladajú experti potrebu synchronizá-
cie úsilia EÚ a ostatných hráčov (NATO, OSN, OBSE) a potre-
bu pragmatického pohľadu na spôsobilosti a ambície EÚ. Z hľadis-
ka strategického angažovania to znamená zameranie na dlhodobú 
víziu rozvoja. Napriek problémom existuje súhlas v tom, že budova-
nie spôsobilostí v rámci HG 2010 a civilného CHG 2008 by malo 
pokračovať. Tu má široké možnosti i závažné rezervy aj SR. 

Pri hodnotení ambícií a možností SR by sa pri určitom „zveličení“ 
dalo vysledovať „opačné garde“ ako v EÚ ako celku. Politicko-vo-
jenské ambície sú vyššie než súčasné (a možno aj budúce) kapacity 
a spôsobilosti. Niekoľko faktorov túto tézu podporuje. Najdôležitej-
šie sú prístupy „NATO fi rst“ a „jedna krajina – jeden balík síl“. Je 
logické, že SR sa prednostne zameriava na prípravu jednotky (prá-
por s CS a CSS) pre NRF 10 v roku 2007, než na dve BG v rokoch 
2009 a  2010. Podľa niektorých názorov sa v tejto oblasti prejavuje 
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8 Z rozhovorov s vojenskými 
expertmi sa zdá, že politic-
ké rozhodnutie o BG (po -
ty, rozsah príspevku a termí-
ny) prinieslo zna né problé-
my vojenským plánova om.
Podobné problémy priniesli 
aj alšie politické rozhod-
nutia, najmä o sa týka nie-
ktorých operácií, o ktorých 
sa rozhodlo bez oh adu 
na aktuálne možnosti SR – 
pozn. aut./ed. ( L)

aj vplyv neskorej reakcie SR na vývoj EBOP: boli sme medzi posled-
nými, ktorí začali uvažovať o príspevku do BG8. Napriek problémom 
je tu predpoklad, že SR bude schopné realizovať svoje záväzky, hoci 
je z hľadiska „intervenčných kapacít“ v napätej situácii. Oveľa väč-
ším problémom môže byť dilema, kde bude schopné a ochotné BG 
nasadiť. 

V porovnaní so schopnosťou poskytnúť pre EÚ vojenské kapacity 
je SR neistým partnerom pri poskytovaní civilných kapacít. V minu-
loročnej Panoráme bolo poukázané na pravdepodobnosť zvyšovania 
požiadaviek EÚ na prvky civilného KM najmä pre západný Balkán 
[1]. SR pripravuje 50 policajtov na pôsobenie v medzinárodných 
policajných misiách, v súčasnosti je nasadených 6. Šiesti sa vystrie-
dali v misiách od roku 2004 [10], čo nie je počet, ktorý by charakte-
rizoval SR ako krajinu aktívnu v policajných misiách. Policajný zbor 
pravdepodobne prechádza podobnými problémami ako ozbrojené 
sily v minulosti – nevyriešené problémy zaradenia ľudí po návra-
te z misií, nedostatočné chápanie významu misií ako súčasti for-
movania bezpečnostného prostredia a legislatívne problémy. Podľa 
dostupných informácií ministerstvo spravodlivosti nepredpokladá 
nasadenie právnych expertov do misií na posilnenie právneho štá-
tu, rovnako nie je známa žiadna vízia vyslania expertov na výstavbu 
a reformu štátnej správy. Ak hodnotíme schopnosť SR prispievať k 
nástrojom EBOP, chýba komplexný prístup. Nie je rozpracovaná 
ani koordinácia vojenských a civilných prvkov EBOP (Civil Mili-
tary Coordination – CIMCO). To súvisí aj s  bezpečnostným sys-
témom SR, ktorý potrebuje zmeny, aby mohol reagovať na požia-
davky NATO a EÚ v oblasti KM. 

Za teoretický vklad do diskutovaného problému možno pova-
žovať reakcie na návrh nemeckej kancelárky Merkelovej vybudovať 
európsku armádu. Podľa nich sa dnes dá o tomto probléme naozaj 
len diskutovať. Väčšina sa však zhodla na tom, že tento krok je 
potrebný, bude možné ho realizovať, ale v dlhodobom horizonte. 

Sú asné trendy v bezpe nostných operáciách EÚ 
a budúce strategické výzvy

Pri diskusii o trendoch v bezpečnostných operáciách stáli v pop-
redí otázky nadväznosti vojenských a civilných operácií na zákla-
de názorov na skončenú misiu v Konžskej demokratickej repub-
like (KDR), na misiu Althea v Bosne a Hercegovine v spojení 
s policajnou misiou a možnou misiou v Kosove. Názory by sa dal 
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9 Bola zárove  príkladom 
realizácie politiky EÚ spusti
vojenskú akciu na základe 
požiadavky OSN a so súhla-
som vlády KDR – pozn. aut. 

10 Za úspech je považované, 
že neprišlo k eskalácii násilia, 
že misia splnila úlohu odstra-
šenia a vykonala aj akcie na 
zabránenie rozšírenia násilia 
v citlivom momente voleb-
ného procesu. Pozitívom bol 
aj jasný mandát ( o je však 
podiel BR OSN), spoluprá-
ca s MONUC a komuniká-
cia s obyvate stvom – pozn. 
aut.

11 Okrem toho zohráva nega-
tívnu úlohu aj nechu  európ-
skych krajín (vä šiny?) risko-
va  životy svojich vojakov, 
napriek tomu že deklarujú 
solidaritu s Afrikou a pod-
poru OSN. Diskutujúci sa 
priklá ajú k názoru, že je 
potrebné skôr podporo-
va  regionálne ekonomické 
a bezpe nostné štruktúry 
v Afrike. Napokon ani ana-
lýza problémov západnej 
Afriky IBŠ EÚ neráta s tým, 
že by v širšom  regióne boli 
nasadené vojenské sily typu 
EUFOR [2] – pozn. aut.

nazvať opatrne pesimistické: predpokladajú, že EÚ nadviaže skôr 
na skúsenosti a čiastočné úspechy na západnom Balkáne, než by 
využila obmedzenú misiu v KDR ako model pre budúce vojenské 
angažovanie.

Misia v KDR
Misia v KDR bola krátkodobou (5 mesiacov) podpornou misiou 
pre operáciu OSN MONUC počas volieb9. Z 2 400 príslušníkov 
bola iba malá časť rozmiestnená v KDR, ostatní boli v Gabone. 
Väčšina účastníkov sa priklonila k názoru, že úspech misie bol úni-
ou nadhodnotený.10 Misia bola skôr symbolickým gestom s dlhou 
prípravou, čo nebolo v súlade s požiadavkami rýchleho nasadenia. 
Pri odpovedi na otázku, či by misia mala byť modelom pre budú-
ce angažovanie sa EÚ, prevládol názor, že skôr nie ako áno. Hoci 
účastníci seminára súhlasili s tým, že Európa je s Afrikou previa-
zaná, je v regióne aktívna (ale sú to skôr aktivity jednotlivých štá-
tov) a  prvá línia ochrany a obrany môže byť mimo teritória EÚ, 
nepredpokladajú rýchle a robustné zasiahnutie iba vojenskými nás-
trojmi EBOP v Afrike. Kvôli rozľahlosti krajín, nedostupnosti teré-
nu a nedostatku komunikácií, súčasné spôsobilosti EÚ neumožňu-
jú takýto spôsob nasadenia a najmä udržania jednotiek na potreb-
nú dobu.11 Za pozitívum je považované následné nasadenie misie 
EUPOL na pomoc pri vytváraní integrovanej policajnej jednotky 
a misie na podporu reformy bezpečnostného sektora, čo by moh-
lo byť príkladom pre prestavbu bezpečnostného sektora v ďalších 
krajinách.

Možnosti využitia skúseností zo západného Balkánu
Nadväzujúc na diskusiu v roku 2006  sa slovenská bezpečnostná 
komunita pokúsila načrtnúť ďalší vývoj EBOP a analyzovať, čo by 
SR mohla a mala v tejto oblasti urobiť.

Pri analýze rozšírenia angažovania EÚ na západnom Balkáne je 
možné brať do úvahy expanziu pôsobenia EÚ aj mimo tento regi-
ón, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie (pôsobenie v Afri-
ke, na Blízkom východe, v Ázii). V  súvislosti s diskusiou o misii 
v KDR je možné predpokladať rozšírenie pôsobenia v oblastiach 
„nad vojenskú intervenciu“. Inštitút pre bezpečnostné štúdie EÚ 
(IBŠ EÚ) hovorí o „strategickom paradoxe“, keď vojenské pros-
triedky samy nie sú schopné adekvátne riešiť krízovú situáciu naj-
mä v oblastiach peacekeepingu, posilňovaní (rozširovaní) prímeria 
či správy hraníc [3]. Práve nedostatok nevojenských nástrojov sa 
môže stať handicapom EÚ pri riešení kríz. 
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12 Niektorí diskutujúci vyjad-
rili obavy z možného vyhlá-
senia nezávislosti kosovský-
mi inštitúciami (po zruše-
ní rezolúcie 1244) o bude 
musie  rieši  EÚ stabilizáciou 
Kosova – pozn. aut.

13 Zo skúseností z doterajších 
mandátov BR OSN sa dá ráta
s nejasnos ami a nejednoz-
na nos ami– pozn. aut.

Slovenskí experti sa zhodli s IBŠ EÚ, že v rámci EBOP nebu-
dú vojenské prvky použité izolovane, predpokladá sa kombinácia s 
„Civilian Response Teams“, alebo integrovanými policajnými jed-
notkami (Integrated Police Units) či silami žandarmérie (EU Gen-
darmery Forces) [4]. Nezdieľajú však optimizmus IBŠ EÚ ohľadom 
robustnosti nasadenia prostriedkov EÚ, schopnosti a vôle nasadiť 
ich aj vo vzdialených regiónoch.

Okrem integrácie jednotlivých nástrojov EBOP je v hre ešte ich 
integrácia s „komunitnými“ nástrojmi, resp. s nástrojmi prvého pilie-
ra, za ktorý zodpovedá Európska komisia. Hoci je jasné, že testom 
ich efektívnosti bude najmä Bosna a Hercegovina (BaH) a Koso-
vo, experti sú skôr opatrní pri hodnotení možného úspechu, mini-
málne z časového hľadiska. Rôznosť názorov sa prejavila v odpovedi 
na otázku, ktorá z akcií (Kosovo či BaH) by mohla byť príkladom 
úspešného peacebuildingu EÚ a skúsenosťou pre ďalšie rozvíjanie 
kombinovaných nástrojov EBOP.

Modelom pre vyskúšanie komplexného a koordinovaného prí-
stupu by podľa niektorých názorov mohla byť BaH. EÚ zača-
la pripravovať posilnenie mandátu špeciálneho predstaviteľa EÚ 
(EUSR) a vytvorenie „dvojitej úlohy“ (EUSR/vedúci delegá-
cie EÚ) s výhľadom, že EÚ prejde od úloh vojenskej a policajnej 
misie k transformácii v inštitucionálnom, politickom, ekonomic-
kom a spoločenskom kontexte. Dvojitá funkcia by umožnila lepšiu 
koordináciu vojenskej operácie s operáciami civilnými, ako aj hlb-
šie spojenie nástrojov EBOP s plnením podmienok pre vstup do 
EÚ ako motívu politických a ekonomických zmien. Skepticizmus 
vyvolávajú známe problémy s prijatím ústavy BaH a s formovaním 
funkčného štátu, problémy s prestavbou polície, ako aj obštrukcie 
Republiky Srbskej pri formovaní jednotného štátu. Okrem toho 
pre mnohé autority BaH zostáva EÚ nedôveryhodná a prejavuje 
sa väčšia orientácia na USA. EÚ je kritizovaná, že (doposiaľ) pre-
feruje agendu EBOP pred rozvojovou agendou. Podobne negatív-
ne bude pôsobiť odďaľovanie prístupového procesu do EÚ s mož-
nosťou, že stabilizačný a asociačný proces nemusí byť motivačným 
prostriedkom.

Hoci pôsobenie v BaH umožňuje EÚ využívať komplexnejšie 
nástroje EBOP, diskutujúci sa zhodli, že z hľadiska dôležitosti bude 
v popredí Kosovo.12 Úloha EÚ a nástrojov EBOP v Kosove bude 
zložitejšia než v BaH. Hoci rada aj parlament prijali určitú víziu 
[11], stále existujú nejasnosti v tom, ako dlho bude trvať odovzdáva-
nie zodpovednosti UNMIK novej „medzinárodnej civilnej správe“, 
ako bude vyzerať civilná správa13 a aké úlohy budú pridelené misii 
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EBOP (opäť nebude mať rozhodujúce slovo pri stanovení mandá-
tu EÚ ale BR OSN). Predbežne sa hovorí o policajnej operácii (27 
krajín) s mandátom o. i. zvládnuť nepokoje a násilie, čo prinesie skôr 
negatívny postoj Albáncov voči EÚ. Hoci si NATO pravdepodob-
ne zachová nezávislosť velenia v Kosove, experti so skúsenosťami z 
práce v štruktúrach NATO nepredpokladajú, že by to mohlo byť 
problémom. Existujú pozitívne skúsenosti z koordinácie opatrení 
v prípade zhoršenia situácie, aj keď jednotky NATO slúžia skôr ako 
odstrašujúci prostriedok. 

Závery a implikácie pre Slovensko

Pri hodnotení vývoja EBOP po štyroch rokoch od prijatia EBS sa 
mnohí diskutéri zhodli na tom, že je badať posun od soft  power k 
hard power, ktorý by sa mal ešte zvýrazniť. Predpokladajú, že USA 
sa budú po skúsenostiach z Iraku vo svete menej vojensky angažo-
vať. Euroatlantický región očakáva od EÚ prebratie zodpovednos-
ti za bezpečnosť a konanie v prípade krízy. Na to si však potrebuje 
vybudovať patričné spôsobilosti. Frustrácia z neschopností reago-
vať na krízu na Balkáne v 90. rokoch boli pri zrode EBOP, pocit 
hnevu pri irackej kríze ju formoval a je možné, že kaziace sa vzťahy 
v Kosove a na Ukrajine vývoj ďalej vystupňujú. Doposiaľ bola limi-
tujúcim faktorom neochota použiť vojenskú silu, dnes je to otázka 
spôsobilostí, rozpočtov a neuspokojivého pokroku transformácie síl 
v členských štátoch. Skúsenosti z posledných konfl iktov ale potvrdi-
li, že úlohy soft  power zostávajú nenahraditeľné pri snahe o preven-
ciu krízy a po splnení hard power úloh. Ak sa nepodarí obnovovať 
vojnou zničené územia a riešiť konfl ikty preventívne, krízy sa budú 
opakovať.

Otázka, či má SR pokračovať v skvalitňovaní jednotiek CSS, 
alebo by sa mala preorientovať viac na bojové jednotky, priniesla 
dve protichodné odpovede. Prvá hovorí, že by sme mali pokračo-
vať v doterajšom smerovaní a sústredení na CSS; druhá zasa, že by 
sme sa nemali báť preniesť pozornosť aj na budovanie bojových jed-
notiek. Problémom však ostáva (ne)ochota slovenských politikov 
nasadzovať naše jednotky v nebezpečných operáciách. 

Napriek pokroku v oblasti zjednocovania názorov zostáva roz-
hodovanie v EBOP na národnej úrovni. Preto je dôležitý vplyv kľú-
čových hráčov – Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie a vývoj ich 
spoločných pozícií v oblasti ambícií a použitia nástrojov EBOP. 
Pohľady slovenských expertov sú skôr skeptické, mnohé otázky sú 
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považované za otvorené a budú si vyžadovať dlhodobý vývoj. Nepo-
pierajú úspechy v oblasti EBOP, ale tie sú prevažne malého rozsahu 
a ich efektivita sa prejavila najmä v misiách nadväzujúcich na misie 
NATO s využitím synergického efektu vojenských a civilných prv-
kov KM.

Väčšina expertov sa domnieva, že politicko-vojenská ambícia SR 
je vyššia, než naše súčasné (možno aj budúce) kapacity a spôsobi-
losti. V tejto oblasti sa pravdepodobne prejavuje aj vplyv neskorej 
reakcie na vývoj EBOP. SR chýba komplexný prístup ku KM. Máme 
problém s nasadzovaním policajtov a zatiaľ takmer vôbec neuvažu-
jeme o nasadení právnych expertov či expertov na výstavbu a refor-
mu štátnej správy. Paradox je o to väčší, že SR sa malo stať priekop-
níkom reformy bezpečnostného sektoru na pôde BR OSN. 

Veľkou skúškou EÚ bude Kosovo, ktoré bude do značnej mie-
ry odlišné od ostatných krajín západného Balkánu. Okrem nástro-
jov EÚ tu bude pôsobiť kombinácia ďalších nástrojov medzinárod-
nej komunity a možnosti EÚ môžu byť zviazané predpokladaným 
rozhodnutím BR OSN. Okrem toho sa v Kosove dá predpokladať 
najzložitejšia situácia vo výstavbe funkčného štátu a najvyššie riziko 
„mäkkých hrozieb“. 

Môžeme hovoriť o potrebe vyššieho podielu SR na civilnom KM, 
čo však vzhľadom na rôzne problémy spomínané v príspevku bude 
zložité. SR ale môže ponúknuť svoje skúsenosti z prestavby ozbroje-
ných síl, budovania síl nového typu (na čo máme ľudský potenciál) a 
z civilnej demokratickej kontroly ozbrojených síl. Iniciovať je možné 
prácu mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti zo západ-
ného Balkánu (a iných oblastí), čo vyžaduje najmä štátnu podporu 
v oblasti grantov, resp. v ich orientácii. To je zároveň aj spôsob, ako 
medzinárodnej verejnosti dokázať, že západný Balkán je skutočne 
našou prioritou.
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1 Vzh adom na váhu Fran-
cúzska v EÚ a na rozsiahle 
francúzske záujmy v Afrike je 
zrejmé, že subsaharská Afri-
ka sa stala dôležitým fakto-
rom aj v zahrani ných vz a-
hoch EÚ – pozn. aut. 

2 V aka týmto územiam a 
francúzskej juhovýchodnej 
Ázii sa Francúzsko stalo od 
konca 19. storo ia po Spoje-
nom krá ovstve druhou naj-
dôležitejšou koloniálnou ve -
mocou, o má alekosiahly 
a dodnes trvajúci vplyv na 
francúzsku identitu – pozn. 
aut.

3 Francúzske spolo nosti 
investovali do hospodárstva 
afrických štátov (v 70. rokoch 
bolo až 50 % francúzskych 
investícií v zahrani í realizo-
vaných v Afrike), disponujú 
rozhodujúcimi podielmi v 
rôznych odvetviach vrátane 
ažby k ú ových nerastných 

surovín – pozn. aut.

4 Kultúrna prítomnos  sa 
odráža najmä v používaní 
francúzštiny ako oficiálneho 
jazyka v oblasti i v tom, že 
ve ká as  tamojšej elity štu-
dovala vo Francúzsku. Fran-
kofónia vo významnej miere 
prispieva k štatútu francúz-
štiny ako svetového jazy-
ka, najmä po „ústupe“ pred 
angli tinou. Kultúrna prítom-
nos  zabezpe uje významný 
vplyv aj v politickej oblasti – 
pozn. aut. 
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Francúzska politika vo i subsaharskej Afrike – 
zmeny a konštanty 

Úvod 
Cieľom tohto príspevku je prezentácia kľúčových prvkov novej afric-
kej politiky Francúzska, ktorej základy boli prezentované v období 
po roku 1998. Predstavuje jeden z najdôležitejších elementov fran-
cúzskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky z regionálneho pohľa-
du s významným vplyvom aj na úrovni EÚ. 

Francúzsko má spomedzi európskych veľmocí azda najdlhšiu tra-
díciu kontaktov a permanentnej prítomnosti v Afrike. Medzi štát-
mi EÚ si udržiava pozíciu najangažovanejšieho člena v Afrike1. Od 
druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa ale parížsky prístup k Afri-
ke začal významne meniť. 

Rozmach francúzskej teritoriálnej angažovanosti v Afrike nastal 
v 19. storočí. Po obsadení Alžíru (1830) nasledovala teritoriálna 
expanzia, výsledkom ktorej bolo získanie územia od pobrežia Stre-
dozemného mora po Guinejský záliv a ďalej až ku Kongu2. Rozho-
dujúcim pre francúzsku prítomnosť v Afrike sa stal rok 1960, keď 
bola vyhlásená samostatnosť drvivej väčšiny francúzskych území. 
Tieto udalosti boli v súlade s celosvetovým dekolonizačným tren-
dom a viac-menej sa realizovali „riadene”, dohodami vznikajúcich 
štátov s Francúzskom. Vďaka nim sa Francúzsku podarilo zacho-
vať veľmi silné pozície v politickej, vojenskej, hospodárskej3 a kul-
túrnej4 sfére. Bilaterálne zmluvy potvrdili pozície Francúzska ako 
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5 Sie  francúzskych základ-
ní bola vybudovaná, resp. 
zachovaná v strategicky k ú-
ových regiónoch. Z poh adu 

africkej geopolitiky a strate-
gickej situácie do tejto skupi-
ny patria základne v Senega-
le (západná Afrika), Pobreží 
Slonoviny (Guinejský záliv), 
Gabone (stredná Afrika), 
Džibuti (východná Afrika a 
západ/juhozápad Indického 
oceánu), ad (stredná Afri-
ka) a už zatvorená základ a
v Stredoafrickej republike s 
pôsobnos ou v celej strednej 
Afrike. Francúzska vojenská 
prítomnos  je dôležitá aj na 
územiach v juhozápadnej 
asti Indického oceánu (Réu-

nion) – pozn. aut.

najdôležitejšej veľmoci v Afrike, ktorá zostala dôležitým faktorom 
francúzskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky aj z psychologic-
kých, „veľmocenských“ dôvodov. Ako to v roku 1979 vyhlásil minis-
ter zahraničných vecí de Guiringaud, Afrika je jediným kontinen-
tom, ktorý je Francúzsko schopné ovplyvňovať samo, vlastnými 
prostriedkami. Jediný, kde je s 500 vojakmi schopné zmeniť chod 
histórie [5]. 

Politická prítomnosť sa realizuje aj na úrovni multilaterálnych 
vzťahov, kde je dôležitá najmä Medzinárodná organizácia franko-
fónie ako stály faktor a patrí sem aj organizácia pravidelných sum-
mitov Afrika–Francúzsko. 

K najviditeľnejším aspektom prítomnosti v Afrike patrí vojen-
ská prítomnosť, ktorá zostala zachovaná aj po vyhlásení nezávislosti 
subsaharských štátov a je jednoznačne najrozsiahlejšia zo všetkých 
veľmocí5. S touto kategóriou súvisí aj vojenská pomoc štátom sub-
saharskej Afriky a školenie afrických dôstojníkov na francúzskych 
vojenských školách. Francúzske jednotky realizovali vojenské inter-
vencie takmer v každom frankofónnom štáte Afriky.

Zmeny v 90. rokoch a súčasná situácia
Zmena globálnej strategickej situácie mala výrazný vplyv aj na posta-
venie Francúzska a politiku voči jednotlivým regiónom. Zavŕšil sa 
proces premeny jeho geopolitickej identity a určil aj podobu politi-
ky voči Afrike. Skončila sa éra, keď sa francúzska zahraničnopolitic-
ká identita realizovala na osi Sever–Juh (Paríž–Alžír–Brazzaville), 
ktorá trvala od druhej polovice 19. storočia. Od konca druhej sve-
tovej vojny cez 60. roky a koniec Studenej vojny sa postupne menila 
na os Západ–Východ (Paríž–Berlín). 

V novej situácii muselo Francúzsko – ako ďalšie štáty v podob-
nom postavení, najmä Spojené kráľovstvo – defi novať novú zahra-
nično-politickú identitu a stratégiu vychádzajúcu z nasledovných 
princípov: Francúzsko považuje samo seba za globálnu veľmoc 
s globálnymi záujmami; realizácia tohto postavenia je možná len 
prostredníctvom „Európy“, ktorá sa angažuje v globálnych zále-
žitostiach; táto identita Francúzska a Európy je realizovateľná len 
v multipolárnom svete. Európa sa stala najdôležitejším miestom 
realizácie francúzskych zahraničnopolitických a strategických záuj-
mov, čo malo určujúci vplyv aj na politiku voči Afrike. 

Počas 90. rokov 20. storočia prešla africká politika rozsiahlymi 
zmenami de facto v každej oblasti: zmenil sa inštitucionálny systém 
na úrovni ústredných orgánov v Paríži, zmeny nastali vo vojenskej 
oblasti aj v diplomaticko-politickom prístupe. Na inštitucionálnej 
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6 Hoci bola operácia Artemis 
prezentovaná ako úspech 
EÚ, de facto to bola fran-
cúzska operácia pod „hlavi -
kou“ EÚ. Bola riadená z Parí-
ža, letecké krytie zabezpe o-
vali francúzske vzdušné sily 
a francúzskych vojakov bolo 
1 735, kým druhý najpo et-
nejší kontingent (britský) tvo-
rilo len 94 vojakov – pozn. 
aut.

7 K faktorom rastu vplyvu 
afrických regionálnych ve -
mocí môže patri  ich vnú-
torná nestabilita a v prípade 
Nigérie aj to, že ide o anglic-
ky hovoriaci štát vo vä šinou
frankofónnej západnej Afrike 
– pozn. aut.

8 V súlade s geopolitickými 
reáliami tejto vojny sa ame-
rické ozbrojené sily objavili 
v Džibuti, odkia  je možné 
kontrolova  východoafrické 
pobrežie, ervené more a 
Somálsko. K alším regió-
nom zaujímavým pre USA 
patrí Guinejský záliv, ktoré-
ho dôležitos  bude rás  naj-
mä z h adiska energetickej 
bezpe nosti – pozn. aut. 

úrovni bolo kľúčové a symbolické zrušenie ministerstva pre koope-
ráciu, ktoré bolo v predchádzajúcom období centrálnym orgánom 
africkej politiky. Africká politika po inštitucionálnych zmenách pre-
šla z kompetencie prezidenta do kompetencie ministerstva zahra-
ničných vecí s významným vplyvom ministerstva obrany. 

Najdôležitejšie prvky novej africkej politiky boli prezentova-
né v rokoch 1997/98. Zrušila sa exkluzivita frankofónnych štátov 
a západnej a strednej Afriky, hoci naďalej patria k najdôležitejším 
francúzskym spojencom. Nový prístup zahŕňa snahu čo najviac 
obmedziť unilaterálne intervencie Francúzska a napomôcť budo-
vaniu vlastných kapacít afrických štátov, aby boli schopné garanto-
vať svoju stabilitu a bezpečnosť. Paralelne s týmto procesom sa Fran-
cúzsko snaží spolupracovať s ďalšími veľmocami a získať „krytie“ 
OSN v prípade realizácie operácii v subsaharskej Afrike. Dôležitá 
pre „multilateralizáciu“ francúzskych krokov je aj snaha postupne 
zapojiť celú EÚ do riešenia konfl iktov. Tu bola dôležitá prvá mimo-
európska operácia EÚ vôbec: Artemis (2003) v Konžskej demokra-
tickej republike (KDR)6 a nasledujúce operácie EÚ počas posled-
ných volieb v KDR.

Novú politiku ilustruje aj postupné pozývanie všetkých afrických 
štátov na tradičné francúzsko-africké summity. Summity predstavu-
jú jediné pravidelné fórum mimoafrickej veľmoci s africkými štátmi. 
Podobné ašpirácie má Čína, ktorá v roku 2006 zorganizovala sum-
mit Čína–Afrika v Pekingu. To môže odrážať aktuálne výzvy, kto-
rým musí Paríž v Afrike čeliť: postupné „objavenie“ Afriky ďalšími 
veľmocami, ako aj rast vplyvu afrických regionálnych veľmocí, ktoré 
môžu časom predstavovať konkurenciu pre francúzske postavenie 
( Juhoafrická republika, Nigéria)7. Vážnejšiu výzvu môžu predsta-
vovať India a najmä Čína. Ich kroky v Afrike sú určované najmä 
snahou získať prístup k africkým surovinám a v prípade Číny úlohu 
zohráva aj snaha o elimináciu taiwanských diplomatických vzťahov 
a uznania Taiwanu. V porovnaní s Francúzskom môže Čína ignoro-
vať „princíp demokratizácie“, čo je dôležitým faktorom pri budova-
ní vzťahov so Sudánom či Zimbabwe. K veľmi dôležitým faktorom 
patrí aj americká prítomnosť po roku 2001, ktorá súvisí s globálnou 
vojnou proti terorizmu8.

V súlade s novým prístupom boli prezentované kroky na obme-
dzenie francúzskej vojenskej prítomnosti v Afrike. K najdôležitej-
ším patrilo uzatvorenie veľkej základne v Stredoafrickej republi-
ke a postupné odovzdávanie zodpovednosti za stabilitu domácim 
ozbrojeným silám. Kľúčovú rolu tu má zohrávať projekt RECAMP 
(Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) 
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9V k ú ových regiónoch bola 
zachovaná sie  francúzskych 
základní. Jednotky v Senega-
le umožnia kontrolu a prípad-
ný zásah v západnej Afrike, 
kým sily v Gabone umož u-
jú projekciu sily v stredoaf-
rickom regióne a zapojili sa 
napr. do zabezpe enia ope-
rácií EÚ v KDR. Prítomnos
v Džibuti umožní kontro-
lu dôležitých námorných 
komunikácií v západnej as-
ti Indického oceánu vrátene 
prieplavu Báb el-Mandeb, 
projekciu sily do východnej 
Afriky a teoreticky (v prípa-
de dohody so Saudskou Ará-
biou, Ománom alebo Jeme-
nom) do Perzského zálivu. 
Na ostrovoch v juhozápad-
nej asti Indického oceánu, 
ktoré sú zámorskými depart-
mentmi Francúzska (Réuni-
on), sú sily, ktoré garantujú 
a demonštrujú francúzsku 
suverenitu (forces de souve-
raineté – cca 4 000 vojakov). 
Tieto sily zabezpe ujú istý 
stupe  francúzskej kontroly 
nad námornými komuniká-
ciami z Perzského zálivu do 
Atlantického oceánu vrátane 
prepravy energetických suro-
vín – pozn. aut.

10 „No-first-use“ z nukleár-
nych ve mocí oficiálne dekla-
ruje len ína – pozn. aut. 

prezentovaný v roku 1998. Má pomôcť africkým ozbrojeným silám 
pri budovaní kapacít pre operácie na udržanie mieru a stability [7] 
a odbremeniť francúzske ozbrojené sily: africké štáty majú poskyt-
núť vojakov a európske štáty logistickú a fi nančnú podporu, výcvik 
a know-how. 

Napriek týmto snahám sa však nepodarilo výrazne znížiť počet 
francúzskych síl v subsaharskej Afrike. Francúzsko stále disponuje 
silnými jednotkami v afrických subregiónoch v rámci „síl stálej prí-
tomnosti“ a „dočasných síl“, ktoré spoločne vo francúzskej termino-
lógii tvoria sily dislokované na základe bilaterálnych zmlúv s kľúčo-
vými spojencami Francúzska v najdôležitejších oblastiach (Senegal, 
Gabon, Džibuti, Pobrežie Slonoviny9). Súčasné najdôležitejšie fran-
cúzske operácie sú čiastočne kombináciou týchto kategórií. 

Operácie v Pobreží Slonoviny, Čade a Stredoafrickej republike 
poukazujú na to, že stále nie je možné úplne vylúčiť ani francúzske 
vojenské intervencie. Najrozsiahlejšia francúzska prítomnosť v Afri-
ke je viazaná v Pobreží Slonoviny (operácia Licorne, cca. 3 500 voja-
kov) [4]. Napriek úspechom v stabilizácii štátu si bezpečnostná situ-
ácia vyžaduje pokračovanie francúzskej operácie. Paríž sa však snaží 
pre svoje angažovanie získať aj krytie v OSN (v prípade operácie 
v Pobreží Slonoviny aj úspešne). Francúzske sily umiestnené v Čade 
(1 150 vojakov) [6] boli zapojené do riešenia humanitárnej krízy 
v Dárfúre a prispievajú k stabilite regiónu.

Budúcnos  nukleárnej politiky Spojeného krá ovstva

Základné (konštantné) princípy britského nukleárneho 
odstrašenia [10]

Spojené kráľovstvo presadzuje zabránenie nukleárnemu útoku. 1.  
Britský nukleárny arzenál nie je primárne stavaný na vojenské 
nasadenie počas konfl iktu, ale na odstrašenie potenciálnych 
útočníkov. 
Udržiava vo výzbroji minimálne množstvo nukleárnych zbra-2.  
ní, ktoré môžu garantovať „minimálne odstrašenie“. V súčas-
nosti je schopné udržať v nasadení jednu jadrovú ponorku so 
48 bojovými hlavicami.
Udržiava aj naďalej neistotu, čo sa týka nasadenia nukleárnych 3.  
zbraní (kedy, ako, v akom rozsahu) a nevylučuje nasadenie 
týchto systémov ako prvé10. 
Britské nukleárne odstrašenie podporuje kolektívnu bezpeč-4.  
nosť v euroatlantickej oblasti. 
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Udrží si nezávislosť rozhodnutia a nasadenia, čo má posilniť 5.  
celkové nukleárne odstrašenie zo strany NATO. Odôvodňu-
je to podobne ako Francúzsko: najbližší „nukleárni spojenci“ 
(USA a Francúzsko) nemusia prijať rozhodnutie o nasadení 
svojich systémov, keď sú ohrozené vitálne britské záujmy. Pre-
to treba demonštrovať, že prípadný zisk potenciálneho protiv-
níka bude ďaleko menší ako dôsledky útoku na vitálne britské 
záujmy. 

Tieto princípy určujú britskú nukleárnu politiku a odstrašenie 
už od konca Studenej vojny a potvrdzuje ich aj najnovší strategic-
ký dokument o budúcnosti britských nukleárnych síl. Jeho dôleži-
tosť teda nespočíva v prezentácii nových cieľov alebo nástrojov, ale 
v samotnom zachovaní britského odstrašenia a potrebného poten-
ciálu a v prezentácii konkrétnych krokov. 

Kontinuita britskej nukleárnej politiky
V decembri 2006 bol uvedený dokument Th e Future of the United 
Kingdom´s Nuclear Deterrent [10], ktorý predstavuje vývoj brit-
skej nukleárnej politiky v nasledujúcich desaťročiach.

Najdôležitejším prínosom dokumentu je to, že si Spojené krá-
ľovstvo zachová štatút nukleárnej veľmoci. Aj keď treba pozname-
nať, že sa vlastníctvo jadrových zbraní odôvodňuje najmä faktor-
mi vyplývajúcimi z reálií globálneho bezpečnostného prostredia 
a deklaruje sa, že nukleárne zbrane nesúvisia so štatútom veľmoci. 
Argumentácia popierajúca úlohu nukleárnych zbraní pri „udeľo-
vaní“ veľmocenského štatútu bola však prezentovaná najmä kvôli 
obavám, aby politické a strategické výhody štatútu nezneužili nie-
ktoré štáty na odôvodnenie svojich programov vývoja nukleárnych 
zbraní. 

Udržanie nukleárneho arzenálu je v tomto kontexte odôvodne-
né dvoma faktormi: stále existujú významné nukleárne arzenály 
iných veľmocí a počet štátov s nukleárnymi zbraňami môže ďalej 
rásť. Navyše nie je možné presne určiť charakter globálneho bez-
pečnostného prostredia o 20-50 rokov vrátane hrozby šírenia zbra-
ní hromadného ničenia do rúk štátnych alebo neštátnych aktérov. 
Hoci sa rozvíjajú aj konvenčné systémy, nie sú schopné garantovať 
odstrašenie na tej úrovni ako nukleárne.

V budúcnosti sa pre Spojené kráľovstvo môžu objaviť nasledu-
júce nukleárne hrozby: znovuobjavenie rozsiahlej nukleárnej hroz-
by zo strany veľmocí, vznik nových nukleárnych veľmocí, štátom 
sponzorovaný terorizmus. V poslednom prípade sa objavuje určitá 
doktrinálna blízkosť s USA – a čiastočne aj s Francúzskom – hoci 
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11 Ide o tzv. „CASD-Policy“ 
(Continous-At-Sea-Deterren-
ce), ktorá je od roku 1969 
založená na zásade udrža
stálu prítomnos  jednej strate-
gickej nukleárnej ponorky na 
mori. Pri štyroch ponorkách 
to znamená jedna v nasade-
ní, druhá pripravovaná, tre-
tia na rutinnej údržbe a štvrtá 
na dlhodobej údržbe/oprave 
– pozn. aut. 

12 Stiahlo z výzbroje letecké 
nukleárne bomby WE177 
a zrušilo taktickú nukleárnu 
spôsobilos  námorníctva – 
pozn. aut. 

13 Je to výrazne menej ako 
v prípade Francúzska, ktoré 
je však nezávislé v procese 
vývoja a výroby ponoriek, 
balistických rakiet a jadro-
vých hlavíc, kým Británia 
získava systémy Trident IID5 
od USA. Britské nukleárne 
odstrašenie je samozrejme 
opera ne nezávislé – pozn. 
aut.

britské nukleárne odstrašenie nie je namierené na neštátnych akté-
rov, každý štát zamýšľajúci poskytnúť nukleárne spôsobilosti tero-
ristom a podporiť nukleárny terorizmus musí počítať s britskou 
odvetou. 

Vzhľadom na časovú náročnosť vývoja a výroby (cca 17 rokov) je 
potrebné už v súčasnosti prijať rozhodnutie o vývoji nových nuk-
leárnych zbraňových systémov. Súčasným systémom (nukleárne 
ponorky) sa životnosť končí po roku 2020: prvá (HMS Vanguard) 
má byť stiahnutá z výzbroje v roku 2022, ďalšia v roku 2024 [11], 
zostávajúcimi dvoma nie je možné garantovať stálu prítomnosť jed-
nej ponorky v operačnom nasadení11, čo je jeden z najdôležitejších 
dôvodov spracovania dokumentu. 

K otvoreným otázkam patrí budúci počet ponoriek britskej 
strategickej fl otily. V súčasnosti disponujú britské strategické sily 
4 ponorkami a dokument po ukončení odborných analýz uvažuje 
o znížení ich počtu na 3. Kľúčovým faktorom bude zabezpečenie 
stálej prítomnosti jednej ponorky na mori a analýzy majú preskúmať 
možnosti troch ponoriek garantovať ju. Dokument zdôrazňuje, že 
Británia má najmenší nukleárny arzenál medzi ofi ciálnymi nukleár-
nymi veľmocami a ako jediná má vo výzbroji len jeden (námorný) 
komponent12. 

K ďalším rozhodnutiam patrí zníženie počtu nukleárnych hlavíc 
zo súčasných cca. 200 na 160, čo naďalej má garantovať „minimál-
ne odstrašenie“. Redukcia je prezentovaná ako britský príspevok k 
nukleárnemu odzbrojeniu – od skončenia Studenej vojny sa britský 
nukleárny arzenál znížil o 75 % a len od roku 1997, keď sa Labouris-
tická strana dostala k moci, bol stav znížený približne o polovicu. 

Náklady na výstavbu nových ponoriek (v prípade rozhodnutia 
postaviť 4 systémy) sa pohybujú na úrovni 15-20 mld. GBP, z toho 
11-14 mld. na samotnú výstavbu ponoriek. Väčšina výdavkov bude 
rozložená v období 2012-2027 a ich výšku možno porovnať s inves-
tíciami do nákupu bojových lietadiel Typhoon. Podiel nákladov na 
nákup systémov na obrannom rozpočte predstavuje približne 3 %, 
kým celkové náklady na nukleárne odstrašenie tvoria zhruba 5 – 
6 % obranného rozpočtu13. 

Vnútropolitické súvislosti 
Vnútropolitická diskusia v súvislosti s novým dokumentom bola 
de facto aj diskusiou o budúcom štatúte Spojeného kráľovstva ako 
nukleárnej veľmoci. Rozhodnutie o ďalšom vývoji má dopad nielen 
na bezpečnostnú politiku a postavenie Británie vo svete, ale aj na 
európsku a globálnu strategickú situáciu. 
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14 Tzv. „three-line-whip“, 
o predstavuje najsilnejšiu 

úrove  straníckej inštrukcie 
v UK – pozn. aut. 

Ak by bolo rozhodnutie negatívne, bol by to precedens na nie-
koľkých úrovniach. Išlo by o prvý prípad, keď by sa „ofi ciálna” 
nukleárna veľmoc vzdala odstrašujúceho arzenálu. Štatút Spoje-
ného kráľovstva ako regionálnej veľmoci by utrpel výrazné rany. 
Jedinou európskou veľmocou s nukleárnymi zbraňami by zostalo 
Francúzsko, čo by malo ďalekosiahly vplyv na európske a transat-
lantické mocenské pomery a ovplyvnené by boli aj „špeciálne vzťa-
hy“ s USA (ide predovšetkým o vplyv politický a už menej vojen-
ský, vzhľadom na percepciu nukleárneho arzenálu vo Francúz-
sku ako politického a nie vojenského inštrumentu: raison d´être 
nukleárneho arzenálu je odstrašenie a nie víťazstvo vo vojenských 
konfl iktoch). 

Vzhľadom na politické priority relevantných politických strán a 
rozloženie v parlamente nebola reálna možnosť prijatia rozhodnu-
tia, ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k eliminácii nukleárneho 
arzenálu Spojeného kráľovstva. Navyše treba poukázať aj na ďalšie 
možnosti politických síl a predstaviteľov modifi kovať takéto roz-
hodnutie v politickom vývoji, ako aj na vplyv najdôležitejších brit-
ských spojencov. 

O dokumente sa v britskom parlamente hlasovalo 14. 3. 2007. 
Poslanci konzervatívnej strany jednoznačne podporili dokument, 
čo bolo možné očakávať vzhľadom na ich priority v zahraničnej a 
bezpečnostnej politike a ich pohľad na úlohu a miesto Spojeného 
kráľovstva vo svete. Komplikovanejšie bolo hlasovanie poslancov 
vládnej Labouristickej strany: napriek silnej straníckej inštrukcii14 

hlasovať za prijatie dokumentu približne tretina poslancov (88) hla-
sovala proti, medzi nimi 15 bývalých ministrov, čo bol vážny útok 
na prestíž premiéra Blaira. Zaujímavým momentom, ktorý súvisí 
s pozíciou odchádzajúceho premiéra, bolo rezervované vyjadrenie 
ministerky zahraničných vecí jeho vlády Beckettovej k budúcnosti 
britského nukleárneho arzenálu: „Dnešná diskusia neznamená, že 
sa nezvratne zaväzujeme udržiavať nukleárne odstrašenie pre nasle-
dujúcich 50 rokov, bez ohľadu na to, čo ostatní robia a bez ohľadu 
na to, čo sa deje v zvyšku sveta. Bolo by to absurdné, nepotrebné a 
skutočne nekompatibilné so zmluvou o nešírení nukleárnych zbra-
ní” [2].

Konečný výsledok hlasovania však „rebélia” vládnych poslancov 
neovplyvnila. Vďaka podpore konzervatívcov (tiež s „three-line-
whip”) hlasovalo 409 poslancov za prijatie dokumentu, kým 161 
bolo proti. Znamená to, že ak nenastanú neočakávané zvraty, štatút 
Spojeného kráľovstva ako nukleárnej veľmoci ostáva zachovaný s 
pomerne širokou podporou relevantných politických strán. 
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Nová Biela kniha nemeckej bezpe nostnej politiky – 
kontinuita a zmeny

Nová nemecká Biela kniha z roku 2006 je prvým strategickým doku-
mentom novej nemeckej pravo-ľavej vládnej koalície [12].

Od zjednotenia Nemecka až donedávna bolo možné charakteri-
zovať nemeckú zahraničnú a bezpečnostnú politiku hľadaním vlast-
nej cesty, stratégie a koncepcie, ktoré by vyplývali z sebacharakte-
ristiky a sebadefi nície nového Nemecka. Na rozdiel od Francúz-
ska a Spojeného kráľovstva, veľmocí s porovnateľným európskym 
vplyvom, Nemecko nemalo tak jednoznačné odpovede na tieto 
otázky. 

V poslednom období dochádza k postupnej kryštalizácii nemec-
kých stratégií zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čo vyplýva 
z postupného pokroku v sebadefi nícii. Biela kniha je dôležitým 
krokom v tomto procese: prezentuje konštantné faktory nemeckej 
bezpečnostnej politiky aj aktuálne priority, ktoré budú určovať jej 
budúcnosť. 

Treba poznamenať, že kým na sebadefi níciu Spojeného kráľovstva 
a Francúzska mali určujúci vplyv globálna zodpovednosť, koloniál-
na minulosť a spomienky na globálny vplyv (ich súčasné postavenie 
vzniklo z redukcie niekdajšieho postavenia), v prípade Nemecka bol 
proces opačný. Z Nemecka s obmedzeným vplyvom sa stala veľmoc, 
ktorá (aj na naliehanie partnerov a spojencov) bola nútená defi novať 
svoju širšiu regionálnu, resp. čiastočne globálnu politiku. Táto sku-
točnosť sa odrazila aj na súčasnom stave: Nemecko je menej „globál-
ne“ ako Francúzsko či Spojené kráľovstvo, ale má jednoznačné, len 
pre Nemecko charakteristické prvky zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky, založené na štatúte silnej centrálnej a väčšinou kontinen-
tálnej európskej veľmoci – napr. v súvislosti s Ruskom, Balkánom 
a energetikou [12, s. 20]. 

Energetická bezpečnosť je z troch európskych veľmocí najviac 
artikulovaná pri Nemecku. V Bielej knihe sa konštatuje [12, s. 20], 
že energetická politika bude čoraz dôležitejšou časťou globálnej bez-
pečnosti. Preto vyzýva na intenzívnejší dialóg medzi producentmi, 
tranzitnými krajinami a konzumentmi, čo treba chápať o. i. aj v kon-
texte rozvíjajúcich sa nemecko-ruských vzťahov. 

Špecifi kum pri postavení RF v nemeckej zahraničnej a bezpeč-
nostnej politike spočíva v tom, že hoci Spojené kráľovstvo aj Fran-
cúzsko uznávajú nezastupiteľné miesto Moskvy v európskej bezpeč-
nosti, Nemecko kladie oveľa silnejší dôraz na intenzívny dialóg a par-
tnerstvo (vrátane „bezpečnostného partnerstva“ [12, s. 21, 47]). 

Vývoj bezpe nostnej politiky Francúzska, Spojeného krá ovstva a Nemecka



95

1.1

15 Interven né sily v po te 35 
000 vojakov sú ur ené na 
intenzívne interven né ope-
rácie, predovšetkým v rámci 
síl rýchlej reakcie NATO a 
EÚ. Stabiliza né sily v po -
te 70 000 sú ur ené na rea-
lizáciu operácií na udržanie 
mieru: v 5 operáciách má 
by  Nemecko schopné udr-
ža  paralelne 14 000 vojakov 
tejto kategórie. Podporné sily 
zah ajú aj jednotky z kon-
skripcie a sú ur ené na pod-
poru jednotiek prvých dvoch 
kategórií [11] – pozn. aut. 

16 Úlohy nemeckých ozbro-
jených síl: 1. medzinárodná 
prevencia konfliktov a krí-
zový manažment, vrátane 
boja proti terorizmu; 2. pod-
pora spojencov; 3. ochrana 
nemeckého teritória a ob a-
nov; 4. záchranné a evaku-
a né operácie; 5. partner-
stvo a kooperácia; 6. pomoc 
pri prírodných katastrofách 
a rozsiahlych nehodách [2] 
– pozn. aut.

Biela kniha uznáva dôležitosť geografi ckých a geopolitických fak-
torov, no v súlade s novými trendmi v strategickom myslení konšta-
tuje, že v dobe globalizácie záujmy nie je možné defi novať výlučne 
geografi ckými faktormi“ [12, s. 21].

Konštantné a nové prvky nemeckej bezpečnostnej politiky 
v Bielej knihe
Už aj v Defence Policy Guidelines (DPG) [3] z roku 2003 boli pre-
zentované princípy určujúce nemeckú bezpečnostnú politiku, ktoré 
sa výraznejšie nezmenili. Podobná je hierarchizácia bezpečnostných 
hrozieb a rizík, ktorá sa prekrýva so súčasnými trendmi strategické-
ho myslenia euroatlantickej oblasti.

Bol potvrdený pôvodný nemecký prístup pri odpovedi na súčas-
né hrozby: žiadny štát nie je schopný sám garantovať bezpečnosť, 
ktorú nie je možné zabezpečiť výlučne vojenskými prostriedkami 
[12, s. 22]. Toto vnímanie je možné hodnotiť aj ako výzvu americ-
kému „selektívnemu multilateralizmu“, pričom vývoj v posledných 
rokoch (napr. v Iraku) potvrdil určité aspekty nemeckého pohľadu, 
predovšetkým prístup k inštrumentom na zabezpečenie bezpečnos-
ti. Z doktrinálneho hľadiska je dôležité, že multilateralizmus ostá-
va základným princípom nemeckej bezpečnostnej politiky vrátane 
nasadenia ozbrojených síl v zahraničí. 

Ďalšie nemecké špecifi kum je mimoriadne silné zdôrazňovanie 
úlohy OSN: „OSN je jediná medzinárodná organizácia, ktorá je 
univerzálna“ a jej „Charta vytvára základný rámec medzinárodné-
ho práva, ktoré riadi medzinárodné vzťahy“ [12, s. 8]. Tento prin-
cíp vyplýva z multilateralizmu ako jedného zo základov nemeckej 
zahraničnopolitickej identity a z ambície stať sa stálym členom BR 
OSN. 

Dôraz na budovanie expedičných síl (paralelne so zachovaním 
povinnej vojenskej služby) zostáva staronovou konštantou bezpeč-
nostnej politiky. Tento cieľ bol potvrdený aj pri výstavbe ozbroje-
ných síl, kde sa naďalej plánujú 3 kategórie: intervenčné sily, stabi-
lizačné sily a podporné sily15. Potvrdený bol aj posun v plánovaní 
nasadenia ozbrojených síl od ochrany vlastného územia k zahranič-
ným misiám prezentovaný už v DPG16. V porovnaní s predchádza-
júcim dokumentom sa ešte viac vyzdvihujú zahraničné misie, ku 
ktorým pribudol boj proti medzinárodnému terorizmu. Objavu-
je sa argument, že udržanie ozbrojených síl schopných spolupraco-
vať s USA a ďalšími spojencami je nevyhnutné pre udržanie štatú-
tu Nemecka ako relevantného partnera (táto myšlienka sa objavuje 
v britských strategických dokumentoch ako základná požiadavka 
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na ozbrojené sily, v kontexte udržania pozície špeciálneho partne-
ra/spojenca USA). 

Na úrovni medzinárodných organizácií zostáva zachovaná úloha 
NATO ako najdôležitejšieho garanta nemeckej a európskej bezpeč-
nosti [12, s. 25]. Súčasne sú však explicitnejšie ako predtým zdô-
raznené miesto EÚ v bezpečnosti samotného Nemecka a európske 
spôsobilosti pre ovplyvňovania strategického vývoja v susedných 
regiónoch. Navyše sa vytvárajú predpoklady na efektívnejšie kroky 
EÚ v rámci prevzatia časti zodpovednosti za globálnu bezpečnosť 
[12, s. 33, 34]. Je to jeden z najväčších posunov, hoci sa nemec-
ké strategické dokumenty vždy snažili o určitý balans medzi EÚ 
a NATO. 

Ďalším špecifi kom je dôraz na „rozvoj a posilnenie“ „bezpečnost-
ného partnerstva“ s RF [12, s. 21]. Vyzdvihnutie partnerstva (v texte 
sa opakuje viackrát) vyplýva predovšetkým zo zahraničnopolitic-
kého vývoja v posledných rokoch (nemecko-ruské zblíženie počas 
ľavicovo-liberálnej vlády kancelára Schrödera) a z geopolitického 
postavenia Nemecka ako centrálnej kontinentálnej veľmoci.

Ľavicová SPD má silné pozície aj v súčasnej vláde „veľkej koalí-
cie“ (vrátane ministra zahraničných vecí Steinmeiera). To zabez-
pečuje kontinuitu nemeckej zahraničnej politiky po predchádza-
júcej vláde aj čo sa týka vzťahov s RF, hoci kancelárku Merkelovú 
považujú za kritickejšiu voči RF, ako bol jej predchodca. Kritika 
napr. v oblasti ľudských práv z nemeckej strany ale neznamená, 
že by sa nemecko-ruské vzťahy po vytvorení novej vlády nebudo-
vali ďalej – práve naopak. V kľúčových oblastiach ako energetic-
ká politika alebo „strategické partnerstvo“ EÚ–Rusko sa naďalej 
rozvíjajú. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Francúzska angažovanosť v subsaharskej Afrike je konštantný 
faktor, s ktorým treba počítať aj na úrovni EÚ. V Afrike má Fran-
cúzsko naďalej veľmi dôležité ekonomické, vojenské a politické záuj-
my, ktoré garantujú jej miesto aj napriek obratu smerom k Európe 
vo francúzskej zahraničnej a bezpečnostnej politike. 

Pre SR z toho vyplývajú predovšetkým dve veci: vzhľadom na stá-
le miesto subsaharskej Afriky na úrovni tvorby politiky EÚ musíme 
pripravovať stanoviská, resp. aspoň poznať problematiku a je nevy-
hnutné defi novať záujmy SR v oblasti vrátane politických, hospo-
dárskych a vojenských limitov (vzhľadom na geografi cké priority 
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slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky), možno aj v spolu-
práci s ďalšími stredoeurópskymi štátmi. Samozrejme, okrem obme-
dzení je treba poznať aj naše možnosti angažovať sa v Afrike (aj keď 
sú obmedzené), keďže ide o problematiku, ktorá bude čoraz aktuál-
nejšia na celoeurópskej úrovni. 

Výsledok diskusie o „nukleárnej budúcnosti” Spojeného krá-
ľovstva mal ďalekosiahle implikácie na globálnej úrovni aj v rám-
ci NATO. Nukleárny arzenál Spojeného kráľovstva totiž deklaro-
vane garantuje odstrašenie aj pre spojencov v NATO. Vzhľadom 
na váhu celej problematiky, akýkoľvek výsledok diskusie ovplyvní 
bezpečnosť celého európskeho priestoru vrátane SR. Rozhodnu-
tie o kontinuite britskej nukleárnej politiky znamená zachovanie 
odstrašenia. Okrem toho sa britské stanoviská v tejto oblasti veľmi 
jednoznačne odzrkadľujú na politike NATO, čo priamo ovplyvňuje 
našu situáciu. 

Pretrvávajúca existencia britského nukleárneho arzenálu garan-
tuje aj naďalej existenciu dvoch nukleárnych veľmocí v Európe, so 
všetkými strategickými dôsledkami. Na základe dostupných infor-
mácií o koncepciách a plánoch relevantných aktérov britského živo-
ta je vnútropolitická podpora pre Spojené kráľovstvo ako nukleár-
nu veľmoc na úrovni, ktorá (v predvídateľnej budúcnosti) garantuje 
tento štatút. 

Vzhľadom na postavenie Nemecka v EÚ a geografi ckú blízkosť 
k strednej Európe je zrejmé, že pohyby nemeckej zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky sa musia odzrkadliť aj v našom regióne. Zacho-
vanie princípu multipolarity a centrálneho miesta OSN v nemec-
kom strategickom myslení, ba dokonca ich posilnenie, znamená 
špecifi cký prístup k medzinárodným vzťahom v euroatlantickom 
priestore. Ide o vplyvnú koncepciu, ktorá je zdieľaná veľkou časťou 
našich spojencov vrátane tých najbližších. 

Z geografi ckého hľadiska bude pre strednú Európu rozhodujúci 
vývoj nemecko-ruských vzťahov, ktoré majú často určujúci vplyv na 
situáciu v našom bezprostrednom susedstve. Preto musíme veno-
vať vývoju týchto vzťahov mimoriadnu pozornosť a naše poznatky 
a postoje pravidelne konzultovať s našimi susedmi a spojencami, ako 
aj so samotným Nemeckom, ktoré predstavuje dôležitého partnera 
pre SR. Sem patria aj nemecko-ruské konzultácie v súvislosti s par-
tnerstvom NATO–Rusko, EÚ–Rusko, ako aj energetický dialóg 
a spolupráca medzi Ruskom a Nemeckom. Vzhľadom na potenciál 
oboch aktérov v energetickej politike – Ruska ako najdôležitejšie-
ho zdroja energetických surovín a Nemecka ako najdôležitejšieho 
odberateľa v Európe – budú ich vzťahy v tejto oblasti určovať vývoj 
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európskeho systému a politiky, čo opäť vytvára nárok na pravidel-
né konzultácie zo slovenskej strany, možné aj v spolupráci s ďalšími 
stredoeurópskymi štátmi. 
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„Smernica pre obrannú politiku SR na roky 2008-2013“ – zhrnutie 
a hodnotenie
„Zpráva o zajištění obrany České republiky“
Zhrnutie a implikácie pre Slovensko 

Úvod

Najdôležitejšie základné strategické dokumenty, bezpečnostné stra-
tégie štátov Vyšehradskej skupiny (V4) – Poľska, Slovenska, Maďar-
ska a Česka – boli analyzované v predchádzajúcich Panorámach. 
Cieľom tohto príspevku je analýza čiastkových oblastí, ktoré majú 
určujúci vplyv na ich bezpečnostnú a zahraničnú politiku. V prípa-
de Poľska a Maďarska je to vývoj postojov k NATO a partnerstva 
s USA a posuny v miere a úrovni „atlanticizmu“ a „proamerikaniz-
mu“. V prípade SR a ČR je to komparácia dokumentov vychádzajú-
cich zo stratégií a  konkretizujúcich jednotlivé oblasti bezpečnostnej 
a obrannej politiky. 

Vývoj postojov Po ska a Ma arska k NATO 
a bilaterálnych vz ahov s USA 

Je zaujímavé porovnať posuny v prístupoch k bezpečnosti a medzi-
národným organizáciám a vo vnímaní, ktorá organizácia alebo 
bilaterálne spojenectvo najviac garantuje bezpečnosť MR a Poľ-
ska. Kým Poľsko je dlhodobo považované za najviac proatlantický 
stredoeurópsky štát, Maďarsko sa najviac snaží o rovnováhu medzi 
NATO a EÚ. 

Rozdiel medzi proatlantickým postojom Poľska a snahou o balans 
Maďarska je vyjadrený aj v ich bezpečnostných stratégiách. Poľská 
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1Takáto situácia nastala po as 
irackej krízy v roku 2003, 
ke  sa Po sko jednozna -
ne postavilo na stranu USA, 
dôsledkom oho sa zhoršili 
po sko-francúzske a iasto -
ne aj po sko-nemecké vz a-
hy, kým Ma arsko sa po pri-
hlásení ku koalícii vedenej 
USA – napr. podpisom „listu 
ôsmich“ – snažilo vybalan-
sova  tieto kroky udržiava-
ním vz ahov s Nemeckom 
a Francúzskom (pozri náv-
števy vtedajšieho premiéra 
Medgyessyho). 

stratégia z roku 2003 konštatuje, že „NATO a naša bilaterálna poli-
ticko-vojenská spolupráca s USA a ďalšími väčšími členskými štátmi 
predstavuje najdôležitejšiu garanciu vonkajšej bezpečnosti a stabil-
ného rozvoja nášho štátu“ [13, s. 5]. Kľúčová úloha NATO pre poľ-
skú bezpečnosť, ako aj strategické partnerstvo s USA sa neobjavuje 
len v úvodných konštatovaniach, ale de facto predstavuje chrbticu 
celého dokumentu, teda aj celej poľskej bezpečnostnej a čiastočne 
zahraničnej politiky. Členstvo Poľska v EÚ len „posilňuje základy 
široko chápanej národnej bezpečnosti Poľska“ [13, s. 6], čo napriek 
určitej váhe EÚ pre poľskú bezpečnostnú politiku evidentne nedo-
sahuje hĺbku vyhlásení o nezastupiteľnej úlohe NATO a USA pre 
poľskú bezpečnosť. 

Národná bezpečnostná stratégia Maďarska [4] hovorí, že „základ-
ným cieľom Maďarska je, aby NATO aj naďalej zostalo primárnym 
fórom transatlantického bezpečnostno-politického dialógu a spo-
lupráce...“ [4, s. 9]. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 
EÚ tvorí čoraz dôležitejší rámec maďarskej zahraničnej politiky [4, 
s.10]. EÚ sa stáva dôležitým aktérom pri stabilizácii susedných aj 
vzdialenejších regiónov, kým NATO zostáva základom kolektív-
nej obrany [4, s.10]. Dôležitým konštatovaním je, že MR sa nech-
ce dostať do situácie, kedy by sa musela rozhodnúť medzi Európou 
a USA. Ako člen EÚ je strategickým partnerom USA, v NATO 
presadzuje posilňovanie európskej angažovanosti, čo dokazuje sna-
hu o balans. 

Z  krátkeho porovnania vyplýva, že pre Poľsko aj pre Maďarsko 
je NATO základným pilierom bezpečnosti. Maďarsko však vníma 
alianciu predovšetkým ako garanciu svojej (a kolektívnej) bezpeč-
nosti, kým pre Poľsko je najdôležitejším inštitucionálnym faktorom 
pri formovaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky. EÚ pre Poľsko 
znamená skôr „doplnok“ k širšej bezpečnosti, pre Maďarsko však 
tvorí rámec zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

Kým Maďarsko si neželá voľbu medzi „Európou“ a USA, pre 
Poľsko táto otázka nepredstavuje žiadny problém a voľba je jasne 
NATO a USA. Aj keď tiež nemožno povedať, že by si takúto situ-
áciu Poľsko želalo1. 

Maďarsko: potvrdenie „váhavého atlanticizmu“, resp. snahy 
o rovnováhu
Pre Maďarsko je v posledných rokoch charakteristický relatívne 
značný vplyv vnútornej politiky na zahraničnú a čiastočne aj na 
bezpečnostnú politiku. Konsenzus, ktorý existoval v týchto politi-
kách od začiatku 90. rokov, teda priority euroatlantickej integrácie, 
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2 Foxove slová treba chápa
v súvislostiach britskej anga-
žovanosti v Iraku a Afganista-
ne a vysokou mierou vy aže-
nosti britských ozbrojených 
síl – pozn. aut. 

vzťahov so susednými štátmi a zahraničných Maďarov, vo veľkej 
miere erodoval. V súčasnosti sú zahraničná a  bezpečnostná politi-
ka využívané vo vnútropolitickom zápase. 

Táto skutočnosť ovplyvňuje aj tvorbu novej zahraničnopolitickej 
stratégie. Ide o proces, ktorý prebieha v čase prác na tejto publiká-
cii a sú doň zapojení najmä odborníci z mimovládnej sféry vrátane 
expertov s jasnými sympatiami k vláde alebo opozícii. Projekt vytvá-
ra priestor pre angažovanie najlepších odborníkov a pre vypracova-
nie kvalitných podkladov. Angažovanie expertov s rôznymi názor-
mi a sympatiami má preklenúť rozpor medzi zahraničnou politikou 
vlády a opozície, no nemusí byť úspešné. 

Rozdiely medzi vládou a opozíciou v oblasti zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky sa prejavili v otázkach vzťahov s Ruskom a ener-
getickej politiky (pozri neskôr), participácie na misii v Iraku, ale aj 
v otázke zahraničných Maďarov, ktorá však pre bezpečnostnú poli-
tiku nie je príliš relevantná. 

Dominancia vnútornej politiky a relatívne malý záujem o zahra-
ničnú a bezpečnostnú politiku sa prejavil aj v programovom vyhlá-
sení vlády, ktorá vznikla po parlamentných voľbách v roku 2006 [3]. 
Zahraničná a bezpečnostná politika sa dostali na posledné strany 
dokumentu, pričom bezpečnostnej politike sú venované 4 strany [3, 
s. 75-79] a v zahraničnej politike dominujú otázky súvisiace s EÚ. 
Aj z programového vyhlásenia je jasné úsilie o rovnováhu medzi 
NATO a EÚ v bezpečnostnej politike: vonkajšia bezpečnosť MR 
je založená na dvojitom pilieri európskej a transatlantickej angažo-
vanosti [3, s. 77].

Ďalším stálym javom je nízka miera výdavkov na obranu. Ten-
to faktor ale nie je v strednej Európe ojedinelý. Je možné očakávať 
výrazné zníženie podielu obranných výdavkov na HDP aj v ČR a 
SR (kým v ČR obranné výdaje dosiahli v minulosti už aj úroveň nad 
2 %, v SR sa znižujú z úrovne 1,89 % – pozri neskôr). Vzhľadom na 
súčasný stav maďarského rozpočtu a na prioritný politický cieľ vlády 
znížiť defi cit verejných fi nancií, ani v blízkej budúcnosti nie je mož-
né očakávať výraznejšie zvýšenie obranného rozpočtu, skôr udržanie 
súčasného stavu na úrovni okolo 1,2 – 1,4 %. 

Za relatívne obmedzený obranný rozpočet bolo Maďarsko viac-
krát kritizované spojencami aj predstaviteľmi NATO, pričom jedna 
z najvýraznejších kritík zaznela zo Spojeného kráľovstva, keď Liam 
Fox, člen tieňovej vlády opozičnej Konzervatívnej strany v januári 
2007 navrhol dokonca pozastavenie členstva niektorých spojencov 
v NATO pre nízke výdavky na obranu2. Ku komplikáciám prispel 
aj prípad umiestnenia radarovej základne NATO na juhu krajiny. 

Róbert ONDREJCSÁK



102

1.1

Tento problém sa však vyriešil rozhodnutím o umiestnení radaru 
na horu Tubes pri meste Pécs. 

Prípadné kritické hlasy ohľadom výšky výdavkov na obranu sa 
Maďarsko snaží neutralizovať poukázaním na účasť maďarských 
ozbrojených síl na operáciách v zahraničí. Maďarsko dlhodobo spĺ-
ňa cieľ udržať v zahraničí 1 000 vojakov a tento cieľ bol prezento-
vaný aj vo vládnom programe [3, s. 78]. Ku kredibilite zahranič-
nej a bezpečnostnej politiky prispieva aj skutočnosť, že geografi cká 
dislokácia maďarských jednotiek v zahraničí vo veľmi veľkej mie-
re korešponduje s deklarovanými zahraničnopolitickými a bezpeč-
nostno-politickými záujmami MR z pohľadu regiónov. Z celkového 
počtu vojakov v zahraničí je na Balkáne, predovšetkým v KFOR 
v Kosove a EUFOR v Bosne a Hercegovine rozmiestnených viac 
ako 600 vojakov, teda takmer dve tretiny [8], čo poukazuje na vyso-
kú mieru zhody medzi deklarovanými cieľmi a reálnym stavom. Aj 
keď je väčšina vojakov dislokovaná v KFOR, teda v operácii NATO 
a len menšia časť v EUFOR (rozdiely vyplývajú aj z rozsahu oboch 
misií), MR sa snaží udržať prítomnosť aj v misii EÚ. 

Okrem angažovanosti na Balkáne patrí k maďarským prioritám aj 
budovanie provinčného rekonštrukčného tímu (PRT) [12] v afganskej 
provincii Baghlan. Maďarsko prevzalo PRT od Holandska 1. 10. 2006 
na dva roky, no podľa najnovších vyjadrení maďarských predstaviteľov 
vrátane ministra obrany Szekeresa má byť účasť predĺžená o 2 roky.

Energetická politika a jej vplyv na zahrani nú
a bezpe nostnú politiku Ma arska a Po ska

V prípade energetickej politiky a energetiky možno identifi kovať 
takmer všetky špeciálne faktory maďarských politík: vplyv vnútor-
nej na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, neexistujúci konsen-
zus v zahraničnej politike a snahu vlády o rovnováhu, aj keď tento 
faktor má u energetickej politiky špecifi cký význam. V Maďarsku 
totiž prebieha intenzívna diskusia o výstavbe konkurenčných ply-
novodov Nabucco, ktoré sú väčšinou preferované EÚ a jednoznač-
ne USA a Blue Stream s podporou Ruska. Oba koncepty vychá-
dzajú z rozdielneho chápania diverzifi kácie. Realizácia projektu 
Blue Stream by napomohla k diverzifi kácii tranzitných trás, nie 
však zdrojov a Nabucco tým, že počíta so zdrojmi zemného plynu 
mimo Ruska, rieši diverzifi káciu zdrojov zemného plynu. V kon-
texte aktuálnej vnútropolitickej situácie (apríl 2007) je táto proble-
matika však ešte relatívne bezpredmetná. Rozhodnutie o budovaní 
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3 Intenzívny rozvoj ma ar-
sko-ruských vz ahov na 
úrovni vlády mohol pris-
pie  k zblíženiu ma arskej 
opozície s USA. Najvä šia 
opozi ná sila Fidesz po as 
vojny s Irakom prezentova-
la stanoviská, ktoré kom-
plikovali situáciu vtedajšej 
vlády a možnosti vyhovie
spojeneckým požiadavkám. 
Kvôli nesúhlasu Fideszu sa 
neskôr nepodarilo pred ži
ani mandát ma arskej tran-
sportnej jednotky v Iraku, 
o tiež neprospelo k pozitív-

nym vz ahom s USA. Prispe-
la k tomu aj skuto nos , že 
po as vlády Fideszu sa MR 
priklonilo k nákupu švéd-
sko-britských bojových lieta-
diel JAS-39 Gripen namiesto 
amerických. Tento vývoj sa 
dôsledku intenzívnej spolu-
práce ma arskej vlády s RF 
najmä v energetike obrátil 
a vz ahy opozi ného Fideszu 
s americkými predstavite mi
sa zlepšujú – pozn. aut. 

4 V tomto kontexte je nut-
né bra  do úvahy aj posto-
je a názory ostatných krajín 
EÚ – najmä Nemecka a jeho 
vz ahy s Ruskom – pozn. 
Radoslava Brhlíková.

plynovodov nepadne v najbližšom období a pravdepodobne nebude 
prijaté v MR. Napriek tomu však celá záležitosť môže byť zaujímavá 
z toho pohľadu, že odkrýva preferencie najdôležitejších politických 
síl v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

V rámci vnútropolitickej diskusie sa opozícia jednoznačne vyjadruje 
v prospech realizácie projektu Nabucco. Podľa nej sa maďarská vláda 
príliš angažuje v prospech projektu Blue Stream a kritizuje úzku rus-
ko-maďarskú kooperáciu3. Na druhej strane vláda hovorí, že sa snaží 
neodmietnuť žiadne riešenie, ktoré by posilnilo energetickú bezpečnosť 
MR. Vládni predstavitelia vrátane premiéra Gyurcsánya ale v prvej fáze 
diskusie označovali Nabucco za nie príliš reálnu alternatívu, keď sa nap-
ríklad pre International Herald Tribune 12. 3. 2007 vyjadril, že MR 
nepotrebuje sny, ale projekty a Nabucco je dlhodobým snom.

Poľsko sa nachádza na úplne opačnej strane názorového spektra. 
Jednoznačne preferuje Nabucco, resp. akýkoľvek projekt, ktorý by 
oslabil energetickú závislosť od Ruska. Podobný rozdiel existuje aj 
vo vzťahoch s Ruskom: kým sa Maďarsko sa snaží realizovať „prag-
matickú“ politiku zameranú na ekonomickú spoluprácu, medzi Poľ-
skom a Ruskom existujú vážnejšie rozdiely v energetickej politike aj 
v názoroch na ďalší vývoj na Ukrajine. 

Na rozdiel od maďarskej vlády preferuje Poľsko v tejto oblasti 
relatívne konfrontačnú politiku. V roku 2006 napríklad iniciova-
lo vznik „spojenectva energetickej bezpečnosti“, „NATO v oblasti 
energetiky“, v rámci ktorého by sa signatári zaviazali vzájomne si 
vypomôcť v prípade ohrozenia ich energetickej bezpečnosti. Poľ-
ský prezident Kaczynski navrhol počas návštevy ukrajinského pre-
zidenta Juščenka v Poľsku 7. 3. 2007 rozsiahly projekt na zabezpe-
čenie alternatívnych zdrojov energetických surovín s participáciou 
Kazachstanu, Azerbajdžanu, Gruzínska, Ukrajiny a Poľska, pričom 
z geopolitického pohľadu by mal takýto projekt jednoznačne pro-
tiruský charakter [10]. Podobné iniciatívy by však mali šancu na 
úspech len v prípade, že ich podporia aj štáty V4, čo sa pre rozdielne 
názory v energetike nerealizuje4.

Udalosti v oblasti energetickej politiky ovplyvňovali nielen cel-
kové smerovanie zahraničných a bezpečnostných politík Maďarska 
a Poľska, ale aj ich vzťahy s USA. Poľsko sa profi lovalo ako jedno-
značný odporca ruských plánov, relatívne v súlade s americkými 
geopolitickými a súvisiacimi energetickými koncepciami. Poľské 
postoje v oblasti energetickej politiky preto mohli mať pozitívny 
vplyv na ďalšie zblíženie s USA. Na druhej strane vybalansovaný 
alebo váhavý postoj maďarskej vlády – hodnotenie závisí od uhľa 
pohľadu – potvrdzuje doterajší smer maďarských politík. 
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5Priam symbolickým krokom 
bolo pristátie prvých lieta-
diel F-16 pre po ské letec-
tvo v západnom Po sku 8. 
12 2006. Po sko si vyslúžilo 
za podpis kontraktu v hodno-
te viac ako 3 mld. USD na 
nákup 48 lietadiel od Lock-
heed Martin intenzívnu kriti-
ku Francúzska za uprednost-
nenie americkej spolo nosti
pred európskymi (Dassault 
Aviation, BAE Systems–SA-
AB). Kritici argumentova-
li, že bolo prijaté „politické 
rozhodnutie“ a nie odborné. 
Po ské rozhodnutie zhor-
šilo vz ahy predovšetkým 
s Francúzskom (poškodené 
aj v dôsledku irackej krízy), 
posilnilo však vz ahy s USA 
– pozn. aut. 

Po sko: skepticizmus silného atlanticizmu 
a posilnenie vz ahov s USA 

Jednoznačný atlanticizmus, resp. silný dôraz na „strategické“ poľ-
sko-americké vzťahy sú základnými reáliami poľskej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky už od začiatku 90. rokov. 

Okrem vyhlásení v strategických dokumentoch v uplynulých 
rokoch demonštrovalo Poľsko svoje silné vzťahy s USA aj podie-
lom na operácii v Iraku a vyslaním silného kontingentu do operácie 
NATO v Afganistane – prezident Kaczynski prijal 7. 11. 2006 roz-
hodnutie o zvýšení početného stavu poľského kontingentu z približ-
ne 150 na 1 200 vojakov. V súlade s americkým stanoviskom Poľsko 
považuje za neakceptovateľné národné obmedzenia niektorých čle-
nov NATO pre pôsobenie ich jednotiek v Afganistane. Aj napriek 
nesúhlasu menších koaličných strán Samoobrana a Liga poľských 
rodín bola predĺžená aj misia poľských jednotiek v Iraku do konca 
roka 2007. Silné spojenectvo oboch štátov bolo potvrdené aj počas 
návštevy poľského prezidenta v USA v septembri 20065. 

V analyzovanom období bol čiastočne dôsledkom aj dôvodom 
posilnenia poľsko-amerických vzťahov postupný posun ku skepti-
cizmu, resp. miernej nedôvere Poľska, najviac proatlantického štátu 
strednej Európy, voči NATO. Tento posun vyplynul čiastočne z poľ-
ského vnímania aliancie a narastajúceho skepticizmu voči atlantickej 
angažovanosti niektorých európskych mocností. Zvlášť intenzívne 
reagovalo Poľsko napríklad na nemecko-ruskú dohodu o energo-
vode pod Baltickým morom, čo posilnilo aj komplexy vyplývajúce 
z histórie (ad slová bývalého poľského ministra obrany Sikorského 
o paralelách s paktom Molotov-Ribbentrop). 

Vzhľadom na vysokú mieru previazanosti medzi NATO a EÚ 
(členstvo väčšiny západoeurópskych a stredoeurópskych štátov 
v oboch organizáciách a možnosť členských štátov blokovať špecifi c-
ký vývoj v NATO) Poľsko už nemusí stopercentne dôverovať bezpeč-
nostným garanciám NATO, a preto hľadá alternatívy pre posilnenie 
vlastnej bezpečnosti, v neposlednom rade v súvislosti s RF. Viedlo to 
k snahám o ešte silnejšie spojenectvo s USA. Preto Poľsko pozitívne 
reagovalo aj na americkú žiadosť o umiestnenie niektorých systémov 
protiraketovej obrany na poľskom území. Vzhľadom na strategickú 
dôležitosť tohto systému pre USA totiž štáty, na území ktorých sú 
umiestnené najdôležitejšie systémy, budú patriť k najdôležitejším 
spojencom Washingtonu. Platí to samozrejme aj pre Poľsko a ČR. 

Poľsko v januári 2007 dostalo ofi ciálnu žiadosť, resp. ponuku (para-
lelne s ČR) od USA, aby na jej území boli budované elementy národnej 
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6 Nepopularitu Po ska v EÚ 
umocnil i posledný summit 
EÚ v júni 2007 – pozn. Rado-
slava Brhlíková.

protiraketovej obrany USA. Radar s dosahom približne 5 000 km má 
byť podľa dostupných informácií vybudovaný v ČR pri obci Trokavec, 
kým rakety určené na ničenie nepriateľských balistických rakiet majú 
byť dislokované na základniach na poľskom území, pravdepodobne pri 
Baltickom mori (Debrzno, Rzedzikowo, Zergrze Pomorskie). 

Po ofi ciálnej žiadosti došlo aj k bilaterálnym česko-poľským roko-
vaniam na najvyššej politickej úrovni. Premiéri Poľska a ČR sa stretli 
19. 2. 2007 a zhodli sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou odpove-
dia na americkú žiadosť pozitívne [6]. 

Podiel na budovaní protiraketového systému USA je z poľské-
ho hľadiska hodnotený ako ďalšie posilnenie bilaterálnych vzťahov. 
Keď sa Poľsko stane súčasťou jedného z najdôležitejších strategic-
kých obranných systémov USA, zaradí sa medzi štáty vitálne pre 
americkú bezpečnosť. Poľsko sa tým jednoznačne a na dlhé obdobie 
pridá k skupine najužších spojencov USA. Na poľskej strane je táto 
angažovanosť chápaná čiastočne aj ako určitá „poistka“ pre prípad, 
že by váha a strategická dôležitosť v súčasnosti stále najdôležitejšie-
ho fóra pre poľskú bezpečnosť – NATO – naďalej klesala. Poľské 
obavy v tomto smere sú čiastočne založené na „kríze NATO“ po 
irackej vojne a následnom rozdelení spojencov, ako aj na pocitoch, 
že je Poľsko vynechávané z najdôležitejších strategických rozhodnu-
tí v Európe, ktoré sú prijímané Nemeckom a Francúzskom. Posled-
ný faktor súvisí aj s nárastom „krížových spojenectiev“ medzi európ-
skymi veľmocami na jednej strane (najmä Francúzsko a Nemecko) 
a Ruskom na strane druhej, čo oslabuje kredibilitu NATO v poľ-
ských očiach. Dopĺňa ich aj poľský skepticizmus voči EÚ, čo vyplý-
va aj z ideológie poľskej vládnej pravice. Postoje Varšavy sú nieke-
dy dosť konfrontačné (podľa premiéra Kaczynského „je Poľsko 
pripravené ochrániť svoju suverenitu voči EÚ“), čo nepridáva na 
popularite v rámci únie a môže viesť k izolácii v určitých otázkach 
v rámci EÚ6. Podľa poľských zdrojov sú poľské požiadavky za súhlas 
s budovaním amerického systému na poľskom území pomerne vyso-
ké. Bývalý minister obrany Sikorski údajne žiadal od USA realizáciu 
nasledujúcich krokov [5]: 

dislokácia protiraketových systémov Patriot proti balistickým   
strelám krátkeho a stredného dosahu alebo systému THAAD 
v Poľsku; 
kompatibilita/spolupráca protiraketového systému so vzduš-  
nou obranou Poľska (ktorá je mimochodom založená na báze 
amerických F-16 – pozri okolnosti nákupu nových bojových 
lietadiel pre poľské vzdušné sily, ktoré boli označené za politic-
ké rozhodnutie s cieľom posilniť americko-poľské vzťahy);
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užšia poľsko-americká spravodajská spolupráca najmä v súvis-  
losti s postsovietskym priestorom, silnejšia podpora poľských 
stanovísk a návrhov v rámci NATO;
zapojenie poľských spoločností a výskumných ústavov do   
budovania protiraketovej obrany; 
akceptácia poľskej suverenity, vzhľadom na to, že USA žiadajú   
zvláštny štatút pre svoj personál.

Podmienečné poľské stanovisko podporujúce budovanie základ-
ne prijala poľská vláda 15. 2. 2007 [6]. Podmienečnosť znamená, že 
budovanie americkej základne je možné len za podmienok, ktoré sú 
pravdepodobne do značnej miery totožné s vyššie uvedenými. 

„Smernica pre obrannú politiku SR na roky 
2008-2013“ [9] – zhrnutie a hodnotenie

Smernica pre obrannú politiku SR na roky 2008-2013 (ďalej Smer-
nica) vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, Komplexného 
hodnotenia obrany SR za rok 2005, Komplexnej politickej smerni-
ce NATO a Ministerskej smernice NATO. Na základe konštatova-
nia v úvode dokumentu sa plánuje aktualizácia každý druhý rok. 

Konkrétne vojensko-politické ambície SR v období 2008-2013 
sú: „pripravenosť Ozbrojených síl SR na zabezpečenie obrany-
schopnosti SR s využitím výhod kolektívnej obrany NATO, plne-
nie asistenčných úloh na podporu orgánov verejnej správy, budova-
nie spôsobilostí v súlade so schválenými Cieľmi síl NATO a Hlav-
nými cieľmi EÚ a účasť na operáciách medzinárodného krízového 
manažmentu prednostne na základe mandátu BR OSN“ [9, s. 6]. 
Táto formulácia de facto nevylučuje participáciu SR na operáciách 
bez mandátu OSN. 

V období pokrývanom dokumentom majú byť ozbrojené sily 
schopné participovať v dvoch paralelných operáciách v zahraničí a 
participovať na silách rýchlej reakcie NATO a EU Battle Groups. 
Na medzinárodných operáciách síl rýchlej reakcie má SR ambíciu 
podieľať sa bez geografi ckého obmedzenia, kým na operáciách krízové-
ho manažmentu vysokej intenzity v dosahu do 5 000 km od Bruselu, 
a na operáciách nízkej intenzity do 15 000 km od Bruselu. 

Ako prioritné sú deklarované operácie pod velením NATO 
a EÚ, operácie pod vedením ďalších medzinárodných organizácií 
sú sekundárne. 

Niekoľkonásobne opakovaným cieľom je splnenie záväzku – 
vyplývajúceho z Istanbulského summitu NATO – mať k dispozícií 
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40 % pozemných síl na nasadenie v medzinárodných operáciách a 8 
% nasadených a udržateľných [9, s. 7, 10]. Vysielanie organických 
jednotiek je kľúčovým súvisiacim faktorom. 

Do konca roka 2010 by mali byť ozbrojené sily schopné nasadiť 
prápor s CS a CSS (Combat Support/Combat Service Support) 
vysokej pripravenosti s rotáciou, kým od 2011 do konca roka 2013 
by mali byť schopné nasadiť jednorázovo brigádu s CS a CSS niž-
šej pripravenosti na dobu 6 mesiacov na účely kolektívnej obrany 
NATO alebo práporu s CS a CSS vysokej pripravenosti s rotáciou. 

Za „primeranú úroveň“ výdavkov na obranu dokument považuje 
2 % HDP [9, s. 8], čo je v súlade so spojeneckými odporúčaniami. 
Ako je všeobecne známe, tento podiel sa v posledných rokoch nepo-
darilo dosiahnuť. Na základe dostupných údajov je možné očaká-
vať skôr opačný vývoj, teda znižovanie podielu výdavkov na obranu 
na HDP z 1,89 na cca. 1,6 %. Ďalšou ambíciou je vynakladať 20 % 
z celkových obranných výdajov na modernizáciu a nákup „hlavnej 
výzbroje“. 

Pri plánovaní zdrojov bude problematická predpokladaná skutoč-
nosť, že v dlhodobých plánovacích dokumentoch sa počíta s obje-
mom, ktorý pravdepodobne nebude k dispozícii. 

Skutočnosť, že „výdavky na operácie a výdavky súvisiace so zara-
dením do NRF a BG budú fi nancované v nadväznosti na rozhod-
nutia vlády SR a NR SR tak, aby neboli na úkor udržiavania a roz-
voja Ozbrojených síl SR“ [9, s. 9] je z pohľadu princípov správny 
a rozhodnutie vlády o pokrývaní týchto nákladov z rezervy vlády má 
zmeniť doterajšiu situáciu, kedy náklady na participáciu v nepláno-
vanej operácii odčerpávali zdroje určené na modernizáciu a rozvoj.  

Kľúčovými štrukturálnymi bodmi dokumentu sú plánovanie 
podľa spôsobilostí, plánovanie podľa plánovacích disciplín NATO 
a defi nícia strednodobých priorít obrannej politiky. Plánovanie 
podľa spôsobilostí je pritom aj zo strany NATO hodnotené ako 
experimentálne/žiaduce. 

V súvislosti so zdrojmi je dôležitý aj systém merateľných ukazo-
vateľov dosahovania spôsobilostí, ako aj adresnosť a určenie zodpo-
vednosti za realizáciu [9, s. 9]. „Systém merateľných ukazovateľov 
dosahovania úrovne spôsobilostí podľa štandardov NATO imple-
mentovaný v systéme obranného plánovania a v mechanizme Kom-
plexného hodnotenia obrany bude primárnym nástrojom kontroly 
transparentnosti a efektivity využitia zdrojov“ [9, s. 8].

Smernica orientovaná na reformu a rozvoj počíta s najpravdepo-
dobnejšími variantmi nasadenia Ozbrojených síl SR a zapojením 
do medzinárodných spojeneckých a/alebo koaličných operácií. Na 
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základe toho defi nuje aj ďalšie čiastkové ciele a ambície obrannej 
politiky SR, vrátane ambície v oblasti nasadenia a výstavby ozbroje-
ných síl, plánovania a fi nancovania. Vychádza z možností a záväzkov 
vyplývajúcich z členstva SR v NATO a EÚ, pričom z „politického 
pohľadu“ je cítiť snahu a balansovanie medzi týmito organizáciami. 
Ciele defi nované na politickej úrovni sa odzrkadľujú aj pri pláno-
vaní zdrojov – opäť s dôrazom na spôsobilosti – keď sú za priorit-
né oblasti investícií do spôsobilostí určené „spôsobilosti vo vzťahu 
k NRF, kľúčové spôsobilosti na zabezpečenie nasaditeľnosti a udrža-
teľnosti síl v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, 
strategická preprava, nasaditeľné komunikačné a informačné systé-
my, spoločné projekty s NATO a EU, zabezpečenie vzdušnej suve-
renity štátu, rozvoj NEC (Network Enabled Capability), podpora 
obranného výskumu a obranných technológií, integrovaná logistic-
ká podpora a podporné prvky, spôsobilosti vojenského spravodaj-
stva, sledovania a prieskumu“ [9, s. 8]. 

Výzvy, pred ktorými realizácia cieľov obsiahnutých v Smernici 
stojí, je možné deliť na politické a technické. Po každej zmene vlády 
sa môžu zmeniť priority v zahraničnej aj obrannej politike. Samoz-
rejme, určité limity pre politiku členského štátu NATO a EÚ existu-
jú, no „politická vôľa“ a politické ciele môžu mať rozhodujúci vplyv 
na konkrétne kroky, ktoré nemusia byť nevyhnutne kompatibilné 
s deklarovanými cieľmi. 

K rizikám patria aj fi nančné faktory, ktoré môžu znemožniť rea-
lizáciu cieľov. K najdôležitejším patria celkové výdavky na obranu 
na úrovni 2 % z HDP – čo sa dlhodobo nedarí dosiahnuť a existujú 
obavy z ďalšieho poklesu, pričom, ako bolo spomenuté, pravdepo-
dobne nebudú k dispozícii zdroje v takom rozsahu, s akým plánu-
je dlhodobé plánovanie. Zabezpečenie 20 % z celkových výdavkov 
na obranu pre potreby modernizácie a nákupu hlavnej výzbroje je 
ďalšia kritická kategória. V prípade nedosiahnutia potrebnej úrov-
ne výdavkov môžu byť ohrozené modernizačné programy, ktoré sa 
stávajú „tradičnou“ obeťou rozpočtových škrtov.

„Zpráva o zajišt ní obrany eské republiky“ [15] 

Aj český dokument má byť podľa úvodného konštatovania aktu-
alizovaný každý druhý rok a potvrdzuje v súčasnosti už „tradič-
né“ hodnotenie bezpečnostného prostredia vrátane hrozieb. Podľa 
dokumentu je základným pilierom obrany ČR členstvo v NATO, 
kým zapojenie sa do ESDP „upevňuje“ bezpečnosť ČR, pričom 
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pri jej budovaní je hlavným záujmom posilňovanie strategického 
partnerstva medzi NATO a EÚ. Na rozdiel od slovenského doku-
mentu, kde je snaha o vybalansovanie NATO a EÚ pre bezpečnosť 
SR s určitým príklonom k aliancii, český dokument jednoznačne 
deklaruje prioritu NATO. Tento názor potvrdzuje aj konštatovanie 
o nasadení v zahraničných operáciách: „Sily a prostriedky Armády 
ČR pôsobiace v zahraničí sú nasadené predovšetkým v operáciách 
vedených NATO, v menšej miere tiež v operáciách EÚ“ [15, s. 2]. 

Z geografi ckých priorít je jednoznačne prezentovaný Balkán, čo 
potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčší kontingent českých ozbroje-
ných síl v zahraničí je nasadený práve v Kosove (do 500 vojakov) 
a ďalších cca. 90 v Bosne a Hercegovine [14]. Juhovýchodná Euró-
pa je defi novaná ako kľúčový región pre bezpečnosť ČR, kým ďal-
šie regióny a štáty, predovšetkým Irak a Afganistan, sú kľúčové pre 
bezpečnosť euroatlantického priestoru.

V súlade s vojensko-politickými ambíciami sú vyčlenené čas-
ti ozbrojených síl pre účasť v operáciách NATO na základe člán-
ku 5, ďalej sú zapojené do systému protivzdušnej obrany NATO 
(NATINEADS), ako aj pripravené na zabezpečenie „Host Nation 
Support“. 

V súčasnosti prebieha budovanie spôsobilostí na základe Pražské-
ho záväzku spôsobilostí, v rámci ktorého malo byť realizovaných 50 
% záväzkov do konca roka 2005 a ďalších 30 % do konca roka 2008. 
Vyzdvihuje sa špecializácia ozbrojených síl s dôrazom predovšetkým 
na spôsobilosti v oblasti ochrany proti zbraniam hromadného niče-
nia – do NRF sa ČR zapája predovšetkým takto špecializovanými 
jednotkami. 

V súvislosti s prijatými záväzkami na nasaditeľnosť a udržateľnosť 
ozbrojených síl v zahraničných operáciách podľa Zprávy ČR už spl-
nila cieľ v oblasti 40 % využiteľnosti síl pre takého operácie a ďalšie 
ciele dosiahne do roku 2009. 

Dokument potvrdzuje aj pripravenosť ČR participovať na budo-
vaní bojových skupín EÚ. Konkrétne sa počíta s participáciou 
v nemecko–rakúsko–českom BG v roku 2011 (český príspevok 350 
vojakov), ďalej so slovensko-českou bojovou skupinou. Podľa naj-
novších informácií sa plánuje aj vytvorenie bojovej skupiny v rámci 
V4, čo však samozrejme dokument z časových dôvodov nemohol 
prezentovať. 

Podľa dokumentu sú v týchto oblastiach najdôležitejším partne-
rom USA (spolupráca v Afganistane a Iraku) a Spojené kráľovstvo 
(pôsobenie britského poradného a výcvikového tímu vo Vyško-
ve). Zo susedných štátov je ako prvá prezentovaná SR (spolupráca 
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v KFOR), ďalej Rakúsko (Althea) a Nemecko (PRT v Afganistane). 
Dokument prezentuje aj novú formu spolupráce v rámci V4, kde 
došlo k posunu od veľkých, často nereálnych projektov (napríklad 
modernizácia vrtuľníkov) smerom k reálnejším projektom, ktoré 
majú skutočnú šancu na úspech a realizáciu. 

Hlavným cieľom budovania českých ozbrojených síl bolo splne-
nie opatrení potrebných na dosiahnutie počiatočných operačných 
schopností do konca roka 2006 [14, s. 8]. V tom čase mali určené 
jednotky dosiahnuť plnú operačnú pripravenosť podľa štandardov 
NATO. 

Najdôležitejšími úlohami českých ozbrojených síl sú: 
obrana teritória ČR;  
pripravenosť zabezpečiť kolektívnu obranu na základe Článku   
5 – v rámci toho boli vyčlenené jednotky chemického vojska 
a výsadkový mechanizovaný prápor a začalo sa s prípravou bri-
gádneho účelového zoskupenia;
pripravenosť na participáciu v zahraničných operáciách, pri-  
čom české ozbrojené sily sú schopné plniť všetky medzinárod-
né záväzky ČR. Dokument v súlade s úvodnými politickými 
prioritami prezentuje podiel ČR na operáciách na Balkáne 
(NATO a EÚ), Afganistane a Iraku, nasadených bolo okolo 
740-780 vojakov, nedostatky boli identifi kované v strategickej 
preprave jednotiek, podobne ako u spojencov vrátane SR;
pripravenosť plniť asistenčné úlohy v krízových situáciách.   

Zpráva prezentuje relatívny pokles výdavkov na obranu z úrov-
ne 2,03 % z HDP v roku 2003 na 1,68 % do roku 2008. Hoci je 
pokles relatívny a v nominálnych hodnotách české výdaje na obra-
nu aj mierne narástli, dokument konštatuje, že „pokračovanie tohto 
vývoja môže mať v budúcnosti negatívny dopad na proces moderni-
zácie a rozvoja schopností OS ČR a na dosiahnutie cieľových ope-
račných schopností“ [14, s. 20]. 

Pri fi nancovaní je prioritou zabezpečenie jednotiek, ktoré majú 
byť vyčleňované pre NATO. Vzhľadom na relatívny pokles výdav-
kov je dôraz kladený na priority a štruktúru výdavkov. 

Zhrnutie a implikácie pre Slovensko 

Vývoj poľského strategického myslenia a zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky bol determinovaný v analyzovanom období nie-
koľkými faktormi: vnútropolitické a ideologické priority a fakto-
ry, vývoj medzinárodnej situácie, vývoj vzťahov medzi Ruskom 
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7 Podobná metóda nie je 
neznáma ani v slovenských 
podmienkach* – pozn. Rado-
slava Brhlíková.

* Nie je síce neznáma, no 
nemožno poveda , že by 
bola intenzívne využívaná 
práve pri tvorbe strategic-
kých dokumentov. Môžem 
len dúfa , že proces aktuali-
zácie Bezpe nostnej straté-
gie SR a Obrannej stratégie 
SR (plánovaná na rok 2009) 
moje tvrdenie vyvráti a  pre-
behne s dostato ným aso-
vým predstihom a v inten-
zívnom medzisektorovom 
odbornom dialógu – pozn. 
ubomír Lupták.

a západoeurópskymi štátmi, posilňovanie euroskepticizmu v Poľ-
sku, predovšetkým v rámci vládnej pravice a bezpečnostná politi-
ka USA. Výsledkom poľských úvah je narastajúci skepticizmus voči 
multilaterálnym inštitúciám čiastočne aj vrátane NATO, ktoré je 
ale stále  považované za najdôležitejšieho inštitucionálneho garan-
ta poľskej bezpečnosti. Aj keď NATO naďalej bude zaujímať sil-
né postavenie v poľskej politike, dokonca tvorí jej inštitucionálny 
rámec, je tu jednoznačná snaha o posilnenie bilaterálnych väzieb 
s USA, čomu napomôžu aj rozhodnutie súvisiace s Afganistanom, 
Irakom a podielom na budovaní americkej protiraketovej obrany. 
Práve participácia v americkom systéme ďalej posilňuje strategickú 
angažovanosť Varšavy na strane USA. 

Vzhľadom na geopolitickú váhu Poľska v strednej Európe je, resp. 
by mala byť koordinácia zahraničnej a bezpečnostnej politiky s  naj-
silnejším spojencom v regióne samozrejmosťou. Platí to aj pre otáz-
ky, v ktorých dnes neexistuje zhoda medzi slovenským a poľským 
postojom (protiraketová obrana USA). 

Silnejšia strategická angažovanosť Poľska na strane USA bude 
mať vplyv na celkovú strategickú situáciu strednej Európy, vrátane 
SR. Región sa dlhodobo stáva dôležitým pre bezpečnosť USA nie 
primárne kvôli geopolitickým faktorom (tie pôsobia v rámci širšieho 
regiónu skôr smerom k nárastu dôležitosti Rumunska a Bulharska 
a globálne najmä regiónov bližšie k Blízkemu Východu a východnej 
Ázie), ale vzhľadom na skutočnosť, že tu budú dislokované prvky 
jedného z kľúčových elementov obranného systému USA. 

Pre maďarskú zahraničnú a bezpečnostnú politiku boli v analy-
zovanom období charakteristické faktory vplyvu vnútornej politi-
ky a dôrazu na geografi cké priority, predovšetkým na juhovýchod-
nú Európu. Ide o faktory, ktoré sa v súčasnosti zdajú byť pomerne 
dlhodobé. 

Existujúce spoločné záujmy v regióne vytvárajú priestor pre 
intenzívnejšiu spoluprácu medzi SR a MR aj v podobe spoločných 
projektov v juhovýchodnej Európe, prípadne na Ukrajine. Zaujíma-
vým faktorom je proces tvorby novej zahraničnopolitickej stratégie 
MR, ktorá je vytváraná v rámci širokej odbornej diskusie expertov 
aj z mimovládnej sféry, čo vytvára možnosti pre podrobnú odbor-
nú prácu. Táto metóda by mohla slúžiť aj ako inšpirácia pre tvor-
bu slovenských zahraničnopolitických a bezpečnostno-politických 
materiálov a stratégií a je dobrým príkladom efektívnej spolupráce 
vládnej a mimovládnej sféry v oblasti strategického myslenia7. 

Existencia väčších rozdielov alebo len menších nuáns v prístupoch 
Poľska a MR (ale aj ČR a SR) k atlanticizmu, NATO a strategickému 
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partnerstvu k USA spôsobuje, že napriek často deklarovanej „strate-
gickej jednote“ strednej Európy stredoeurópske štáty z tohto poh-
ľadu netvoria až taký homogénny celok. Samozrejme sa tieto roz-
diely realizujú v geopolitickom rámci a strategickej situácii, ktoré sú 
určované regionálnymi a globálnymi faktormi, ako aj potenciálom 
týchto štátov. Okrem poľskej výnimky v oblasti potenciálu sú tak-
mer všetky ďalšie faktory pôsobiace na tieto štáty identické, z čoho 
vyplýva, že sa vytvára určitý balans medzi možnosťami a koncep-
ciami vyplývajúcimi z vnútropolitických faktorov a ideológií, ktoré 
môžu byť odlišné (viď napríklad ideologické-vnútropolitické roz-
diely medzi poľskou a maďarskou vládou) a vonkajšími faktormi. 
Výsledkom je špecifi cká „limitovaná diferenciácia“ zahraničných 
a bezpečnostných politík stredoeurópskych štátov, ktorá na jednej 
strane obsahuje špecifi ká jednotlivých štátov, na druhej strane dôle-
žité spoločné črty vyplývajúce z porovnateľného postavenia a von-
kajších strategických determinantov.

Zpráva o zajištění obrany České republiky okrem už „tradičných“ 
základných úloh ozbrojených síl (ochrana českého územia a partici-
pácia na kolektívnej obrane v rámci NATO) počíta predovšetkým 
s nasadením v medzinárodných koaličných operáciách, ktoré pova-
žuje za najpravdepodobnejšie a najaktuálnejšie aktivity ozbrojených 
síl. 

Za jednoznačnú a viacnásobne deklarovanú prioritu považuje 
NATO, ktoré jednoznačne kladie pred EÚ aj vo formovaní bezpeč-
nostnej politiky, ako aj v prípade účasti na medzinárodných misiách, 
kým slovenský dokument vo väčšej miere balansuje medzi oboma 
organizáciami. 

Tieto priority predstavujú z pohľadu formovania českej bez-
pečnostnej politiky menšie riziko z pohľadu politických zmien, aj 
vzhľadom na pravdepodobnú participáciu na projekte protiraketo-
vej obrany USA, čo ešte posilní atlantickú angažovanosť ČR a čes-
ko-americké vzťahy v oblasti bezpečnosti. 

Spoločnou črtou dokumentov je jednoznačný posun k „alianci-
zácii“ bezpečnostných politík a to nielen na politickej úrovni, ale aj 
na úrovni výstavby a budovania jednotiek a ich nasadenia v zahrani-
čí. Rozdiel medzi slovenským a českým dokumentom na politickej 
úrovni je v mierne väčšom dôraze na NATO v českom dokumente. 
Najväčší systémový rozdiel spočíva v slovenskom dôraze na pláno-
vanie podľa spôsobilostí v siedmich plánovacích disciplínach.

Spoločné riziko v prípade oboch štátov predstavuje fi nancova-
nie priorít, čo v prípade dlhodobého nepriaznivého vývoja môže 
viesť k ohrozeniu niektorých modernizačných programov. Prioritou 

Vývoj strategického myslenia v stredoeurópskych štátoch



113

1.1

bude vždy účasť na zahraničných misiách, zabezpečenie ktorých 
bude –z medzinárodne a vnútropolitických dôvodov – realizované 
prípadne aj na úkor iných priorít. 

Kľúčovým prvkom slovenskej Smernice je „aliancizácia“ bez-
pečnostnej politiky,  čo sa odráža okrem politických konštatovaní 
a cieľov aj na úrovni plánovania. Medzi najdôležitejšie priority pri 
plánovaní totiž patria tie, ktoré súvisia s nasadením a pôsobením 
v operáciách krízového manažmentu v aliančnom rámci. Dôraz na 
spôsobilosti pri plánovaní je faktorom, ktorý je možné charakteri-
zovať ako pokrokový aj na úrovni NATO. Pri plánovaní zdrojov je 
však jednou z najväčších výziev možný rozdiel medzi zdrojmi, ktoré 
budú reálne k dispozícii a zdrojmi, ktoré sú naplánované. Preklenu-
tie tohto rozporu je jednou z najdôležitejších úloh budúcnosti. 
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Úvod

Medzinárodné bezpečnostné prostredie SR v treťom roku jej člen-
stva v NATO a EÚ potvrdzovalo trendy zachytené v Bezpečnost-
nej stratégii SR, strategickom dokumente pre rozvoj jednotlivých 
dimenzií bezpečnostnej politiky, vrátane budovania vojenského 
potenciálu, ktoré je ďalej rozpracované v Obrannej stratégii SR. Obe 
stratégie boli prijaté nadstraníckym konsenzom v Národnej rade SR 
v roku 2005 a odrážajú konsenzus politikov a expertov v základných 
otázkach bezpečnostnej a obrannej politiky. 

Podľa Bezpečnostnej stratégie SR „primárne svoju bezpečnosť 
a aktívne formovanie bezpečnostného prostredia zaručuje v rámci 
členstva v NATO a EÚ, v spolupráci so spojencami a partnermi“ [1, 
bod 67]. Táto formulácia vyjadruje jednak princíp multilaterálne-
ho dosahovania politických cieľov a jednak odhodlanie využiť obe 
organizácie ako multiplikátory moci, prostredníctvom ktorých Slo-
vensko dokáže maximalizovať slobodu svojho konania v medziná-
rodnej politike1. Smerom dovnútra štátu obe organizácie predstavu-
jú katalyzátor pokračujúcich reforiem zameraných na plnohodnot-
nú integráciu do systému kolektívnej obrany a systému jednotného 
trhu vrátane spoločnej európskej meny. Okrem nových možností 
integračné rámce takisto stanovujú limity pre politické správanie 
na domácom aj medzinárodnom poli. 

V roku 2006 sa na Slovensku zásadne zmenili mocenské pomery. 
Po júnových parlamentných voľbách sa moci ujala koalícia troch 
bývalých opozičných strán, v ktorej dominuje víťaz volieb, strana 
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2 Presnejšie povedané, hlav-
nou a jednou z mála politic-
kých podmienok pri tvorbe 
obrannej asti programo-
vého vyhlásenia bola jasná 
deklarácia odsunu z Iraku – 
pozn. ubomír Lupták. 

Smer – Sociálna demokracia pod vedením súčasného predsedu vlá-
dy Roberta Fica. Koaličnými partnermi Smeru sú Slovenská národ-
ná strana Jána Slotu a Hnutie za demokratické Slovensko Vladimíra 
Mečiara. Strana Smer obsadila rozhodujúce mocenské posty. Rezor-
ty zahraničných vecí a obrany prevzali jej nominanti – kariérny dip-
lomat Ján Kubiš a bývalý profesionálny vojak František Kašický. 
Ministrom vnútra a podpredsedom vlády sa stal podpredseda Sme-
ru Robert Kaliňák, ktorý počas vlády Mikuláša Dzurindu predsedal 
parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť.

Programové vyhlásenie novej vlády v oblasti obrany (kapitola 
8) a diplomacie (kapitola 9) [10] charakterizuje kontinuita. Vláda 
považuje NATO za „hlavného garanta euroatlantickej bezpečnosti“ 
a bude „rešpektovať a plniť záväzky vyplývajúce z členstva“ v alian-
cii. Vláda podporí ďalšiu transformáciu NATO a politiku otvore-
ných dverí. Bude „usilovať o to, aby SR do konca roku 2010 pri-
merane prispievala k obranným schopnostiam kolektívnej obrany 
NATO a vojenským spôsobilostiam EÚ s cieľom plnohodnotného 
príspevku v ďalšom období. Zabezpečí aktívnu účasť v silách rých-
lej reakcie NATO a EÚ a na operáciách medzinárodného krízo-
vého manažmentu.“ Vláda sa zaviazala „pokračovať v posilňovaní 
transatlantickej väzby“ a „rozvíjať svoje vzťahy s USA“. Vo vzťahoch 
NATO–EÚ má záujem o „oživenie a rozšírenie politického dialógu 
a praktickej spolupráce medzi týmito zoskupeniami na strategickej a 
operačnej úrovni“. Vláda sa prihlásila k pokračovaniu profesionali-
zácie a modernizácie ozbrojených síl, ako aj k širšej reforme bezpeč-
nostného systému. Dôraz kladie na personálne a sociálne aspekty 
reformy ozbrojených síl. Chce rozšíriť zapojenie ozbrojených síl do 
civilného krízového manažmentu na ochranu občanov pred dôsled-
kami prírodných a priemyselných katastrof a teroristických útokov. 
Novým prvkom je zámer prijať legislatívnu úpravu ofsetových ope-
rácií, ktoré majú kompenzovať veľké nákupy v prospech bezpečnos-
tných zložiek štátu. Do programového vyhlásenia sa dostal aj zámer 
stiahnuť vojenský kontingent z operácie Iracká sloboda2 na zákla-
de harmonogramu konzultovaného s irackou vládou a koaličnými 
silami.

NATO, EÚ a politika SR

Míľnikom v aliancii bol „transformačný“ novembrový summit 
v Rige, ktorý rekapituloval výsledky za ostatné dva roky a usmer-
nil aktivity spojencov na obdobie do konania „rozširovacieho“ 
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summitu v Bukurešti v apríli 2008. Popri očakávanej agende zame-
ranej dovnútra na vojenské aspekty transformácie lídri členských 
krajín prijali aj iniciatívy v politickej dimenzii týkajúce sa partne-
rov aliancie.

Summit opätovne zdôraznil dôležitosť NATO ako „hlavného 
fóra pre konzultácie v oblasti bezpečnosti medzi spojencami v sever-
nej Amerike a Európe“ [11, bod 2]. Po kríze v Iraku, ktorú americký 
veľvyslanec pri NATO nazval „zážitkom na pokraji smrti“, aliancia 
venovala veľa energie posilneniu vnútorného politického dialógu o 
širokom spektre otázok, vrátane sporných. Prezident SR Gašparovič 
na summite podporil myšlienku spracovania novej Strategickej kon-
cepcie NATO [16, s. 34]. Aj keď sa názory spojencov na túto otázku 
v súčasnosti rozchádzajú, SR od konzultácií o základných otázkach 
stratégie očakáva posilnenie jednoty spojencov. Nový strategický 
dokument by mohol byť predmetom rokovania mimoriadneho 
summitu k 60. výročiu založenia NATO v roku 2009. Na doplne-
nie Strategickej koncepcie z roku 1999 summit prijal Komplexnú 
politickú smernicu, ktorá na ďalších 10 – 15 rokov stanovuje priori-
ty transformácie a zamerania všetkých spôsobilostí, plánovacích dis-
ciplín a spravodajstva NATO. KPS je od svojho schválenia na niž-
šej úrovni v decembri 2005 postupne uvádzaná do života orgánmi 
aliancie, ako aj jednotlivými členskými štátmi [13]. Na Slovensku 
ju do obranného plánovania zaviedol vstupný programovací doku-
ment, Smernica pre obrannú politiku na roky 2008 – 2013.

Nedostatočné vojenské kapacity vo vzťahu k politickým ambí-
ciám zostali veľkým problémom aliancie. Aj v roku 2006 sa prak-
ticky prejavovali v operačnej spôsobilosti síl nasadených v Afganis-
tane a síl okamžitej reakcie (NATO Response Force, NRF). Vďaka 
rozsiahlemu diplomatickému úsiliu predstaviteľov NATO a rozší-
reniu amerického príspevku mohla aliancia v Rige deklarovať plnú 
operačnú spôsobilosť NRF. Uvedomujúc si výzvu udržať NRF ako 
nástroj rýchlej reakcie a katalyzátor reforiem ozbrojených síl člen-
ských štátov, SR podporila prijatie plánu dlhodobej rotácie NRF, 
skúšobné zavedenie spoločného fi nancovania nasadenia NRF a roz-
šírilo svoj vojenský príspevok do NRF. Boli poskytnuté menšie jed-
notky bojovej podpory do rotácií NRF-7 (druhá polovica 2006) 
a NRF-8 (prvá polovica 2007). Absolútnou transformačnou pri-
oritou na rok 2007 sa stala príprava mechanizovaného práporu 
v Martine (asi 700 vojakov) na zaradenie do pohotovosti NRF-10 
(prvá polovica 2008). Podobný príspevok, ale rozšírený o adekvát-
nu podporu a zabezpečenie (asi 1 100 vojakov), by SR mala poskyt-
núť v roku 2012. 
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Veľkou témou summitu v Rige bola operácia ISAF v Afganistane. 
V stávke je zabrániť návratu Talibanu a teroristickej siete al-Káida, 
a tým potvrdiť zmysel transformačného úsilia a schopnosť NATO 
obstáť v asymetrickom konfl ikte 21. storočia. V súlade s mandátom 
OSN v priebehu roka aliancia rozšírila svoju pôsobnosť na celé 
územie krajiny vrátane dlhodobo nestabilných južných a východ-
ných oblastí. Tam boli jednotky NATO od jari 2006 konfronto-
vané s rastúcou operačnou schopnosťou zložiek odporu. Napriek 
tomu velitelia ISAF narážali na odpor členských krajín (vrátane SR) 
pri žiadostiach o zvýšenie počtov vojakov na juhu krajiny a odstrá-
nenie národných obmedzení, ktoré bránia ich pružnému použitiu 
v plnom spektre úloh. 

Politickú bilanciu v minuloročnej Panoráme sme uzavreli kon-
štatovaním, že slovenská diplomacia podporuje kroky smerujúce 
k úspešnej transformácii NATO, neustálemu politickému dialógu 
o všetkých bezpečnostných otázkach, zjednoteniu vnímania hro-
zieb a posilneniu solidarity spojencov. Na summite v Rige otázka 
solidarity rezonovala intenzívne na pozadí ťažkej skúšky – vojen-
skej konfrontácie s odhodlaným protivníkom. Presun slovenských 
ženistov v rámci ISAF v Afganistane vzbudil pomerne nečakanú 
vnútropolitickú polemiku. V rámci preberania zodpovednosti za 
bezpečnosť v južných a východných provinciách veliteľ ISAF vzhľa-
dom na končiace sa operačné úlohy multifunkčnej ženijnej jednotky 
OS SR na letisku Kábul požiadal o jej premiestnenie do provincie 
Kandahár. Osobný apel generálneho tajomníka NATO na solidari-
tu medzi spojencami pri návšteve Bratislavy v októbri 2006 sloven-
ský premiér odmietol slovami: „Otázky garantovania bezpečnosti 
našich vojakov sme kládli už počas nedávnej návštevy v Afganistane, 
odpovede boli zatiaľ dosť všeobecné. Kým nebudeme vidieť kon-
krétny projekt ochrany a zabezpečenia našich ľudí, nemôžeme pri-
stúpiť k žiadnemu rozhodnutiu o presune našich ženistov z Kábulu 
do Kandaháru [3].“ Odložením rozhodnutia do marca 2007 vlá-
da premeškala príležitosť posilniť náš zahraničnopolitický kredit 
tým, že by sa zaradila medzi úzky kruh spojencov, ktorí na summite 
v Rige deklarovali pripravenosť podporiť nové úlohy ISAF. Mož-
nosť presunu jednotky pripustil premiér, až keď sa v rámci návštevy 
Kandaháru spolu s ministrami obrany a vnútra osobne presvedčili 
o tom, že podmienky, v ktorých budú ženisti pôsobiť, sú prijateľné. 
Následne vláda schválila presun ženistov, no obmedzila ich činnosť 
na zabezpečený perimeter letiska v Kandaháre.

V rozpore so záujmami SR pokračovala stagnácia vzťahov medzi 
NATO a EÚ, ktoré boli naďalej obmedzené na riadenie operácie 
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3 V poslednom ase sa hovorí 
o tzv. posunutej pohotovos-
ti, kde každý štvr rok za ne
pohotovos  1 BG – pozn. 
Jaroslav Na .

4 Bolo iba jedno stanovisko 
ná elníkov generálnych štá-
bov a to je všetko. Celý pro-
jekt je v sú asnosti nereálny 
– pozn. Jaroslav Na .

Althea v Bosne s využitím prostriedkov NATO na základe mecha-
nizmu Berlín plus. Politicko-strategický dialóg prakticky neexis-
tuje napriek tomu, že obe organizácie čelia rovnakým hrozbám aj 
problémom vojenskej transformácie. V diskusiách o bezpečnostnej 
a obrannej politike EÚ a vzťahoch NATO–EÚ ďalej zaznieval prin-
cipiálny postoj SR o potrebe komplementarity a pragmatickom prí-
stupe k inštitúciám a spôsobilostiam. Vo viacerých oblastiach príp-
ravy síl rýchlej reakcie napríklad pretrvávajú medzi EÚ a NATO 
znaky netransparentnosti a súťaživosti. SR podporuje dosiahnutie 
vysokého stupňa synchronizácie a interoperability oboch koncepcií 
[6]. Takisto odmieta francúzske návrhy na vytvorenie samostatné-
ho operačného veliteľstva EÚ, poukazujúc na zbytočné duplikácie 
a potrebu nasmerovať zdroje na nedostatkové spôsobilosti, ktoré 
ohrozujú efektívnosť operácií EÚ [6].

Budovanie spôsobilostí EÚ bolo zamerané na prípravu síl okam-
žitej reakcie, ktoré budú zostavou dvoch bojových skupín (Battle 
Groups, BG), každej v rozsahu prápornej skupiny (asi 1 500 voja-
kov). Podobne ako v prípade NRF, sily budú v pohotovosti na obdo-
bie 6 mesiacov3. V januári 2007 dosiahli prvé dve bojové skupiny 
(francúzsko-belgická a nemecko-holandsko-fínska) plnú operačnú 
pripravenosť. Počet deklarovaných bojových skupín zároveň dáva 
predpoklad na udržateľnosť koncepcie. Boli rozpracované modality 
spoločnej česko-slovenskej BG s operačnou pripravenosťou v dru-
hej polovici roka 2009. Slovenský príspevok bude v počte do 300 
osôb, vrátane bojovej mechanizovanej roty. Príspevok do BG s Poľ-
skom, Nemeckom, Litvou a Lotyšskom, ktorá je naplánovaná na 
prvú polovicu roka 2010, budú tvoriť len prvky bojovej podpory a 
bojového zabezpečenia v rozsahu do 250 vojakov. Začali sa konzul-
tácie4 o vytvorení spoločnej BG višegrádskych krajín so zapojením 
Ukrajiny, zatiaľ bez konkrétnych politických záväzkov. Generovanie 
síl v SR vychádza z jednotného balíka síl, z ktorého budú koordino-
vane poskytované príspevky do prebiehajúcich operácií a jednotli-
vých rotácií síl rýchlej reakcie NATO a EÚ. 

Perspektíva vstupu do NATO a EÚ zostáva silným hnacím moto-
rom spoločenských reforiem na západnom Balkáne a vo východnej 
Európe. SR podporuje politiku otvorených dverí NATO ako sta-
bilizačný faktor v euroatlantickom priestore. Rozširovanie NATO 
nestráca nič na svojej dôležitosti, a to aj vzhľadom na stagnáciu roz-
širovania únie spôsobenú najmä nedoriešenou inštitucionálnou 
reformou, ale aj averziou niektorých vlád voči ďalšiemu rozširova-
niu všeobecne alebo voči vstupu konkrétnych ašpirantov. Odblo-
kovanie rozširovania by však bolo užitočné, pretože vo viacerých 
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5 A nejasnosti o budúcnosti 
ministra Grycenka vo funkcii 
– pozn. Jaroslav Na .

6Celý proces spoma uje neis-
tota zamestnancov ukrajin-
ského ministerstva obrany. 
Mnohí sa obávajú, že ich 
prípadné aktivity smerom 
k lenstvu v NATO budú zna-
mena  ich odchod z minister-
stva – pozn. Jaroslav Na .

krajinách je perspektíva členstva v EÚ silnejším katalyzátorom 
reforiem ako NATO. Otázka rozširovania NATO zostala otvore-
ná do ďalšieho summitu. Spojenci sú odhodlaní nezľaviť z krité-
rií, ktoré musia ašpiranti splniť pre vstup [11, bod 29], aby bola 
garantovaná vnútorná kompatibilita NATO a jeho dôveryhodnosť 
navonok. V roku 2008 sa za týchto podmienok očakáva prijatie 
Albánska, Chorvátska a Macedónska. Vďaka zmene postoja USA 
sa v poslednej chvíli podarilo dosiahnuť jednu z dlho presadzova-
ných priorít SR – prizvanie Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej 
Hory do programu Partnerstvo za mier. Pokračovanie ich integrá-
cie bude závisieť najmä od reformného úsilia ich vlád. Situáciu na 
Balkáne zrejme ovplyvní aj výsledok rokovaní o konečnom štatúte 
Kosova. 

Od januára 2007 prevzala SR úlohu kontaktného veľvyslanectva 
(CPE) NATO na Ukrajine. Zámerom formulovaným na začiatku 
diplomatického úsilia o získanie CPE bolo napomôcť vláde Ukra-
jiny naplniť jej deklarovaný záujem o vstup do NATO a zároveň 
využiť CPE na prehĺbenie bilaterálnych vzťahov. Od parlament-
ných volieb v marci 2006 sa však na Ukrajine prehlbuje vnútropo-
litická kríza, ktorej dôsledkom je aj spochybnenie ambícií Ukrajiny 
vstúpiť do NATO. Premiér Janukovič vyhlásil pri návšteve NATO 
v septembri 2006, že v procese integrácie do NATO je potrebná 
„prestávka“, zameranie na praktickú spoluprácu, získanie podpo-
ry verejnosti a uskutočnenie referenda [9]. Orientáciu na vstup 
do EÚ Janukovičova vláda nespochybnila, čo posilňuje výhľad na 
uskutočnenie reforiem najmä v politickej a hospodárskej oblasti. 
NATO ďalej podporovalo reformu ozbrojených síl a bezpečnost-
ného sektora, ktorej tempo5 však spomalilo znižovanie rozpočtu 
ministerstva obrany. V roku 2006 sa uskutočnila návšteva námest-
níka ministra obrany Ukrajiny v SR a návšteva náčelníka generál-
neho štábu OS SR v Kyjeve, ktorých výsledkom bolo potvrdenie 
záujmu o prehĺbenie bilaterálnej spolupráce vo vojenskej oblasti. 
Spoločný záujmový rámec – reforma a inštitucionálne priblíže-
nie – čakajú na naplnenie konkrétnymi aktivitami vrátane pláno-
vaných stáží ukrajinských expertov na ministerstve a generálnom 
štábe6. Celkovo sú bilaterálne politické vzťahy od ukrajinských 
volieb charakterizované značnou rozpačitosťou, refl ektujúc vývoj 
vo vzťahoch NATO–Ukrajina, ktorý generálny tajomník NATO 
v apríli 2007 na pozadí vrcholiacej krízy na Ukrajine zhrnul slo-
vami: „Dvere NATO k čoraz užším vzťahom zostávajú otvorené, 
ale v konečnom dôsledku je na ľuďoch na Ukrajine a ich zvole-
ných predstaviteľoch určiť budúcu cestu [svojej] krajiny k NATO“ 
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7 Osved eným modelom 
v tomto kontexte je spolu-
práca vlády s mimovládnymi 
organizáciami, ktoré dokážu 
vytvori  podmienky pre spo-
lo enskú zmenu zdola. V 
tejto oblasti však nová vlá-
da v SR prijala kroky, ktoré 
viedli k zhoršeniu vz ahov 
s tretím sektorom a môžu 
ma  v kone nom dôsledku 
nepriaznivý dopad aj na rea-
lizáciu zahrani nej a bezpe -
nostnej politiky – pozn. aut.

8 Kontraadmirál Lyden, riadi-
te  štábu logistiky a bezpe -
nostnej pomoci Európskeho 
velenia ozbrojených síl USA 
(USEUCOM) v rámci rokova-
ní v SR, 21. 2. 2007 – pozn. 
aut.

[15]. Pridanou hodnotou SR môže byť práve získavanie podpory 
ukrajinskej verejnosti pre reformy a vstup do aliancie. Slovensko 
dokáže sprístupniť svoje skúsenosti z predvstupovej komunikačnej 
stratégie vo vzťahu k verejnej mienke, využijúc aj potenciál mimo-
vládnych organizácií7. Slovenská skúsenosť však zároveň dokazu-
je, že pokiaľ euroatlantickú stratégiu nepodporujú rozhodujúce 
politické sily – najmä v takej polarizovanej spoločnosti, akou je 
ukrajinská – dosiahnuť kritickú masu verejnej podpory bude veľ-
mi zložité. 

V politických vzťahoch s USA, kľúčovým spojencom v rám-
ci NATO, po nástupe novej vlády nastalo ochladnutie, dokonca 
isté napätie. Čelní predstavitelia štátu zmenu prístupu pomenovali 
otvorene. Slovami ministra zahraničných vecí Kubiša: „Predchá-
dzajúca vláda osem rokov mala ako základný orientačný bod poli-
tiku USA. Táto vláda si ako základný bod zobrala politiky EÚ.“ 
Odklon od orientácie na USA je podľa Kubiša jedným z hlavných 
rozdielov medzi diplomaciou novej a starej vlády [8]. Napätie nastá-
va najmä v dôsledku kritických výrokov premiéra na adresu USA 
(vojna v Iraku, protiraketová obrana) a niektorých kontroverzných 
zahraničnopolitických iniciatív vlády. Martin Bútora, bývalý veľvys-
lanec SR vo Washingtone konštatuje „určité zneistenie“ v zahranič-
nej politike, ktoré rámcuje tromi faktormi – antiamerikanizmom 
novej vlády a oslabenou pozíciou vlády na európskej scéne, nad-
raďovaním ekonomického pragmatizmu nad hodnotový základ 
zahraničnej politiky a príklonom k intenzívnejšej spolupráci s Rus-
kom [2]. Deklarovaná zmena prístupu k USA sa okrem stiahnutia 
kontingentu z koaličnej operácie Iracká sloboda neprejavila pod-
statným a nezvratným spôsobom v bezpečnostnej politike vrátane 
stanovísk zastávaných v rámci NATO a EÚ. Pre ministerstvo obra-
ny sú USA naďalej prioritným partnerom pri budovaní spôsobilostí 
ozbrojených síl a dvojstranné vzťahy sa najintenzívnejšie rozvíjajú so 
susednými štátmi a USA. S celkovou sumou takmer 100 mil. USD 
[18] na vzdelávanie, jazykovú prípravu, výcvik a vyzbrojovanie patrí 
SR k najväčším príjemcom americkej obrannej pomoci v Európe8. 
Predstavitelia Bushovej administratívy rešpektovali konzultovaný 
harmonogram stiahnutia kontingentu z Iraku, s nevôľou však pri-
jali vyjadrenia predsedu vlády o „nespravodlivej a nesprávnej“ poli-
tike USA v Iraku a „zbytočnej“ smrti štyroch slovenských vojakov 
pri plnení úloh v operácii Iracká sloboda [14]. Takisto kritizovali 
počiatočnú neochotu vlády reagovať na požiadavku NATO presu-
núť ženistov na juh Afganistanu a nevôľu odstrániť národné obme-
dzenia [18]. 
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Reforma obrany

Reforma obrany podľa štandardov NATO zvyšuje použiteľnosť 
vojenských jednotiek na podporu zahraničnopolitických záujmov 
štátu realizovaných v rámci ktorejkoľvek z organizácií, ktoré sú 
predmetom tejto kapitoly. Ciele síl NATO defi nujú vojenské jed-
notky a ich spôsobilosti požadované od každého člena integrova-
nej vojenskej štruktúry aliancie. Vojenskí plánovači nimi smerujú 
k naplneniu politickej ambície NATO na realizáciu určitého počtu 
vojenských operácií v stanovenom rozsahu. Balík Cieľov síl urče-
ný konkrétnej krajine sa stanovuje na základe spravodlivého zdie-
ľania bremena za kolektívnu bezpečnosť. Sú v dvojročných cykloch 
aktualizované a vo forme návrhov prezentované členským štátom 
na vyjadrenie. Po odsúhlasení sa stávajú záväzkami, ktorých plnenie 
je predmetom hodnotenia. Každý cyklus prináša čoraz náročnejšie 
požiadavky s cieľom plne integrovať nových členov.

SR patrí k štátom, ktoré si plánovanie síl na základe požiada-
viek NATO osvojili, čo aliancia hodnotí veľmi pozitívne. Dlhodo-
bý plán rozvoja Ministerstva obrany SR s výhľadom do roku 2015 
(tzv. Model 2015), prevzal kapacity a spôsobilosti defi nované v Cie-
ľoch síl ako kostru, na ktorej je budovaná celá štruktúra Ozbroje-
ných síl SR. Maximálnym národným príspevkom je mechanizovaná 
brigádna skupina, ktorá by mala po roku 2010 in extremis umož-
niť dlhodobú rotáciu práporov, z ktorých je zostavená, v bojových 
operáciách krízového manažmentu. Politicko-vojenskú ambíciu SR 
v horizonte roku 2010 Obranná stratégia SR defi nuje ako vybudo-
vanie dostatočných kapacít na pôsobenie v dvoch súbežných vojen-
ských operáciách. 

Reforma obrany musí byť podporená dostatočnými zdrojmi. 
Model 2015 je postavený na predpoklade vyčleňovania 1,85 % HDP 
pre rozpočet ministerstva obrany v rokoch 2006–2010 a od roku 
2011 vo výške 1,86 % HDP. Rozpočet MO SR v roku 2006 dosiahol 
výšku 1,65 % HDP, celkové výdavky na obranu 1,69 % HDP [7, bod 
21]. V rozpočtovej kapitole tak prišlo k medziročnému poklesu opro-
ti roku 2005, keď táto suma predstavovala 1,77 % HDP [7, bod 21]. 
Prvý rozpočet novej vlády na rok 2007 síce vďaka vysokému hospo-
dárskemu rastu priniesol reálne zvýšenie zdrojov, no vyčlenením 1,67 
% HDP sa ďalej prehĺbil rastúci defi cit zdrojov na reformu a rozvoj 
ozbrojených síl. Výdavky na obranu budú podľa programového roz-
počtu do roku 2009 dosahovať úroveň maximálne 1,7 % HDP. 

Ministerstvo obrany stále nedokáže racionálne naplánovať a inves-
tovať veľké sumy peňazí v mnohoročnej perspektíve. Kľúčovým 

Slovensko v NATO, EÚ a BR OSN: Zmena a kontinuita



123

1.1

problémom zostávajú zásahy do rozpočtu v priebehu roka, čoho 
výsledkom je neplnenie prioritných cieľov. Realizácia obranného 
plánovania v slovenských podmienkach zostáva prakticky zúžená 
na jednoročné obstarávanie [7, bod 61]. Rastie vnútorný dlh, odha-
dovaný na niekoľko miliárd slovenských korún. Krátením rozpoč-
tov a presúvaním prostriedkov tradične najviac trpí vyzbrojovanie a 
modernizácia. Bojaschopnosť deklarovaných jednotiek pritom dnes 
závisí hlavne na modernizácii ich techniky a vybavenia, a to najmä 
v oblasti komunikačných a informačných systémov. Začiatkom roku 
2007, na konci ktorého má byť pripravený prvý väčší súbor jednotiek 
podľa Cieľov síl vrátane veľkého príspevku do síl okamžitej reakcie 
NATO, rezort obrany čelil kritickej situácii. Popri obmedzení roz-
počtu novou vládou k nej prispeli aj rozsiahle zásahy do rozpočtu 
v januári 2006, pozastavenie procesov verejného obstarávania pred 
voľbami [7, bod 9] a chronické negatíva, ktoré sme v riadení obrany 
konštatovali v minulom a predminulom ročníku Panorámy. 

V roku 2006 sa úsilie v plnení Cieľov síl zameriavalo najmä na 
dobudovanie jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpeče-
nia na podporu práporu zaradeného v silách vysokej pripravenosti 
(afi rmovaný koncom roka 2005). Vo viacerých oblastiach, najmä 
pri nebojových jednotkách, sa prehlbovali oneskorenia ohrozujúce 
splnenie politicko-vojenskej ambície a záväzkov prijatých v rámci 
NATO v horizonte do roku 2010. V oblasti nasaditeľnosti pozem-
ných síl prišlo k čiastočnému pokroku, nie však v udržateľnosti, kto-
rou disponujú len malé jednotky, ani v ostatných oblastiach spôso-
bilostí [7, bod 47]. Úlohy vzdušnej suverenity v rámci integrované-
ho systému protivzdušnej obrany NATINADS boli požadovaným 
počtom lietadiel MiG-29 plnené až od 1. 1. 2007. Kapacity strate-
gickej prepravy vrátane využitia mechanizmov NATO stále nepos-
tačujú na zabezpečenie celej mechanizovanej prápornej skupiny [7, 
bod 50]. Komplexné hodnotenie obrany za rok 2006 sumarizuje 
situáciu v plnení záväzkov voči NATO nasledovne: „Na kvalitu 
a včasnosť plnenia Cieľov síl negatívne vplýva personálna nenapl-
nenosť, nízka úroveň jazykovej pripravenosti, obmedzenia a kvalita 
výcviku a úroveň materiálno-technického zabezpečenia výzbrojou 
a technikou [7, bod 52].“ Cieľové počty a požadované vybavenie 
jednotiek s termínom pripravenosti k 1. 1. 2008 sa dosahuje pre-
velením vojakov a koncentráciou komunikačných a informačných 
systémov od iných útvarov, ktorých operačná pripravenosť sa tým 
znižuje. V prípade, že príde k návratu zdrojov na pôvodné miesto 
bez systémových opatrení (zlepšenie regrutácie a udržiavania per-
sonálu, zavedenie projektu mobilného komunikačného systému 
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9 K používaniu tohto termí-
nu pozri príspevok: Pavolka, 
Dalibor: Asymetrické hroz-
by: áno, alebo nie? – pozn. 
ed. ( L).

MOKYS), reformy nebudú mať potrebný efekt, pretože nepove-
dú k vybudovaniu a udržaniu organických jednotiek, ku ktorému 
smerujú Ciele síl. 

Rezort obrany tak v roku 2007 opätovne stojí na križovatke. 
Riešení je niekoľko – presadiť viac peňazí zo štátneho rozpočtu, 
redukovať cieľové štruktúry ministerstva obrany a ozbrojených síl 
v prospech nasaditeľných prvkov a/alebo žiadať NATO o odklad 
termínu na splnenie balíka Cieľov síl týkajúcich sa brigádnej sku-
piny (2010). Reálne je možné očakávať kombináciu druhej a tretej 
alternatívy. Začiatkom roka 2007 začali práce na aktualizácii Mode-
lu 2015, o ktorej hovorí aj programové vyhlásenie vlády. Zatiaľ čo 
predchádzajúce prehodnotenie obrany malo okrem „upraveného 
zdrojového rámca“ aj širšie medzinárodnopolitické dôvody (vstup 
do NATO, asymetrické hrozby9), teraz bude odrážať jeden hlavný 
cieľ – prispôsobenie dlhodobého plánu ďalšiemu poklesu výdavkov 
na obranu. Ak má prísť k uvoľneniu rezerv na posilnenie expedič-
ného charakteru ozbrojených síl, bude potrebné rozhodnúť o kapa-
citách, ktoré Model 2015 ponechal otvorené, vrátane tankového 
vojska, bojových vrtuľníkov a protivzdušnej obrany. Okrem toho 
by plánovači mali dostať politický mandát rozpracovať odporúča-
nie NATO ohľadom redukcie veliacich štruktúr, ktoré presahujú 
veľkosť našich ozbrojených síl. Príliš častým úpravám 10-ročného 
výhľadu dlhodobého plánu (3. revízia od 2001) by mohlo napo-
môcť aj jeho zovšeobecnenie.

Druhým cyklom bol ďalej rozvinutý každoročný proces komplex-
ného hodnotenia obrany, ktorého výsledky by mali byť prezentova-
né v júni 2007. Kritické zhodnotenie spôsobilostí ozbrojených síl 
a stavu zabezpečenia obrany štátu opierajúce sa o stanoviská veli-
teľov a hodnotenia NATO otvára cestu lepšiemu zvládnutiu cyklu 
plánovania–realizácie–kontroly, ktorý je predpokladom úspešné-
ho riadenia veľkých organizácií. Výzvou do budúcnosti je zavedenie 
systému merateľných kvalitatívnych kritérií, zavedenie moderných 
technológií a zvyšovanie kvalifi kácie personálu zapojeného do ria-
denia obrany a bezpečnosti štátu.

Vojenská špecializácia na ženijné jednotky a radiačnú, chemic-
kú a biologickú ochranu (RCHBO) umožňuje udržať výrazný pro-
fi l SR a posilniť NATO špičkovými spôsobilosťami. V roku 2006 
bolo otvorené Výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemian-
skych Kostoľanoch, ktoré bolo zaradené aj do pohotovosti NRF-7 
a NRF-8. Ďalej sa rozvíjala úloha vedúcej krajiny NATO pre oblasť 
likvidácie nevybuchnutej munície (Explosive Ordnance Dispo-
sal, EOD) v boji proti terorizmu. Ohľadne vybudovania Centra 
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výnimočnosti (CoE) v SR, pripravovaného výcvikového a skúškové-
ho zariadenia na podporu interoperability NATO, však pokračovali 
nejasnosti, ktoré sa prejavovali najmä prieťahmi v alokovaní zdrojov. 
Až z iniciatívy ministra obrany – aj v reakcii na kritické hodnotenia 
Francúzska, ktoré ženijnú oblasť v SR dlhodobo podporuje – bolo 
CoE EOD v Trenčíne/Novákoch zaradené medzi prioritné úlohy 
v rozpočte na rok 2007 s cieľom dosiahnuť počiatočnú operačnú 
pripravenosť do konca roku 2007. Jeho plné dobudovanie si však 
vyžiada ďalšie zdroje a pevné líderstvo zo strany vedenia minister-
stva obrany. Na zviditeľnenie CoE bude takisto potrebná adekvát-
na pozícia v štruktúre OS SR, ktorú jeho organizačné jadro zatiaľ 
nedosahuje.

Systém personálneho manažmentu profesionálnych vojakov, 
aplikovaný po prvý raz, prispel k významnému zníženiu odchodo-
vosti vojakov oproti roku 2005 [7, závery, bod 3]. Klesajúci počet 
záujemcov o službu v profesionálnej armáde a výsledná nenaplne-
nosť útvarov kvalitným personálom si však vyžiadali novelizáciu 
zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý vstúpil do 
platnosti v júli 2007. Úprava zákona, najmä zatraktívnenie platu 
vojaka na trhu práce v rámci rastúcej slovenskej ekonomiky, je pova-
žovaná za nevyhnutný predpoklad zlepšenia situácie, musí však byť 
sprevádzaná ďalšími opatreniami. Systém regrutácie si nutne žiada 
zavedenie moderných, asertívnych prístupov zameraných na cieľové 
skupiny, uplatnenie aktivačných príspevkov, ako aj vyjasnenie zod-
povednosti za realizáciu regrutačnej stratégie. V ozbrojených silách 
dlhodobo pretrváva nedostatok lekárov, zdravotníckeho personá-
lu, právnikov, psychológov a vodičov špecialistov, čo má vplyv aj 
na naplnenosť jednotiek deklarovaných pre NATO a EÚ. Možným 
riešením by mohlo byť využitie aktívnych záloh – zmluvne zabezpe-
čiť odborníkov z civilného sektora, zaviesť cyklický režim krátkodo-
bého výcviku a aktivovať ich len pred nasadením do operácie. Bude 
tiež zrejme vhodné vrátiť sa k zákonu o štátnej službe profesionál-
nych vojakov koncepčným spôsobom a korigovať rôzne výnimky 
a nesystémové opatrenia, ktoré znižujú motiváciu ku kariérnemu 
rastu a celý systém predražujú. 

Riadenie civilného personálu nezaznamenalo zásadný rozvoj 
oproti stagnácii, ktorú sme v tejto publikácii konštatovali v bilancii 
prvého aj druhého roku členstva v NATO. Pritom ide o oblasť, kto-
rá priamo ovplyvňuje kvalitu riadenia obrany, reformu obranného 
a bezpečnostného sektoru a civilno-vojenské vzťahy v rezorte aj na 
celonárodnej úrovni. Regrutácii civilných odborníkov a absolventov 
univerzít chýba komplexný prístup, neexistuje systém vzdelávania 
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10 Problém predstavuje aj 
genera ný a civilno-vojenský 
konflikt, politikár enie a kli-
entelizmus, ktoré pôsobia 
zna ne demotivujúco naj-
mä na mladých, skúsenos a-
mi v štátnej byrokracii nezo-
celených odborníkov. Ich 
pomerne vysoká fluktuácia 
narúša inštitucionálnu pamä
rezortu obrany a neprispieva 
k implementácii systémo-
vých opatrení najmä v stred-
nodobom asovom horizon-
te – pozn. ubomír Lupták.

civilných zamestnancov ani ich vysielania na medzinárodné pozície, 
hodnotenie pracovného výkonu je formálnou záležitosťou a chý-
bajú kritériá pre odlíšenie civilných a vojenských funkcií10. Osem-
násta novela zákona o štátnej službe, platná od júna 2006, pritom 
umožňuje ministerstvu lepšie riadenie kariérneho postupu civilných 
zamestnancov. Na druhej strane vytvára priestor pre väčšie politické 
zasahovanie do systému, ktorý má byť budovaný na princípe apoli-
tickosti. Práce na stratégii personálneho manažmentu pre civilných 
zamestnancov v štátnej službe zatiaľ významnejšie nepokročili. 

Pozitívom bolo rozvinutie niektorých činností, ktoré majú pria-
my dopad na identifi kované nedostatky personálneho manažmen-
tu. V apríli 2007 Národná akadémia obrany spustila pilotný kurz 
národnej bezpečnosti pre civilných zamestnancov štátnej sprá-
vy (ministerstvo obrany však paradoxne nedokázalo naplniť jeho 
kapacity civilnými zamestnancami). Deklarovaný záujem podporiť 
vznik štúdia v odbore obrany a bezpečnosti na civilnej vysokej ško-
le sa stretol so zámerom z druhej strany, konkrétne na Fakulte poli-
tických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. 
Rastie počet stážistov, ktorí sa zoznamujú s bezpečnostnou agendou 
na ministerstve obrany, najmä na sekcii obrannej politiky, medziná-
rodných vzťahov a legislatívy. Uvedené pozitíva treba rozvíjať ďalej a 
spoluprácu s civilnými inštitúciami vnímať ako súčasť stratégie ria-
denia ľudských zdrojov. 

Zahrani né operácie

Na konci roku 2006 SR formovala svoje bezpečnostné prostredie 
pôsobením v 12 operáciách a misiách v 9 krajinách na 3 kontinen-
toch. V porovnaní s rokom 2005 sa zvýšil celkový počet vojakov 
nasadených v operáciách medzinárodného krízového manažmen-
tu. Stav 642 vojakov ku koncu decembra 2006 predstavoval 7,9 
% pozemných síl [7, bod 40], čím sa priblížil k aliančnému záväz-
ku trvale udržiavať v zahraničných operáciách 8 % pozemných síl. 
Pomerom vysielaných vojakov k počtu obyvateľov a veľkosti Ozb-
rojených síl SR naďalej patrí medzi najaktívnejších prispievateľov 
do vojenských operácií spomedzi krajín strednej Európy [17, s. 6]. 
Rozšírenie aliančného kontingentu v Kosove a vyslanie jednotky 
do európskej operácie v Bosne a Hercegovine ďalej posilnilo pomer 
operácií NATO a EÚ (38 %) voči tradične silnej účasti SR v misiách 
OSN (46 %). Naďalej neboli vysielané jednotky na bojovú činnosť, 
ale s „humanitárnym“ zameraním (odmínovanie, ženijné, stavebné 
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práce) a na dohľad nad implementáciou mierových dohôd (ochrana 
síl, objektov, obyvateľstva, hliadkovanie. 

Politicky najkontroverznejšou, a to spočiatku aj vo vnútri novej 
vládnej koalície, bola operácia Iracká sloboda pod vedením USA. 
Vychádzajúc z predvolebnej rétoriky svojho predsedu presadila stra-
na Smer do programového vyhlásenia vlády zámer stiahnuť sloven-
ský kontingent. Ženijná jednotka sa po diskusiách s irackou vládou 
a americkými predstaviteľmi vrátila do SR vo februári 2007. V štruk-
túrach koaličného velenia zostalo 6 slovenských dôstojníkov, irac-
kým bezpečnostným silám boli odstúpené odmínovacie zariadenia 
Božena a ponúknutý výcvik na slovenskom území. Prostredníctvom 
NATO SR prepravila do Iraku materiálnu pomoc v celkovej hod-
note 67 mil. Sk [17, s. 7]. V apríli 2007 bolo ukončené pôsobenie 
inštruktorov vo Výcvikovej misii NATO v Iraku (NTM-I). Stalo sa 
tak vzhľadom na jej celkovú redukciu a na deklarovaný záujem SR 
presunúť dôraz na operáciu v Afganistane. 

Riziko fi nancovania neplánovaných operácií na úkor rozvoja ozb-
rojených síl, ako to spravidla bolo doteraz, ako aj perspektívneho 
nasadenia v rámci síl okamžitej reakcie NATO a EÚ by malo byť 
od roku 2008 odstránené každoročným vytvorením účelovej rezer-
vy vlády vo výške 2,2 mld. Sk. Uznesenie prijala vláda vo februári 
2007 v rámci schválenia Smernice pre obranné plánovanie na roky 
2008–2013. Aj keď bude potrebné overiť jeho funkčnosť v praxi, 
nové opatrenie smeruje k naplneniu dôležitého ustanovenia Obran-
nej stratégie SR, podľa ktorého podstatné výdavky na nové operácie 
a na nasadenie vojenskej sily v pohotovostnom režime NATO a EÚ 
nemôžu ísť na úkor rozvoja ozbrojených síl. 

Medzi faktory vojensko-politickej slabosti SR bude patriť rozptý-
lenosť nasadených jednotiek v príliš vysokom počte operácií, fi xácia 
na nebojové operácie, nevyriešený prechod na vysielanie organic-
kých jednotiek a pomerne nízka účasť v operáciách NATO a EÚ, 
teda organizácií, cez ktoré SR primárne realizuje svoje bezpečnost-
né záujmy. Bez redukcie počtu operácií nebude možné dosiahnuť 
kritický počet vojakov v rámci každej z nich, aby diplomacia mohla 
vstupovať do rozhodovania o konkrétnej operácii a uplatňovať pri-
meraný vplyv v NATO a EÚ. Na jar 2007 ministerstvo obrany potvr-
dilo snahu redukovať počet operácií a začalo komunikovať zámer 
sústrediť vojakov do 2 – 3 operačných priestorov (Balkán, Afga-
nistan, Cyprus). Optimálny cieľový stav – pôsobenie väčších orga-
nických jednotiek v malom počte operácií—však zrejme nemožno 
očakávať ešte niekoľko rokov. Dlho očakávané stiahnutie jednotky 
v misii UNDOF na Golanských výšinách plánovacie dokumenty 

Mário NICOLINI



128

1.1

11 V prieskume verejnej mien-
ky realizovanom vo februári 
2007 sa 67 % respondentov 
vyjadrilo, že ozbrojené sily 
SR by mali vysiela  do zah-
rani ných misií iba jednotky 
humanitárneho charakteru – 
zdravotníkov, ženistov a pro-
tichemické jednotky, nie jed-
notky bojové. Bližšie pozri 
[5] – pozn. aut.

[17, s. 19] nepredpokladajú pred rokom 2009. Z tohto pohľadu je 
prekvapujúcim prvkom v kapitole 9 programového vyhlásenia vlá-
dy zámer „posilniť účasť SR v misiách OSN“. Tento zámer sa vylu-
čuje s ambíciou smerovať k plnohodnotnému členstvu v NATO a 
EÚ, pretože tá predpokladá podstatnú účasť vojakov na operáciách 
a misiách oboch organizácií.

Verejná mienka

Verejná mienka je faktorom, ktorý spolurozhoduje o úspechu operá-
cie ozbrojených síl. Trvalou výzvou pre silové rezorty bude vytlačiť 
izolacionizmus, antimilitarizmus a nezáujem na perifériu verejnej 
mienky. Najdôležitejšou úlohou vlády vo vzťahu k obyvateľstvu však 
je pripraviť ho na novú medzinárodnú zodpovednosť a adekvátnu 
reakciu na teroristický útok. Mocenský potenciál štátu tvorí popri 
materiálnych zdrojoch aj duchovný rozmer. Aké je odhodlanie vlá-
dy využiť vojenskú silu na presadenie svojich cieľov? Aké je odhod-
lanie verejnosti podporovať vládu a vojakov pri činnosti, ktorá má 
zaistiť bezpečnosť občanov a štátu v súčasnom prostredí? 

V súlade s Cieľmi síl a harmonogramom NRF/NATO a BG/EÚ 
sa očakáva postupné nasadzovanie organických bojových jednotiek 
so začiatkom v roku 2008. Latentným problémom v tejto súvislos-
ti je odpor slovenskej verejnosti k plneniu bojových úloh.11 Silové 
rezorty sa doteraz nepostavili čelom k tejto výzve. Mediálna diskusia 
o presune jednotky v Afganistane sa obmedzila na úvahy o bezpeč-
nosti vojakov v nebezpečných operáciách. Odhodlanosť novej poli-
tickej garnitúry viesť verejnú mienku k zvládnutiu nových bezpeč-
nostných výziev sa zatiaľ javí ako otázna. Čoraz náročnejšie a nebez-
pečnejšie úlohy môžu vyvolať problémy s udržaním príspevku SR 
do síl rýchlej reakcie, ale aj do dlhotrvajúcich, vyčerpávajúcich sta-
bilizačných operácií, akou je nasadenie NATO v Afganistane. Zly-
hanie komunikačnej stratégie a prípravy obyvateľstva nemôže nemať 
dôsledky pre postavenie SR, ale aj dôveryhodnosť celej aliancie.

Bezpe nostná rada OSN

Volené členstvo v BR OSN od januára 2006 posunulo OSN 
do popredia v slovenskej zahraničnej a čiastočne aj bezpečnostnej 
politike. V operačnej oblasti bolo základom rozhodnutia odložiť 
termín stiahnutia 95-členného vojenského kontingentu z misie 
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12 Dôkazom dispropor nosti
sú najmä operácie UNFICYP 
a UNDOF, kde je v sú asnos-
ti viac ako polovica (291z 
539 reálne nasadených k 9. 
5. 2007) zo všetkých sloven-
ských vojakov nasadených 
v operáciách za hranicami 
SR, kým v prioritnom regióne 
západný Balkán [19, s. 19] je 
nasadených len 170 vojakov, 
v Afganistane, ktorý je dekla-
rovaný ako priorita z h adis-
ka NATO [19, s. 9], len 65. 
Celkom teda máme v priorit-
ných regiónoch len nece-
lých 44 % vojakov a v dvoch 
neprioritných operáciách 
takmer 54 %. Prí iny mož-
no h ada  v nekoncep nom
a mnohokrát improviza -
nom prístupe k operáciám, 
problematickej komunikácii 
medzi ministerstvami obra-
ny, zahrani ných vecí, gene-
rálnym štábom a najvyššími 
politickými predstavite mi 
a úlohu zohráva aj neur i-
tos  predstáv o tom, o by 
sme vlastne v tých deklaro-
vane prioritných regiónoch 
mali robi * – pozn. ubomír
Lupták. 

* Jedným z hlavných dôvo-
dov nadmernej angažovanos-
ti v misiách modrých prílb je 
dedi stvo z obdobia do roku 
1998, v ktorom boli politicky 
neutrálne** misie OSN prefe-
rované pred ú as ou v ope-
ráciách NATO – konkrétne 
SFOR v Bosne –  ktoré by 
si orientácia na lenstvo v 
NATO vyžadovala, keby bola 
braná so všetkou zodpoved-
nos ou – pozn. aut.

** Nielen „politicky neut-
rálne“, ale aj menej finan-
ne náro né. V situácii, ke

orientácia na budúce len-
stvo v NATO nebola až tak 
zjavná, to nebol zanedbate -
ný faktor – a rozhodne nie 
je zanedbate ný ani dnes – 
pozn. ubomír Lupták

13 Predstavite  diploma-
tického zboru SR, rozho-

UNDOF a vyslať tím chirurgov na obdobie marec – júl 2007 do 
rozšírenej misie UNIFIL po ukončení bojov medzi Izraelom a Hiz-
balláhom v Libanone. Predbežne možno konštatovať, že členstvo 
v BR OSN neviedlo k tendencii vojensky sa angažovať v nepriorit-
ných regiónoch z hľadiska zamerania zahraničnej politiky nad súčas-
nú – už teraz disproporčnú  – úroveň12.

Dominantnou témou rokovaní boli podľa očakávania otázky 
týkajúce sa Afriky, ktoré v roku 2006 tvorili vyše polovice rezolú-
cií. Tu sa SR spoliehala skôr na expertízu spojencov [12]. Z agendy 
týkajúcej sa západného Balkánu boli počas roka 2006 neformálne 
diskutované otázky konečného štatútu Kosova, Ahtisaariho správa 
obsahujúca návrh nezávislosti Kosova, sa však dostala na program 
rady až v apríli 2007. Na pôde EÚ a NATO sa slovenská diploma-
cia pôvodne dostala do rozporu s väčšinou členských krajín, čo by 
mohlo viesť k podobnej situácii v BR OSN voči spojencom–stálym 
členom, ktorí Ahtisaariho návrhy podporujú bez výhrad. 

Naša diplomacia zastávala post predsedníckej krajiny vo via-
cerých pomocných orgánoch BR OSN – vo výbore pre otázky 
nešírenia zbraní hromadného ničenia (ZHN), výbore pre revíziu 
mandátov BR OSN a sankčnom výbore pre KĽDR. V samotnom 
hlasovaní v BR OSN boli pozície SR často bližšie americkým ako 
európskym13.

Počas februára 2007 vykonávala SR funkciu predsedníctva, ktoré 
patrí k najdôležitejším a najnáročnejším postom v multilaterálnej 
diplomacii [4]. Za profi lovú tému slovenské predsedníctvo zvolilo 
reformu bezpečnostného sektora14, ku ktorej zorganizovalo starost-
livo pripravenú verejnú diskusiu v BR OSN a iniciovalo schválenie 
vyhlásenia predsedníctva. V ňom BR OSN uvádza, že reforma bez-
pečnostného sektora je v postkonfl iktných situáciách kľúčová pre 
upevnenie mieru a stability, obmedzenie chudoby, budovanie práv-
neho štátu, dobré vládnutie, rozšírenie vládnej moci na celé územie 
štátu a zabránenie návratu konfl iktu. Vďaka slovenskej iniciatíve sa 
tým dostala do pozornosti členských štátov nová a dôležitá téma. 
Ďalej bude rozpracovaná v komplexnej správe generálneho tajom-
níka, ktorý k téme vo verejnej rozprave vyjadril svoj osobný závä-
zok. Na základe vlastných skúseností zo spoločenskej transformácie, 
intenzívnych konzultácií s inými krajinami a spolupráce so ženev-
ským Centrom pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) 
slovenská diplomacia defi novala atraktívnu špecializovanú oblasť 
praktickej politiky a akademického výskumu, ktorou sa slovenské 
štátne orgány a bezpečnostná komunita môžu ďalej prezentovať 
v OSN aj v rámci NATO a EÚ15. Ako druhú tematickú diskusiu, čo 
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vor s autorom, 26. 3. 2007 – 
pozn. aut.

14 Viac pozri príspevok Škam-
lová, Dagmar: Reforma bez-
pe nostného sektora – pozn. 
ed. ( L).

15 Zdôraznil by som výrazný 
vstup ministerstva obrany do 
tohto procesu, pridaná hod-
nota ministerstva zahrani -
ných vecí bola chabá. Naj-
viac prispelo DCAF, potom 
ministerstvo obrany, po nich 

alšie mimovládne organizá-
cie – pozn. Jaroslav Na .

predstavuje veľmi zriedkavú iniciatívu jedného predsedníctva [4], 
SR uviedla nutnosť užšej spolupráce BR OSN s odbornými medzi-
národnými organizáciami (Medzinárodná agentúra pre atómovú 
energiu, Organizácia pre zákaz chemických zbraní a ďalšie) v boji 
proti šíreniu ZHN.

Pôsobenie v BR OSN počas roka 2006 a prvých mesiacov roka 
2007 možno hodnotiť ako výrazný úspech. Členstvo v rade a najmä 
predsedníctvo sú unikátnymi šancami pre rozvoj najmä diploma-
tického zboru, ale aj personálu ministerstva obrany pracujúceho na 
politickej a operačnej agende OSN. Účinok na zahraničnú službu 
– postupy, organizačné štruktúry a jednotlivých diplomatov – je 
nepopierateľný a pri vhodnej aplikácii skúseností bude trvalý. Člen-
stvom v BR OSN takisto trvá príležitosť na rozšírenie obzoru slo-
venských masmédií v medzinárodných otázkach. Mohlo by dokon-
ca pomôcť k získaniu väčšej podpory občanov pre medzinárodnú 
angažovanosť a prekonaniu „ostrovnej mentality“ Slovákov. Cel-
kový vplyv na kvalifi kovanosť novinárov a záujem verejnosti bude 
vhodné zhodnotiť o rok, po uplynutí členstva, a to (vzhľadom na 
termín uzávierky Panorámy) aj s vhodným časovým odstupom nie-
koľkých mesiacov.

Záver

Predsedníctvo v BR OSN viedlo k mobilizácii politického a odbor-
ného nadšenia, aké SR nezažila od zavŕšenia príprav na členstvo v 
NATO a EÚ. Proaktívny prístup, precízne zvolené priority, horúč-
kovitá diplomatická aktivita a adekvátne personálne zabezpečenie 
boli receptom na úspech. Na pôde NATO aj EÚ nám viacero z uve-
dených ingrediencií stále chýba. V rámci dvoch organizácií, bez kto-
rých slovenské bezpečnostné záujmy zostanú nerealizované, treba 
pokračovať – ale aj začať. 

Implikácie pre SR

V budovaní spôsobilostí ozbrojených síl plniť Ciele síl v stano-• 
vených termínoch a požadovanej kvalite;
zabezpečiť stabilný rast výdavkov na obranu v reálnom vyjadrení • 
s cieľom dosiahnuť už v strednodobej perspektíve 2 % HDP;
obmedziť zásahy do rozpočtu, ktoré ohrozujú splnenie Cieľov • 
síl;
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16Vhodné by bolo tiež odstrá-
ni  terminologické nezrovna-
losti, z ktorých plynie nejas-
nos  a ekonomické lavírova-
nie, a kone ne presne a pevne 
stanovi , z oho daných 8 % 
vypo ítame. i len z toho, 
o spadá pod naše velite -

stvo pozemných síl, alebo pri 
výpo te berieme do úvahy aj 
velite stvo síl výcviku a pod-
pory, resp. aká ich as  spadá 
pod termín „pozemné sily“ – 
pozn. ubomír Lupták – roz-
vor s autorom, 26. 3. 2007 – 
pozn. aut.

aktualizovať Dlhodobý plán rozvoja Ministerstva obrany SR • 
s výhľadom do roku 2015 so zameraním na redukciu/elimi-
náciu štruktúr nepoužiteľných pre operácie NATO a štábnych 
prvkov;
spracovať stratégiu pôsobenia MO SR v NATO a EÚ, identifi -• 
kovať príležitosti a prekážky realizácie záujmov v súlade s Bez-
pečnostnou a Obrannou stratégiou SR;
spracovať a realizovať komunikačnú stratégiu ministerstva obra-• 
ny a rozvinúť strategickú komunikáciu ostatných zložiek bez-
pečnostného systému;
prijať a realizovať stratégiu riadenia civilných štátnych • 
zamestnancov;
rozvinúť systematické partnerstvá s univerzitami, včas identi-• 
fi kovať a regrutovať najperspektívnejších študentov odborov 
týkajúcich sa celého spektra činností vykonávaných minister-
stvom obrany a podobne ako ostatným kvalifi kovaným zamest-
nancom im vytvoriť podmienky na dlhodobú kariéru v oblasti 
obrany a bezpečnosti;
zaradiť bezpečnosť do študijných plánov v rámci prípravy oby-• 
vateľstva na aktuálne bezpečnostné výzvy;
systémovo rozhodnúť o stratégii pôsobenia v operáciách medzi-• 
národného krízového manažmentu v rozsahu 8 % pozemných 
síl  s ťažiskom na organických jednotkách;
v operácii ISAF maximalizovať účasť so súčasným odstránením • 
národných obmedzení, rozšíriť účasť na provinčných rekon-
štrukčných tímoch;
v operácii UNDOF hneď po skončení členstva v BR OSN • 
vytvoriť podmienky na stiahnutie vojenského kontingentu.
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1 Podpísaná 10 krajinami 9. 
12. 2006 po 6 rokoch od 
za atia rokovaní pod doh a-
dom Paktu stability – pozn. 
aut.
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Úvod

V minuloročnej Panoráme bola problematika západného Balkánu 
(ZB) zastrešená výrazom „štiepenie a integrácia”. Pri analýze vývo-
ja regiónu od vydania tejto publikácie sa podobne dajú vysledovať 
tendencie vedúce k euroatlantickej integrácii aj tendencie smerujúce 
k novému nacionalizmu a ceste späť. V každom prípade zostáva regi-
ón testom úspechu medzinárodného spoločenstva, najmä NATO 
a EÚ. Príspevok je orientovaný prednostne na hodnotenie bezpeč-
nostnej situácie s dôrazom na Bosnu a Hercegovinu (BaH), Kosovo 
a Srbsko, kde je situácia najzložitejšia. Pri ostatných častiach regiónu 
bolo možné poukázať iba na niektoré vybrané problémy. 

Pri hodnotení bezpečnostnej situácie je možné vykázať určité 
zlepšenie. Nasvedčuje tomu hladký priebeh vzniku a formovania 
čiernohorského štátu a rozhodnutie EÚ znížiť v roku 2007 počty 
misie Althea v BaH na 2 500 príslušníkov. Pokrok v susedskej spo-
lupráci priniesla dohoda o voľnom obchode štátov juhovýchodnej 
Európy (tzv. nová CEFTA)1 a vytvorenie energetického spoločen-
stva regiónu. Vďaka zlepšeniu situácie a zvýšenému tlaku jednotli-
vých krajín regiónu začala s nimi EÚ rokovať o zjednodušení vízo-
vého režimu a readmisií. 

Napriek pozitívam bol rok 2006 hodnotený ako rok spomalenia 
reformného procesu. K najväčším problémom patrí pretrvávajúci 
nacionalizmus a udržiavanie etnického princípu v politickej oblasti, 
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čo potvrdili voľby v Macedónsku v júli 2006, v BaH v októbri 2006 
a v Srbsku v januári 2007. Obdobie 2006/2007 nezaznamenalo 
výraznejší pokrok v reformách politických a ekonomických systé-
mov, citlivým problémom zostáva prevzatie káuz vojnových zlo-
činov do vlastnej jurisdikcie štátov. V regióne pretrvávajú hrozby 
nevojenského charakteru: slabé štáty, organizovaný zločin, korup-
cia, ilegálna migrácia. V bezpečnostných analýzach sa v porovnaní 
s predošlým obdobím menej objavovala hrozba terorizmu a jej spá-
janie s radikálnym islámom a terorizmus je skôr dávaný do súvislosti 
s dvoma aspektmi organizovaného zločinu – drogovými cestami a 
pašovaním ľudí [16].

Prístup NATO a EÚ vo i krajinám západného 
Balkánu

EÚ a NATO ponechali pre krajiny ZB otvorené dvere, čo však bolo 
spojené s bojom o podporu európskej i balkánskej verejnosti. Aj keď 
existuje variabilita pri jednotlivých štátoch a v prístupoch NATO 
a EÚ, vo všeobecnosti sa dá povedať, že obe strany testovali svoje 
limity vplyvu. 

Na základe záverov summitu NATO v Rige musia Albánsko, 
Chorvátsko a Macedónsko napriek pozitívnemu hodnoteniu v rea-
lizácii akčného plánu členstva čakať do ďalšieho summitu (2008), 
ktorý vyhodnotí, či splnili požadované štandardy. BaH, Čiernej 
Hore a Srbsku bola schválená účasť v Partnerstve za mier (PfP) so 
zvýraznením dôležitosti hodnôt a zásad stanovených Euroatlantic-
kou partnerskou radou a programom PfP. Väčší dôraz bol položený 
na zachovanie „robustnej prítomnosti” KFOR v Kosove a výstav-
bu budúceho kosovského bezpečnostného systému. Kongres USA 
schválil v marci 2007 rezolúciu podporujúcu rozšírenie NATO 
o štáty Jadranskej charty (Albánsko, Chorvátsko, Macedónsko, ako 
aj Gruzínsko a Ukrajinu), čo ich oprávňuje na získanie pomoci USA 
v príprave na členstvo v NATO. 

EÚ pri ponechaní otvorených dverí sprísnila prístupové krité-
riá a posilnila “susedskú politiku”. Krajinám ZB (okrem ich vlast-
ných vnútorných problémov) príliš nepomohli ani problémy EÚ 
s ústavnou zmluvou a z hľadiska možného rozširovania ani kom-
plikácie s Tureckom. Európska komisia zverejnila v novembri 2006 
správu o stratégii rozširovania EÚ a hlavných výzvach v rokoch 
2006 – 2007 spolu s osobitnou správou o kapacite EÚ pre začlene-
nie nových členov [15]. Správa uvádza vnútorné problémy regiónu 
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2 Od 1. 1. 2007 funguje nový 
nástroj predvstupovej pomo-
ci IPA, ktorý nahradí dote-
rajší mix nástrojov (PHARE, 
CARDS, ISPA, SAPARD). 
Niektorí analytici považu-
jú finan nú pomoc EÚ za 
nedosta ujúcu, dá sa však 
diskutova  o tom, i 11,5 
mld. EUR pre Turecko a ZB 
v budúcich 7 rokoch takou 
je – pozn. aut. 

3 Analytici z regiónu kladú 
dôraz na spolo né úsilie USA 
a EÚ: ak „multilateralizmus” 
EÚ nebude fungova , bude to 
ma  negatívny dopad na ZB. 
USA považujú za viac kon-
zistentného, predvídate né-
ho a efektívneho partnera. 
Pod a nich ZB ešte stále cíti 
ohrozenie od susedných kra-
jín a menšín [6] – pozn. aut.

4 Prezident Bamir Topi bol 
zvolený 20. 7. 2007 v štvr-
tom kole po tom, o opozícia 
ukon ila bojkot – pozn. aut.

ovplyvňujúce rozširovací proces: prístupový proces Turecka, otáz-
ky štatútu Kosova, vzťahy so Srbskom a prevzatie zodpovednosti za 
vládnutie v BaH. Horšou správou pre západný Balkán je, že správa 
predpokladá „dlhšiu” cestu do únie.

Komisia zverejnila odozvu na výzvu Európskej rady analyzovať 
„absorpčné kapacity” pre ďalšie rozširovanie. Použitie tohto poj-
mu bolo chápané ako obštrukcia v prístupovom procese a komisia 
odporučila používať pojem integračná kapacita. Pre EÚ ju vystihuje 
pojem konsolidácia, teda udržanie dynamiky na posilnenie integ-
rácie a zabezpečenie funkčnosti EÚ. Komisia sem zaraďuje tvorbu 
nových inštitúcií pre 27 a viac štátov a rozpočet umožňujúci „udr-
žateľnosť” procesu2. Zároveň považuje za nepravdepodobné, že by 
v budúcnosti pristúpila veľká skupina krajín súčasne.

Závery Európskej rady z decembra 2006 [5] zhrnuli tento prístup. 
Budúcnosť západného Balkánu je v Európe a prístupové krajiny 
musia byť pripravené zvládnuť povinnosti člena. EÚ musí fungovať 
efektívnejšie a na oboch stranách je dôležitý boj o verejnú mienku. 
Vo verejnej mienke aj v názoroch odborníkov z regiónu pretrváva 
nedôvera voči spôsobilosti EÚ prebrať väčšiu zodpovednosť za bez-
pečnosť v regióne a jej ochote posunúť rozširovanie vpred. USA 
sú stále považované za kľúčového aktéra a EÚ je chápaná skôr ako 
„váhajúca sila”. Preto je aj motív pristúpenia do EÚ slabší, než bol v 
strednej Európe3.

Albánsko

Albánsko svojím rozvážnym postojom k situácii v susedných kraji-
nách prispieva k stabilite regiónu. V júni 2006 podpísalo stabilizač-
nú a asociačnú dohodu a nebolo výrazným spôsobom kritizované za 
politické a ekonomické reformy, aj keď v hodnotení EK bolo vyzý-
vané k pokroku. Ako člen PfP sa aktívne zúčastňuje misie v Afga-
nistane a Iraku a prispieva k operácii EÚ Althea. Určitú stagnáciu 
zaznamenáva v prispôsobovaní volebného systému demokratickým 
požiadavkám. V krajine prebehli 18. 2. 2007 lokálne voľby, ktoré 
boli niekoľkokrát odložené. OBSE ich hodnotila ako pokojné, ale 
dostali označenie premrhania príležitosti realizovať medzinárodné 
demokratické normy. Hlavnými problémami sú registrácia, identi-
fi kácia voličov a transparentnosť, ktoré sú výzvami pre prezident-
ské voľby 20074 a všeobecné voľby 2009. Problémom zostáva slabá 
štátna kontrola, čo má vplyv na organizovaný zločin a využívanie 
Albánska na tranzit drog.
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5 Deklarácia PIC z júna 2007 
zvýraz uje, že „ PIC nebu-
de tolerova  žiadny pokus 
o podmínovanie Dayton-
ských dohôd“. Zasadanie 
dalo novému vysokému 
predstavite ovi Laj ákovi 
„široký mandát“, o využil 
hne  spo iatku, ke  odvolal 
31 policajtov RS podozrivých 
z podielu na masakre v Sreb-
renici – pozn. aut. 

Bosna a Hercegovina

V rokoch 2006/2007 lavírovala medzi úspechmi a zlyhaniami. 
Úspešne pokračovali obranné reformy a všeobecné voľby v októbri 
2006 (prvýkrát organizované orgánmi BaH) prebehli vo všeobec-
nosti v súlade s medzinárodnými normami. Zlyhala však ústavná 
a policajná reforma a pretrváva nacionalistická rétorika. Riziko-
vým faktorom pri preberaní zodpovednosti bosenskými politik-
mi zostáva to, že reformy boli zväčša nanútené medzinárodnou 
komunitou.

EÚ rozhodla znížiť počty príslušníkov operácie Althea [14] pri 
ponechaní primerane silnej prítomnosti na zaručenie bezpečného 
prostredia s predpokladom synergie s policajnou misiou EUPM 
a monitorovacou misiou EUMM. Situáciu vystihuje charakteristi-
ka J. Solanu na neformálnom stretnutí ministrov obrany 1. 3. 2007 
vo Wiesbadene: „Je tu problém politický, nie bezpečnostný. Preto 
znižujeme počty, ale udržiavame politickú aktivitu.”

K politickej istote neprispela diskusia o možnom zrušení úradu 
vysokého predstaviteľa OSN (ÚVP), ktorého mandát mal vypršať 
30. 6. 2007 a rátalo sa s možnosťou, že úlohy prevezme špeciálny 
predstaviteľ EÚ. Jednou z príčin bola aj nekompatibilita funkcií 
predstaviteľa OSN a EÚ zastrešovaných jednou osobou. Medziná-
rodná komunita reprezentovaná Radou pre implementáciu mieru 
(PIC) deklarovala v júni 2006 potrebu prechodu od ÚVP k správe 
EÚ. Spoliehala sa na to, že zapojenie BaH do procesov európskej 
integrácie bude mať väčší vplyv na schopnosť a ochotu vlády presa-
dzovať reformy bez tvrdšej vonkajšej intervencie. Vo februári 2007 
však PIC predĺžila mandát ÚVP z dôvodu zaostávania reforiem. 
Rozhodnutie ukončiť činnosť ÚVP bolo ostatne skôr politickou 
snahou deklarovať úspech medzinárodnej komunity než splnením 
cieľov postavených pred autority BaH. Vízia členstva v EÚ nie je 
dostatočnou pohnútkou pre zvyšovanie vlastnej iniciatívy pred-
staviteľov BaH a vývoj bol ovplyvňovaný využitím sily či nátlaku 
medzinárodného spoločenstva5. 

Na politickú nestabilitu malo vplyv aj nesplnenie reformy ústavy, 
ktorá stagnuje od roku 2005. Aj keď sa v apríli 2006 sedem z ôsmich 
politických strán zhodlo na balíku úprav, voľby v októbri 2006 pri-
niesli politické zmeny, ktoré zabrzdili reformu. Tri hlavné naciona-
listické strany, ktoré súhlasili so zmenami ústavy, stratili hlasy v pros-
pech Strany pre Bosnu a Hercegovinu (SBiH) s vplyvom vo federácii 
a Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) v Republike 
srbskej. Vo federácii SBiH odmietla akceptovať aprílovú dohodu. 
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6 V hornej komore parla-
mentu BaH má SDA 9 kre-
siel, SbIH 8, SNSD 7, sociál-
ni demokrati 5, SDS 3, dve 
chorvátske strany 5, ostatné 
strany 4 kreslá. V federálnom 
parlamente vedú jednozna -
ne bosenské strany. V Repub-
like srbskej získala SNSD 27 
kresiel, sociálni demokrati 
17, Strana demokratického 
pokroku 8, Demokratický 
národný zväz 4, ostatní 6 kre-
siel. Radikálna strana má iba 
dve kreslá – pozn. aut. 

7 Nakoniec kreslo ministra 
dostala SDA. Obsadenie 9 
ministrov je robené na „etnic-
kom základe”, o potvrdzuje, 
že BaH neprekonala doteraj-
ší prístup. Obsadenie 3 „silo-
vých” ministerstiev (zahrani-
ie, obrana, vnútro) muslim-

skými predstavite mi môže 
preh bi  podozrenia Repub-
liky srbskej – pozn. aut. 

8 Problém vyplýva z rôzne-
ho poh adu na centralizáciu 
BaH. Bosniaci sú zástancami 
centralizovaného štátu, RS sa 
usiluje o zachovanie o naj-
vä šej autonómie. Všeobec-
ná formulácia 3 princípov 
EÚ umož uje obom stranám 
lavírova  [17] – pozn. aut.

Hlavným dôvodom je jej úsilie zrušiť Republiku srbskú. Niektorí 
chorvátski predstavitelia sú za zvýšenie právomocí Chorvátov a stra-
na HDZ 1990 (Chorvátska demokratická únia) volá po úplne novej 
ústave. Politické strany v Republike srbskej sa zjednotili v názore na 
ústavné zmeny s tým, že súhlasia so zmenami, ale nie s redukciou 
moci entít. Výsledky volieb upevnili etnické delenie a nová vláda sa 
skladá zo starých politikov, ktorí môžu blokovať proces reforiem6. 
Po predchádzajúcom americkom tlaku na zmenu ústavy sa jedno-
značnejšie vyjadruje aj EÚ. Parlament EÚ považuje ústavu z roku 
1995 za zastaranú a požaduje jej reformu.

V oblasti obrany sa za úspech reformy považuje vytvorenie spo-
ločného ministerstva obrany a jednotného velenia. Reforma však 
nie je kompletná, mnohé právomoci centrálnych orgánov sa ťaž-
ko uplatňujú v praxi. Dôraz sa kladie na ukončenie procesu usta-
novenia personálu, riešenie majetku a obranné plánovanie. Pokrok 
v reforme mal vplyv na to, že BaH dostala na summite v Rige pozva-
nie do NATO. Určité problémy v pokračovaní reformy spôsobilo 
zdĺhavé formovanie vlády (až do februára 2007) a tým aj ustanove-
nie ministra obrany7. 

Neúspech v reforme polície bol jedným z hlavných dôvodov 
neuzatvorenia stabilizačnej a asociačnej dohody s EÚ. Rok 2006 
bol rokom obštrukcií Republiky srbskej aj bosniackych politikov. 
Bez ohľadu na argumenty politických strán8 zostala reforma polí-
cie kľúčovým problémom komplikujúcim situáciu v BaH. Spolu 
s ňou je kladený dôraz aj na reformu v oblasti spravodlivosti. Tá je 
medzinárodným spoločenstvom považovaná tiež za pomalú a rizi-
kovým faktorom je zvládnutie prípadov vojnových zločinov. Keďže 
medzinárodný tribunál ICTY predpokladá ukončenie svojej čin-
nosti do roku 2010, rozhodol sa posunúť prípady strednej a nižšej 
závažnosti na súdy nástupníckych štátov. V prípade BaH ide rádovo 
o 13 000 prípadov, ktoré nevyrieši súd na štátnej úrovni a väčšina 
z nich bude presunutá na nižšie súdy, kde je zaručenie objektivity 
zatiaľ diskutabilné. 

ierna Hora

Čierna Hora získala nezávislosť v júni 2006 po referende v súla-
de s podmienkami EÚ a začala rokovania o samostatnej stabilizač-
nej a asociačnej dohode (SAA) na základe nových smerníc. Doho-
da bola podpísaná 15. 3. 2007 a Čierna Hora sa po Chorvátsku 
a Macedónsku stala treťou krajinou regiónu, ktorá ju dosiahla. 
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9 Uvažuje sa o doplnku 
k zmluve z Nice, o je zloži-
té, alebo o zaradení detailov 
do zmluvy s Chorvátskom – 
pozn. aut.

10 Neum patrí BaH – v oblas-
ti vedie z vnútrozemia úzky 
koridor (21 km) k Jadranské-
mu moru a rozde uje územie 
Chorvátska. O prístave Ploce 
sa vedie diskusia o otvorení 
zóny vo ného obchodu, pri-
om BaH chce suverenitu 

až na 99 rokov (v hre je aj 
výmena za koridor Neum) – 
pozn. aut.

11 Európsky parlament na 
svojom zasadaní v apríli 
2007 uviedol rok 2009 ako 
rok, kedy by mohol schváli
vstup Chorvátska do EÚ – 
pozn. aut..

Bezpečnostná stratégia z júna 2006 ráta s dosiahnutím plného 
členstva v NATO a EÚ. Kladie dôraz na prechod od čelenia hroz-
bám teritoriálnej suverenite k reakcii na hrozby pre fungovanie spo-
ločnosti a štátu ako ochrannej inštitúcie. Má slúžiť predovšetkým 
na reformu sektorov bezpečnosti a obrany a prehĺbenie medziná-
rodnej spolupráce. Vzhľadom na zloženie štátu zdôrazňuje význam 
zabezpečenia multistraníckeho, multietnického, multikultúrneho 
a multináboženského demokratického systému. Po zrušení základ-
nej vojenskej služby je budovaná profesionálna armáda. Medziná-
rodným spoločenstvom je pozitívne hodnotený demilitarizačný 
program na zničenie rádovo 10 000 ton munície. Ústava (s pred-
pokladom prijatia v septembri 2007) poskytne komplexný obraz 
o celkovom smerovaní Čiernej Hory.

Chorvátsko

Chorvátsko je možné považovať za najstabilnejšiu krajinu regiónu, 
ktorá pozitívne ovplyvňovala bezpečnostnú situáciu v svojom oko-
lí. EK kladne hodnotí prístupové rokovania s Chorvátskom, chor-
vátsku ekonomiku a postup v prispôsobovaní právnych predpisov. 
Rizikom zostáva možnosť oddialenia prístupu Chorvátska v dôsled-
ku neprijatia ústavnej zmluvy EÚ (problém inštitucionálnej bázy 
pre prijatie nového člena)9. 

Chorvátsko bolo zároveň upozornené na prioritu susedských 
vzťahov a regionálnej spolupráce, vrátane neuzatvorených bilate-
rálnych otázok, najmä demarkácie hraníc. Ide o demarkáciu hraníc 
so Srbskom na Dunaji, štatút ostrovov v okolí Neumu a problémy 
s prístavom Ploce s BaH10 a časť morskej a suchozemskej hranice 
so Slovinskom. Tieto problémy však neznamenajú závažné bezpeč-
nostné riziko a vzťahy s uvedenými štátmi sa zlepšujú. Okrem hra-
ničných sporov je Chorvátsko upozorňované na vyriešenie problé-
mov etnických skupín, najmä Srbov. Chorvátsko predpokladá vstup 
do NATO v roku 2008 a do EÚ v roku 200911.

Macedónsko

Macedónsko je po Chorvátsku druhým najsilnejším kandidátom 
pre vstup do NATO a EÚ. Má silnú podporu verejnej mienky pre 
vstup do NATO a mesto Ohrid bolo vybraté pre konanie bezpeč-
nostného fóra NATO v júni 2007. 
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12 Ahmeti bol jeden zo zakla-
date ov KLA a po návrate do 
Macedónska viedol etnický 
odboj. Mnohí funkcionári 
DUI vyrástli na základoch 
gerilovej Národnej oslobo-
dzovacej armády (NOA) – 
pozn. aut..

EK v hodnotení z novembra 2006 zvýraznila, že označenie Mace-
dónska za kandidátsku krajinu v decembri 2005 bolo vyjadrením 
uznania za výsledky reforiem. Podobne ako v iných krajinách ZB, 
voľby v júli 2006 priniesli zvýšenie politického napätia, najmä na 
etnickom základe. Hoci sa ich priebeh niesol v duchu medziná-
rodných štandardov, nepriniesli do krajiny pokoj a konsenzus. Po 
agresívnej predvolebnej kampani nastal po voľbách tvrdý politický 
boj s etnickými kartami. Vládu po porážke sociálnych demokratov 
zostavila stredopravá Vnútorná macedónska revolučná organizácia 
s albánskou Demokratickou stranou Albáncov (DSA) a ďalšími tro-
ma malými stranami. To vyvolalo spory s Demokratickou úniou pre 
integráciu (DUI) Aliho Ahmetiho, ktorá získala v parlamente viac 
kresiel než DSA. Situácia sa zhoršila v roku 2007 vplyvom januáro-
vého odchodu DUI z parlamentu12. Komisár EÚ pre rozširovanie 
Rehn priniesol vo februári 2007 do Skopje neobvykle tvrdé varova-
nie o „alarmujúcom” zhoršení situácie s odporúčaním urovnať napä-
tie s DUI a ustúpiť od obštrukcií vo všetkých politických stranách. 

Macedónsko má zložité aj vzťahy s okolitými štátmi. Hoci sa zlep-
šili vzťahy s Gréckom (grécke investície tvoria 57 % zahraničných 
investícií v Macedónsku), nevyriešený zostáva spor o názov štátu. 
Grécko hrozí, že nebude ratifi kovať vstup Macedónska do NATO 
a EÚ, kým sa problém nevyrieši. V prípade priznania nezávislosti 
Kosova existuje riziko, že niektoré extrémne skupiny v Kosove môžu 
mať požiadavky na zmenu hraníc. Okrem toho majú etnickí Albán-
ci v Macedónsku veľmi úzke vzťahy s Kosovom. Macedónsko preto 
podporuje Ahtisaariho plán pre Kosovo, ktorý ráta aj so sekciou pre 
demarkáciu hraníc.

Srbsko

Po rozpade Únie Srbska a Čiernej Hory vyhlásilo Srbsko 7. 6. 2006 
svoju nezávislosť ako nástupnícky štát. V októbri 2006 parlament 
schválil jednomyseľne novú ústavu, ktorú potvrdilo referendum. 
Vývoj v Srbsku bol mixom pozitívnych a negatívnych momentov, 
celkovo však zostal otvoreným a neistým. Srbsko získalo prekvapi-
vo na summite NATO v Rige pozvánku do PfP, hoci so zvýrazne-
nou podmienkou zatknutia vojnových zločincov. EK v novembri 
2006 ocenila konštruktívny prístup Srbska k nezávislosti Čiernej 
Hory, ako aj úspech v zabezpečovaní makroekonomickej stabili-
ty, podporovaní privatizácie a priťahovaní zahraničných priamych 
investícií. Začiatkom roka 2007 EÚ pripustila možnosť obnovenia 
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13 SRS (29 % a 81 kresiel), DS 
(23/65), DSS (17/47), G-17 
(6,8/19), LDS (5,3/15), socia-
listi (5,9/16), ostatní 7 kresiel. 
Radikáli si udržali podporu, 
prekvapením bol pokles pod-
pory Miloševi ových socia-
listov – pozn. aut. 

14 O Kosove ako nedelite nej
sú asti Srbska hovorí aj rezo-
lúcia parlamentu o Kosove 
prijatá 24. 7. 2007. Proti hla-
sovala iba Liberálno-demok-
ratická strana  – pozn. aut.

rozhovorov o SAA [4] a tento postoj potvrdila po sformovaní novej 
vlády (za predpokladu spolupráce s ICTY). Voľby 21. 1. 2007 pri-
niesli rozporuplné výsledky a situáciu, v ktorej ani jedna zo strán 
nebola schopná sama zostaviť vládu13. Radikáli nenašli koalič-
ného partnera a do hry vstúpil opäť doterajší premiér Koštunica 
(DSS), ktorý sa v máji 2007 stal designovaným premiérom vo vláde 
s pomerne silným zastúpením Demokratickej strany (13 z 25 kre-
siel vo vláde). Voľby boli jedným z dôvodov, prečo medzinárodná 
komunita súhlasila s odložením zverejnenia Ahtisaariho správy BR 
OSN.

Hoci Kosovo nebolo vo voľbách jedinou a najdôležitejšou agen-
dou, otázka jeho štatútu zostane horúcim problémom Srbska bez 
ohľadu na to, ako bude vyriešená. Nová ústava [3] v preambule 
deklaruje, že Kosovo je integrálnou súčasťou Srbska, čl. 182 defi -
nuje Kosovo ako autonómnu provinciu (s výraznou autonómiou 
na základe špeciálneho zákona). Rezolúcia parlamentu k Ahtisaa-
riho návrhu potvrdila preambulu a čl. 182 ústavy, návrh označila 
za narušenie suverenity štátu a považuje ho za nelegálny a nelegi-
tímny. Podľa doterajších ofi ciálnych vystúpení okrem strany G-17 
nikto z politikov nepripúšťa ani náznak možnej straty Kosova, aj 
keď neofi ciálne vyjadrenia poukazujú na riziká v prípade, že Kosovo 
zostane súčasťou Srbska14. 

Kosovo

Po 15 kolách rokovaní špeciálneho vyslanca OSN Ahtisaariho a pre-
trvávajúcej neistote v závere roka 2006 bolo dohodnuté, že návrh na 
budúce usporiadanie Kosova bude predložený po vykonaní volieb 
v Srbsku. Pretože rokovania medzi Srbmi a kosovskými Albáncami 
o budúcnosti Kosova (9. – 10. 3. 2007), chápané ako posledné pred 
predložením Ahtisaariho návrhu, skončili v slepej uličke, konečné 
riešenie zostalo na BR OSN.

Srbskí predstavitelia návrh odmietli najmä preto, že podľa ich 
názoru povedie k úplnej nezávislosti a môže vyvolať nestabilitu 
v oblasti. Kosovskí Albánci zase neboli ochotní rokovať o ničom 
inom ako o úplnej nezávislosti. Preto v podstate s Ahtisaariho plá-
nom súhlasili s vierou, že im umožní tento cieľ dosiahnuť. Spolie-
hali sa na to, že plán má podporu Západu a mohol by v BR OSN 
prejsť. Srbi, naopak, rátali s možnosťou uplatnenia práva veta zo 
strany Ruska, čo by mohlo prinajmenšom oddialiť jeho realizáciu. 
Paradoxom je, že akékoľvek riešenie bude prijaté, neuspokojí ani 
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15 Vo vyhlásení kontaktnej 
skupiny (KS) z 30. 9. 2006 
[21] sa už hovorilo, že „rieše-
nie musí posilni  regionálnu 
stabilitu a musí by  akcepto-
vate né pre obyvate ov Koso-
va”. Ke  Ahtisaari predstavil 
plán a tla  priniesla informá-
cie, že bude obsahova  „limi-
tovanú nezávislos ”, vä šina
predstavite ov KS hodnotila 
návrh ako „vyvážené rieše-
nie” – pozn. aut.

16 Viac v príspevku Bátor, 
Peter: Budúcnos  medziná-
rodnej prítomnosti v Kosove 
– pozn. ed. ( L).

17 International Crisis Group 
(podporovate  nezávislosti) 
v máji 2007 odporu ila zara-
di  dodato né prvky kondi-
cionality (v dvojro nej peri-
óde od prijatia rozhodnutia) 
a štandardov menšín. Najmä 
prvé odporú anie sa nemusí 
stretnú  so súhlasom Albán-
cov [22] – pozn. aut.

jednu zo strán a bude považované za nanútené. V hre zostáva aj 
otázka precedensu pre existujúce sporné oblasti (zmrazené konfl ik-
ty) vo svete, o ktorom hovorilo väčšinou Rusko a s čím nesúhlasili 
USA a ďalší členovia kontaktnej skupiny. Rusko na prelome rokov 
2006/2007 jasne deklarovalo, že nebude súhlasiť s odtrhnutím 
časti územia bez súhlasu Srbska. Minister zahraničných vecí Lav-
rov vyhlásil, že riešenie musí byť prijateľné pre obe strany a nechal 
otvorenú otázku, ako bude Rusko hlasovať [18, 19]. Rusko neustú-
pilo ani po „zmiernení“ niektorých z Ahtisaariho návrhov v draf-
te rezolúcie OSN, ktorú pripravili USA a EÚ 11. 5. 2007 a ktorá 
bol neskôr ešte dvakrát doplnený. Na základe hrozby ruského veta 
BR OSN prerušila rokovanie o rezolúcii a odporučila pokračovať 
v negociáciách pod vedením Kontaktnej skupiny. Návrh sa tiež 
vyhol citácii slova nezávislosť, hoci postoj väčšiny členov kontakt-
nej skupiny sa v priebehu roka 2006 posúval v jej prospech, od 
nepriamych indícií k jej otvorenejšej podpore15. Za takúto nejed-
notnosť, ako aj za ústupky pri vyžadovaní splnenia štandardov ešte 
pred štatútom si medzinárodné spoločenstvo vyslúžilo kritiku16. 
Reakciou bol napríklad spomínaný draft  rezolúcie, predložený 
USA a EÚ, ale aj odporúčania niektorých renomovaných think-
tankov17. 

USA patrili k silným podporovateľom Ahtisaariho misie aj jeho 
návrhu. Po jeho zverejnení Daniel Fried navštívil Srbsko aj Kosovo 
a vyjadril optimistický názor na budúce fungovanie provincie na 
základe návrhu, ktorý sa nestretol so súhlasom niektorých analy-
tikov a novinárov [25]. Koncom marca 2007 USA deklarovali, že 
ak sa Kosovo oddelí od Srbska, nebude to precedensom pre ďalšie 
regióny. USA slovami svojich čelných predstaviteľov niekoľkokrát 
zdôraznili, že Kosovo bude nezávislé aj napriek odporu Ruska.  

EÚ nebola úplne jednotná, ale 12. 2. 2007 tiež podporila Ahtisa-
ariho návrh a zároveň sa rozhodla zintenzívniť prípravu pre budúcu 
prítomnosť EÚ v Kosove. Slovo „nezávislosť” rozdelilo aj poslan-
cov Európskeho parlamentu pri schvaľovaní návrhu parlamentnej 
správy o budúcnosti Kosova. Do návrhu holandského poslanca 
Lagendijka sa dostalo vyjadrenie, že parlament by mal podporiť 
nezávislosť a suverenitu obmedzenú medzinárodnou prítomnos-
ťou. Poslanci odmietli uvedenie slova nezávislosť, ale všeobecne 
prevládol pozitívny postoj voči Ahtisaariho návrhu. Zjednotenie 
postoja a USA a EÚ sa prejavilo v spoločne predloženom draft e 
návrhu rezolúcie BR OSN 11. 5. 2007 ako aj v jeho ostatnej úprave 
preloženej BR OSN v júli 2007.  Nejednoznačnosť štatútu ovplyv-
nila, že BR OSN vo svojej analýze z marca 2007 [12] reagovala na 
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18 Napr. diskusia na London 
School of Economics v janu-
ári 2007 ako kore  problému 
uvádza kompromis medzi 
zaradením Kosova pod 
administratívu OSN a potvr-
dením suverenity a teritoriál-
nej integrity FRY. Riešenie je 
považované za neobvyklé, 
ktoré dovtedy v Európe nebo-
lo použité – pozn. aut.

19 V BaH minister obrany SR 
Kašický v decembri a minis-
ter zahrani ných vecí Kubiš 
v januári. V Chorvátsku náv-
števa Kubiša a oficiálna náv-
števa predsedu vlády Fica. 
V Srbsku dve návštevy Kubi-
ša (január a marec) a návšte-
va premiéra Srbska Koštuni-
cu v SR v októbri a ministra 
obrany Stankovi a v marci – 
pozn. aut.

20 Slovenská spolo nos  pre 
zahrani nú politiku bola ini-
ciátorom diskusie o proble-
matike Srbska a BaH, nadácia 
PONTIS rozvinula podporu 
mimovládnych organizácií 
v Srbsku, Centrum pre európ-
ske a atlantické vz ahy zasa 
projekt v oblasti civilno-vo-
jenských vz ahov a lovek 
v ohrození realizuje projek-
ty v Kosove – pozn. aut.

kontroverzie, ktorým v priebehu rokov 2006/2007 nebola veno-
vaná až taká pozornosť. Analýza pripúšťa nejednoznačnosť v tom, 
či Kosovo zostane časťou srbského štátu v duchu medzinárodného 
práva. Ahtisaariho plán nezmenšil dilemu medzi morálnym prá-
vom Kosova oddeliť sa a konvenciou získania legitimity prostred-
níctvom BR OSN. Súvisí to s dlhodobejšou diskusiou o tom, že 
hoci rozhodnutie BR OSN môže dať medzinárodnú legitimitu, 
nemusí byť splnením právnych kritérií18. Zástava, hymna, armáda 
(v pôvodnom návrhu ako Kosovské bezpečnostné sily), právomoci 
v oblasti zahraničnej politiky (uzatváranie medzinárodných zmlúv 
a možnosť žiadať o členstvo v medzinárodných organizáciách), kto-
ré ponúkol návrh, sú zvyčajne spájané so štátnosťou. Analýza iden-
tifi kovala tri kľúčové problémy. Prvým je časový priebeh: prirýchle, 
ale aj veľmi zdĺhavé prijímanie riešenia hrozí destabilizáciou Koso-
va aj regiónu. Druhým je riziko vyhlásenia nezávislosti samotnými 
Albáncami. Tretím je vplyv nanúteného riešenia bez súhlasu Srb-
ska. Analýza pripúšťa, že štatút môže mať vplyv na regióny usilu-
júce sa o nezávislosť. Na druhej strane štatút bez otvorene prokla-
movanej suverenity je dôvodom pre zvýšenú aktivitu extrémnych 
albánskych skupín, ktoré môžu zneužiť neuspokojivý socioekono-
mický vývoj. 

V bezpečnostnom sektore Kosovo získa právomoci v oblasti prá-
va, bezpečnosti, ochrany obyvateľstva, spravodajstva a kontroly hra-
níc. Aj keď vytvorené inštitúcie budú pod dohľadom medzinárodnej 
komunity, skúsenosti z BaH ukazujú, že to môže byť zložitá cesta. 
Bezpečnosť bude síce ovplyvňovať prítomnosť NATO a policajná 
misia EÚ, ale sú tu isté rizikové faktory. Jedným z nich je výstavba 
Kosovských bezpečnostných síl a zrušenie doterajších Kosovských 
ochranných síl (KPC), kde našli miesto príslušníci KLA, ktorá má 
doposiaľ medzi albánskou populáciou vysoký kredit. Na problémy 
poukazujú aj kosovské zdroje, ktoré predvídajú spor o nástupníc-
tvo KLA v nových štruktúrach [1]. Riešením by malo byť zbaviť sa 
záťaže minulosti s braním tradícií do úvahy. Problém môže vyvolať 
aj skutočnosť, že v očiach mnohých Albáncov boli KPC „jadrom” 
budúcej armády. 

Implikácie pre Slovensko

Na prelome rokov 2006/2007 sa okrem návštev ofi ciálnych pred-
staviteľov19 ZB začalo venovať aj viac mimovládnych organizácií20. 
Po relatívnej pasivite k štatútu Kosova v roku 2006 sa slovenská 
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21 Vo vyhlásení je podpora 
návrhov a myšlienok, ktoré 
budú rešpektova  „objektív-
nu realitu” v otázke Koso-
va a v kone nom dôsledku 
povedú k upev ovaniu mie-
ru a bezpe nosti [30] – pozn. 
aut.

22 Za vyhlásenie hlasovalo 
123 zo 141 prítomných le-
nov, 19 lenov SMK sa zdrža-
lo hlasovania – pozn. aut.

politická scéna stala „hyperaktívnou”. Po prvotných vyhláseniach 
politických strán sa problém dostal na marcové (2007) rokovanie 
parlamentu, ktorý mal na stole tri návrhy z pôvodných piatich. 
Príprave návrhov predchádzali tvrdé politické debaty a kauza bola 
spolitizovaná a spájaná s vnútroštátnymi problémami. Všeobecne 
však v názoroch všetkých strán okrem Strany maďarskej koalície 
(SMK) prevládal „prosrbský” prístup, bez ohľadu na nuansy vo 
formulácii deklarácie. Aj keď je v SR odlišná situácia a postup 
podobný kosovskému je nanajvýš nepravdepodobný, v pozadí stá-
li aj úvahy o tom, aby sa niekedy v budúcnosti nepoužil podob-
ný prístup v SR. „Precedensovú diskusiu” o bližšie nedefi novanej 
autonómii južného Slovenska vyvolali úvahy radikálneho krídla 
SMK živené reakciami „národne orientovaných” politikov. Ofi -
ciálne stanovisko ministerstva zahraničných vecí bolo podporiť 
jednotu EÚ a NATO pri hľadaní riešenia tak, aby sa SR nedos-
tala do izolácie a aby „realizovala cieľ svojej politiky voči západ-
nému Balkánu, ktorým je posilnenie stability a európskej per-
spektívy celého regiónu na základe jednotného postupu EÚ”21. 
Konečné vyhlásenie NR SR [31] bolo kompromisom. Hodno-
tilo, že neobmedzená nezávislosť nie je v záujme stability regió-
nu, neboli vyčerpané možnosti dialógu, riešenie musí vychádzať 
z rešpektovania Charty OSN a budúci štatút nezaloží precedens 
v medzinárodnom práve. Vyhlásenie vyjadrilo očakávanie od vlá-
dy, že bude v spolupráci s EÚ hľadať spoločné riešenie budúceho 
usporiadania pomerov na ZB s jasnou perspektívou integrácie do 
EÚ22. V praktickej činnosti slovenská diplomacia spolupracova-
la s EÚ pri riešení otázok rezolúcie, ktorá by Kosovu poskytla 
samostatnosť „pod dohľadom“

Je nepochybné, že SR je v oblasti západného Balkánu mimoriad-
ne aktívne a dá sa povedať že aj úspešné. Hoci zo strany SR existuje 
jednoznačná podpora smerovaniu západného Balkánu do NATO 
a EÚ, mala by sa zamerať na konkretizáciu tejto podpory:

vzhľadom na postoj NATO a EÚ k budúcemu štatútu Kosova • 
zaujať jednoznačnejší postoj k jeho možnému budúcemu člen-
stvu v EÚ; 
analyzovať možnosti intenzívnejšieho zapojenia do pripravova-• 
nej misie v rámci EBOP, čím sa zvýši podiel SR na civilnom krí-
zovom manažmente v celej oblasti;
aktívne vstúpiť do reformy bezpečnostného sektora – skúse-• 
nosti z reformy obrany môžu pomôcť napr. v programe „Refor-
ma bezpečnostného sektora v juhovýchodnej Európe” v rámci 
NATO konzorcia PfP, ale aj v rámci pôsobenia EÚ;
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konkrétnejšie defi novať podiel SR v rámci nástrojov európskej • 
bezpečnostnej a obrannej politiky v oblasti západného Balkánu. 
Možnosti pre iniciatívu sú najmä v oblasti civilného krízového 
manažmentu (CKM). Na to však SR musí dôslednejšie využiť 
skúsenosti EÚ z CMCO (Civil-Military Coordination) vrátane 
legislatívnych úprav potrebných pre  aktívnejší vstup do CKM 
v rámci EBOP.
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1 Ústavný rámec je doku-
ment, ktorý supluje ústavu 
a stanovuje základné inšti-
túcie Kosova, ich právomo-
ci a vz ah k medzinárodnej 
správe. Ústavný rámec pre 
do asnú samosprávu bol pri-
jatý 15. 5. 2001 UNMIK [2] 
– pozn. aut.

Autor: Peter BÁTOR
Oponent:  Miroslav GUTTEN, Elemír NEČEJ, 

Miroslav KYSEL

Súčasný stav medzinárodnej správy Kosova
Budúcnosť prítomnosti EÚ, NATO a OBSE v Kosove
Implikácie pre Slovensko

Sú asný stav medzinárodnej správy Kosova

Kosovo aj po takmer ôsmich rokoch od skončenia intervencie 
NATO naďalej zostáva sudom pušného prachu, na ktorom sedí 
Európa. A ak aj nie celá Európa, minimálne jej časť – Balkán. Hoci 
to už nie je ten sud, o akom sa hovorilo v minulom storočí, ešte stá-
le si zachováva svoju výbušnosť. Pre Európu a pre Európsku úniu 
zostáva naďalej oblasťou, ktorej stabilizácia je kľúčová pre dlhodobú 
stabilizáciu Balkánu

Po počiatočnom veľkom záujme o Kosovo a po jeho prvotnej 
stabilizácii vrátane vytvorenia relatívne funkčného systému správy 
a základných orgánov sa pozornosť od riešenia problému pomaly 
presúvala do iných regiónov sveta. Nie že by sa v Kosove nič nedialo, 
práve naopak, prijal sa takzvaný Ústavný rámec1, konalo sa niekoľko 
volieb na rôznych úrovniach, vytvorili sa základné zásady fungova-
nia provincie pod medzinárodnou správou založené na ustanove-
niach rezolúcie BR OSN č. 1244/1999.

Osobitný vyslanec generálneho tajomníka (GT) OSN, ktorý je 
zároveň i vedúci medzinárodnej misie pod vedením OSN v spolu-
práci s niekoľkými ďalšími medzinárodnými organizáciami, exper-
tmi, diplomatmi a zástupcami OSN stanovili systém štandardov, 
ktorých splnenie bolo základným predpokladom pre defi nova-
nie podmienok budúceho štatútu provincie. Problémom bola ich 
implementácia. Jej časová náročnosť konfrontovaná s netrpezlivos-
ťou obyvateľov Kosova albánskeho pôvodu postupne prerastala do 
stále sa zvyšujúcej nespokojnosti so stavom, ktorý v provincii vládol. 
I napriek dosiahnutému pokroku v implementácii štandardov naďa-
lej zostalo veľa oblastí, v ktorých možno hovoriť o výrazných nedos-
tatkoch (ochrana práv národnostných menšín, ochrana kultúrnych 
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2 Nedostatky boli uvedené 
najmä v pravidelných sprá-
vach GT OSN o UNMIK pre 
BR OSN, ako aj v dvoch hod-
notiacich správach (2004, 
2005) Kaia Eideho, osobit-
ného vyslanca GT OSN pre 
vytvorenie komplexnej hod-
notiacej správy o Kosove – 
pozn. aut. 

3 Dôvodom nepokojov bolo 
utopenie dvoch kosovsko-al-
bánskych chlapcov v rieke 
Ibar. Ich smr  bola pripisovaná 
kosovským Srbom. Na zákla-
de tejto udalosti sa nepokoje 
rozšírili z Kosovskej Mitrovi-
ce do celej provincie. Po as
nepokojov zahynulo 22 udí
– pozn. aut. 

4 Popri rezolúcii je to najmä 
vojensko-technická dohoda 
medzi KFOR a Juhosláviou/
Srbskom, Ústavný rámec 
(dokument suplujúci ústavu) 
a alšie všeobecne záväzné 
právne predpisy vydané i
už osobitným vyslancom GT 
OSN alebo kosovskými inšti-
túciami – pozn. aut.

pamiatok, bezpečnosť, vláda práva a jeho vynútiteľnosť a. i.)2 Tie-
to nedostatky brzdili, či lepšie povedané neurgovali medzinárod-
né spoločenstvo, aby stanovilo jasnú cestovnú mapu ďalších kro-
kov pre určenie konečného štatútu. Vývoj stratégií od „štandardov 
pred štatútom“, cez „štandardy súčasne so štatútom“ až po „štatút 
a potom prípadne štandardy“ bol jasným dôkazom. Jedným z naj-
vážnejších prejavov nespokojnosti boli udalosti z marca 2004, keď 
v mnohých oblastiach Kosova vypukli najväčšie nepokoje od roku 
19993. Ich výsledkom bolo potvrdenie, že dlhodobé odkladanie 
riešenia konečného štatútu Kosova povedie skôr či neskôr k výraz-
nej destabilizácii situácie a eskalácii násilia. Zvnútra Kosova, ako aj 
z externého prostredia začali zaznievať silné hlasy volajúce po tom, 
aby sa proces začatý v roku 1999 dotiahol do konca. 

Už zmienená rezolúcia BR OSN č. 1244/1999 spoločne s ďal-
šími dokumentmi4 stanovila základné pravidlá fungovania Kosova 
ako de facto medzinárodného protektorátu pod medzinárodnou 
správou, de jure však ako súčasti vtedy ešte Juhoslovanskej zväzo-
vej republiky a v konečnom dôsledku Srbska ako nástupníckeho 
štátu. Hlavná zodpovednosť za Kosovo a jeho vývoj bola zverená 
do zodpovednosti medzinárodnej správy pod hlavičkou OSN – 
UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Na to, aby bola 
UNMIK schopná efektívne implementovať svoj mandát, bolo 
vytvorených niekoľko pilierov, ktoré boli funkčne i na základe 
zodpovednosti za ich plnenie rozdelené medzi viaceré medziná-
rodné organizácie. 

Prvý pilier až do júna 2000 tvorila humanitárna pomoc. Za rea-
lizáciu úloh v rámci tohto piliera bol zodpovedný Úrad vysokého 
komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Tento pilier bol nahra-
dený súčasným pilierom polícia a spravodlivosť, pod priamou zod-
povednosťou OSN. Druhý pilier tvorí civilná správa, ktorá je rovna-
ko priamo podriadená OSN. Tretí pilier predstavuje demokratizácia 
a budovanie inštitúcií. Za plnenie úloh tohto piliera je zodpovedná 
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Posled-
ný, štvrtý pilier predstavuje obnova a ekonomický rozvoj. Za reali-
záciu štvrtého piliera je zodpovedná ÉU. [8] 

Na čele medzinárodnej civilnej správy stojí osobitný vyslanec GT 
OSN, ktorý je nielen najvyššie postaveným civilným predstavite-
ľom medzinárodného spoločenstva v Kosove, ale zároveň zodpo-
vedá aj za činnosť a výsledky všetkých štyroch pilierov. Dohliada 
aj nad politickým procesom, ktorého hlavným cieľom je postupne 
odovzdať správu Kosova do rúk jeho obyvateľov a podporovať všet-
ky snahy zamerané na určenie konečného štatútu Kosova. 
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5 Pôvodne mal KFOR pri svo-
jom nasadení v roku 1999 
50 000 príslušníkov predo-
všetkým z lenských krajín 
NATO, Partnerstva za mier, 
ale aj ne lenských krajín 
NATO. Na základe neskor-
šieho vývoja bezpe nostnej
situácie a reštrukturalizácie 
síl bolo vykonaných nieko -
ko redukcií až na sú asný 
po et približne 16 000 prí-
slušníkov – pozn. aut.

6 Už v roku 2003 boli prija-
té tzv. štandardy pre Kosovo, 
ktorých splnenie bolo v tom 
ase hlavnou podmienkou 

pre alšie smerovanie Koso-
va [6] – pozn. aut.

Popri civilnej prítomnosti medzinárodného spoločenstva je 
nemenej významná prítomnosť medzinárodných bezpečnostných 
síl – mnohonárodných jednotiek pod velením NATO (operácia 
KFOR). Tieto sily boli rozmiestnené na území Kosova na základe 
rezolúcie BR OSN č. 1244/1999. Ich konkrétne pôsobenie okrem 
interných dokumentov NATO vymedzuje i vojensko-technická 
dohoda medzi KFOR a Juhosláviou/Srbskom [5]. Hlavnou úlohou 
počas prvotného rozmiestnenia KFOR bolo predovšetkým zabrá-
niť opätovnému vypuknutiu násilností medzi jednotlivými etnic-
kými skupinami v Kosove, zabezpečiť verejný poriadok, odzbrojiť 
Kosovskú oslobodeneckú armádu (KLA), podporiť aktivity zame-
rané na zlepšenie humanitárnej situácie v regióne a v neposlednom 
rade podporovať a koordinovať činnosti s medzinárodnou civilnou 
misou. V súčasnosti KFOR so svojimi približne 16 000 príslušník-
mi5 [4] zodpovedá najmä za vytváranie a udržanie stabilnej bezpeč-
nostnej situácie vrátane pokračujúcej ochrany významných srbských 
kultúrnych a historických miest, udržiavanie verejného poriadku, 
demilitarizáciu ozbrojených skupín a predchádzanie medzietnické-
mu násiliu.

Tieto štruktúry spolu s niekoľkými mimovládnymi organizáci-
ami, s pomocou medzinárodných ekonomických organizácií a s 
výrazným posilnením právomocí kosovských inštitúcií pretrvali do 
dnešných dní. Budúcnosť prítomnosti medzinárodného spoločen-
stva na území Kosova je vo veľkej miere závislá od pokračovania 
procesu určenia konečného štatútu Kosova a jeho konkrétnej for-
my. Najvýraznejším a nateraz najaktuálnejším posunom v procese 
určenia štatútu bola správa osobitného vyslanca GT OSN Ahtisaa-
riho, ktorý v nej načrtáva základné princípy konečného usporiada-
nia Kosova.6 Tieto princípy sa samozrejme výraznou mierou dotý-
kajú aj súčasnej pôsobnosti jednotlivých aktérov medzinárodného 
spoločenstva, ktorí sa priamo alebo nepriamo na správe Kosova 
podieľajú. 

Už dlhšie sa ozývajú kritické hlasy voči ďalšiemu pokračovaniu 
misie UNMIK. Na jednej strane sa kritika sústreďuje na nedo-
siahnutie všetkých cieľov, ktoré na začiatku stanovila rezolúcia č. 
1244/1999, na strane druhej na osobitných vyslancov, ktorí sa 
v mnohých prípadoch „príliš zžili“ s lokálnymi pomermi, čo malo 
za následok kritiku a obvinenia z jednostranných pohľadov a rie-
šení v prospech majority kosovských Albáncov. Nielen na zákla-
de uvedeného sa už dlhšie medzi relevantnými aktérmi medziná-
rodného spoločenstva hovorí o potrebe kroku vpred – zmeny cha-
rakteru a podstaty medzinárodnej prítomnosti v Kosove. Ako o 
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7Návrh predpokladá vytvore-
nie Medzinárodnej riadiacej 
skupiny zloženej zo zástup-
cov Francúzska, Nemecka, 
Talianska, RF, Ve kej Británie, 
USA, EÚ, Európskej komisie 
a NATO. ICR sa zodpovedá 
tejto skupine a zárove  vedie 
jej stretnutia – pozn. aut. 

relevantnom aktérovi na prebratie väčšiny zodpovedností sa priro-
dzene od začiatku uvažovalo o EÚ. 

EÚ už v roku 2006 rozhodla o vytvorení a vyslaní plánovacieho 
tímu (EUPT), ktorého základnou úlohou je pripraviť podmienky 
pre robustnú misiu EÚ v rámci Európskej bezpečnostnej a obran-
nej politiky (EBOP) [3]. Vyslanie samotnej misie je naďalej prob-
lematické, nakoľko ešte stále nie je známe, do akej miery preberie 
právomoci OSN. 

Mnoho závisí od rozhodnutia o konečnom štatúte Kosova. 
Momentálne jediným vecným návrhom na ďalšie smerovanie 
Kosova je Ahtisaariho návrh, ktorý jasne načrtol predstavu, ako by 
mala vyzerať medzinárodná prítomnosť po odchode alebo nahra-
dení UNMIK. Hlavný predstaviteľ medzinárodného spoločenstva 
v Kosove by mal na základe tohto návrhu byť medzinárodný civilný 
zástupca (International Civilian Representatative – ICR), ktorý je 
menovaný Medzinárodnou riadiacou skupinou po konzultáciách 
s EÚ a pokiaľ možno s mandátom BR OSN7 [1, čl. 4, s. 52]. ICR má 
byť zároveň aj osobitným zástupcom EÚ (EU Special Representati-
ve – EUSR). Jeho hlavnou úlohou je dohliadať nad implementáciou 
opatrení s cieľom vytvoriť a rozvíjať kosovskú spoločnosť založenú 
na základných demokratických princípoch, vláde práva, rešpekto-
vaní práv národnostných menšín s atribútmi pozitívnej diskriminá-
cie, dodržiavaní medzinárodných záväzkov a implementácii požia-
daviek a štandardov stanovených medzinárodným spoločenstvom 
založených (ideálne) na ustanoveniach novej rezolúcie BR OSN. 
ICR bude podporovaný vlastným štábom – Medzinárodným civil-
ným úradom (International Civilian Offi  ce – ICO), ktorý bude de 
facto medzinárodným štábom reprezentujúcim prítomnosť EÚ a 
zvyšku medzinárodného spoločenstva. 

Od BR OSN sa očakáva, že poskytne misii EBOP mandát zame-
raný na podporu implementácie opatrení s cieľom dokončiť proces 
určenia konečného štatútu Kosova, vytvorenie a ďalší rozvoj poli-
cajného a právneho sektora a že poskytne tejto misii dostatočné 
výkonné právomoci v oblasti práva a jeho vynútiteľnosti (vyšetro-
vanie závažných trestných činov vrátane organizovaného zločinu, 
ochranu majetkových práv) a v policajnej oblasti (organizovaný zlo-
čin, vojnové zločiny, interetnické trestné činy, vyšetrovanie fi nan-
čnej trestnej činnosti, zavedenie antikorupčných opatrení, ochrana 
hraníc a udržiavanie verejného poriadku) [7, s. 2].

Problémov v systéme nahradenia misie OSN operáciou EBOP je 
hneď niekoľko. Okrem interných kompetenčných problémov v rám-
ci EÚ možno hovoriť najmä o nejasnom rozdelení kompetencií pri 
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reálnom výkone právomocí medzi EÚ, NATO a ostatných aktérov. 
I napriek tomu, že pre prípady efektívnej súčinnosti pri stabilizá-
cii kríz bol medzi EÚ a NATO vytvorený chválený mechanizmus 
Berlín plus, tento predpokladá spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa 
vo vojenských vzťahoch. Spolupráca medzi civilnou misiou a vojen-
skou operáciou ide však za hranice tohto systému. Hoci niektoré 
jeho základné pravidlá by bolo možné aplikovať, pre mnohé oblas-
ti potrebné pre efektívnu spoluprácu medzi civilnou a vojenskou 
zložkou nie sú jasne stanovené. Ďalším rizikom pri implementácii 
takejto operácie je jej naplnenie (personálne, materiálne, fi nančné). 
Odhliadnuc od vysokej fi nančnej náročnosti, veľkým problémom 
bude príprava dostatočného množstva požadovaného personálu, 
ktorí bude schopný úlohy misie plniť. Rovnakým problémom bude 
pravidelná obmena (rotácia) personálu. Tieto problémy budú pre-
trvávať aj keď/aj napriek tomu, že jednotliví experti budú zabezpe-
čení primárne z kapacít jednotlivých členských štátov, ktoré budú 
zároveň zodpovedné za ich pravidelné dopĺňanie a rotáciu. 

Popri úlohách vyplývajúcich z prebratia misie OSN misiou EBOP 
bude EÚ aj naďalej pôsobiť ako garant ekonomickej obnovy Kosova. 
V prípade akceptácie Ahtisaariho návrhu bude mať EÚ v mnohých 
ohľadoch výhodnejšiu pozíciu. Kosovo bude môcť byť adresátom 
fi nančnej pomoci od medzinárodných fi nančných inštitúcií, žiada-
teľom úverov aj možným cieľom súkromných a nadnárodných inves-
tícií. Práve veľmi limitované možnosti investícií a neochota zo stra-
ny medzinárodných fi nančných inštitúcií boli dôsledkom neriešenia 
postavenia Kosova. V tomto prípade bude mať EÚ uľahčenú situáciu 
vo forme „odľahčenia fi nančného bremena“ a bude môcť viac zdrojov, 
energie a úsilia venovať úlohám vyplývajúcim z nového postavenia 

Bez zaistenia bezpečnosti Kosova nie je možné do budúcnosti 
počítať so žiadnym dlhodobým riešením. Bezpečnosť naďalej zostá-
va kľúčovou otázkou pre ďalšie smerovanie Kosova. Momentálne na 
území Kosova pôsobí niekoľko subjektov, ktorých úlohou je udržia-
vanie poriadku a zaistenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Kosov-
ské kapacity sa síce každoročne rozširujú, ale ešte niekoľko najbliž-
ších rokov nebudú z rôznych dôvodov môcť byť základným a naj-
dôležitejším subjektom ochrany bezpečnosti Kosova. Preto bude 
aj naďalej potrebná výrazná prítomnosť medzinárodných bezpeč-
nostných síl. V úvodných etapách zostanú vojenské jednotky pod 
velením NATO. Súčasný počet do 16 000 príslušníkov bude určite 
postupne redukovaný, no veľa závisí od jednotlivých aktérov kosov-
skej spoločnosti – do akej miery sa dokážu vyvarovať stretov, kto-
ré by boli ohrozením bezpečnosti celej provincie. Berúc do úvahy 
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skúsenosti z Bosny a Hercegoviny pri formovaní jej bezpečnostného 
prostredia a úlohy medzinárodného spoločenstva sa dá predpokla-
dať, že okrem redukcie celkových počtov sa bude stále viac do pop-
redia dostávať otázka efektívnej štruktúry a starostlivého výberu jed-
notlivých úloh (reštrukturalizácia) pri kontinuálnom odovzdávaní 
zodpovednosti lokálnym štruktúram. V rámci tohto procesu bude 
jedným zo základných faktorov účinný prechod od vojenskej na 
policajnú misiu, teda odovzdávanie jednotlivých právomocí dvoma 
smermi. Jedným bude odovzdávanie kompetencií v rámci medziná-
rodnej prítomnosti z KFOR na misiu EÚ, druhým je odovzdávanie 
týchto právomocí kosovským bezpečnostným štruktúram. 

Rizikom v tejto oblasti môže byť nedočkavosť kosovských štruktúr, 
ktoré sa budú snažiť prevziať dohľad nad realizáciou vlastnej bezpeč-
nosti, teda vykonať jeden z najdôležitejších krokov na získanie úplnej 
nezávislosti a otvorenie dverí pre odchod najväčšej časti medziná-
rodných jednotiek, čo najskôr. Reštrukturalizácia KFOR a postup-
né odovzdávanie moci je možné predpokladať formou postupnej 
redukcie počtov a spôsobilostí s tým, že jednou z fi nálnych fáz bude 
postupné stiahnutie síl mimo územia Kosova a vytvorenie mecha-
nizmu podobnému tzv. „stand-by forces“, ktoré síce už nebudú na 
území Kosova, ale budú pripravené na okamžité nasadenie. Otázne 
zostáva, či sa tento systém bude realizovať v rámci už zavedeného sys-
tému NATO Response Force (NRF), alebo v rámci iného systému, 
ktorý bude vytvorený samostatne pre Kosovo. V tomto kontexte je 
možné predpokladať, že v strednodobom horizonte by mohli túto 
úlohu rovnako efektívne plniť aj jednotky EÚ, či už v rámci bojových 
skupín, alebo v rámci podobného mechanizmu pre Kosovo.

OBSE sa implementácia stanovených cieľov pravdepodobne dot-
kne v procese určovania konečného štatútu Kosova a jeho vývoja 
menej ako NATO a EÚ. I keď mnohé z právomocí prejdú na misiu 
EBOP, hlavnou úlohou bude naďalej poskytovať podporu proce-
su demokratizácie a to najmä monitorovaním a vyhodnocovaním, 
ktoré budú tvoriť významný vstup pre ďalšie kroky štruktúr medzi-
národnej prítomnosti. V rámci OBSE sa vytvára veľký priestor na 
konkrétnu spoluprácu jednotlivých pracovníkov priamo s obyva-
teľmi Kosova a vytvorenie vhodných podmienok pre dlhotrvajúcu 
prítomnosť niektorých zástupcov medzinárodného spoločenstva 
v Kosove do budúcnosti. Spolupráca medzi predstaviteľmi OBSE 
a lokálnymi štruktúrami môže byť vitálnym prvkom pre konkrétnu 
spoluprácu s mimovládnymi subjektmi, ktoré na území Kosova už 
dlhší čas poskytujú pomoc. Práve OBSE sa môže stať dlhodobým 
garantom a prispievateľom pri napĺňaní ich cieľov. 
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8 Po as 120-d ovej prechod-
nej doby predpokladá Ahti-
saariho návrh odovzdanie 
o možno najvä šieho po -

tu právomocí kosovským 
inštitúciám a prijatie ústavy. 
Po as tejto doby má svoje 
právomoci na alej vykoná-
va  UNMIK a postupne ich 
koordinova  i s ICR – pozn. 
aut.

Vo faktickej rovine môžeme povedať, že v aj v prípade úplnej 
implementácie Ahtisaariho návrhu a stanovenia základných prin-
cípov budúceho štatútu nebude toho v porovnaní so súčasným 
stavom až tak veľa nového. Novým prvkom je určite prebratie 
vlajky Európskou úniou po uplynutí predpokladanej 120-dňovej 
doby8 [1, čl. 14., s. 10], podobne je nový aj systém medzinárodné-
ho dohľadu – medzinárodná riadiaca skupina. Novým výrazným 
prvkom je prelomenie psychologickej hranice – vyjasnenie štatútu 
Kosova a jeho budúcnosti. V čase od implementácie Ahtisaariho 
návrhov do získania úplnej a nikým neobmedzovanej nezávislosti 
bude z Kosova naďalej provincia, ktorá síce už formálne môže mať 
znaky samostatnosti, ale reálny výkon moci v mnohých oblastiach 
(vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, ochrana ľudských práv, ochrana 
menšín a kultúrnych pamiatok, právo veta v prípade neimplemen-
tácie návrhov obsiahnutých v Ahtisaariho správe pre úkony, ale aj 
personálne obsadenie kosovských štruktúr) bude naďalej kontrolo-
vaný vonkajšími silami. Pravdou je, že množstvo právomocí, ktoré 
budú naďalej externe obmedzované, sa zníži a bude sa primárne 
sústreďovať na kľúčové oblasti bezpečnosti, ochranu práv národ-
nostných menšín a zavádzanie demokratických inštitúcií ako zákla-
du štátu založeného na demokratických princípoch. V tejto oblasti 
sa toho teda v porovnaní so súčasným stavom zmení menej, ako 
by zástancovia úplnej nezávislosti očakávali – snáď okrem vízie do 
budúcnosti. 

Rizikom zostáva okrem iného aj postoj kosovských inštitúcií 
a predstaviteľov voči ďalším aktivitám, pokiaľ bude medzinárodná 
prítomnosť a najmä medzinárodný dohľad trvať dlhšiu dobu. Dá sa 
predpokladať, že kosovské inštitúcie budú jasne vyjadrovať nespo-
kojnosť, čo v určitej miere môže viesť k bojkotu medzinárodného 
dohľadu a následným problémom. V extrémnom prípade môže 
dôjsť k otvoreným protestom a konfrontácii s cieľom dokončiť pro-
ces absolútnej nezávislosti. Vylúčené nie je ani zasahovanie Srbska, 
u ktorého sa nedá predpokladať, že by sa po niekoľkých mesiacoch 
až rokoch defi nitívne vzdalo svojich nárokov.

Bez ohľadu na to, ako dopadne súčasný proces určovania koneč-
ného štatútu Kosova, je viac menej jasné, že najmä EÚ bude subjek-
tom, ktorý bude najviac zodpovedný za implementáciu rozhodujú-
cich opatrení súvisiacich s budúcnosťou Kosova. A to bez ohľadu na 
to, či sa bude jednať o podmienky vnútornej bezpečnosti, rozvoja 
občianskej spoločnosti alebo ekonomického rozvoja. Tu sa pre EÚ 
otvára príležitosť dokázať kritikom svoje schopnosti efektívne rea-
govať a pôsobiť vo fáze postkonfl iktnej stabilizácie.
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Implikácie pre Slovensko

Slovensko ako štát s tradičnými väzbami na Balkán je veľmi aktívne 
v mnohých oblastiach obnovy Kosova. Našim najviditeľnejším zain-
teresovaním je účasť slovenského kontingentu v mnohonárodných 
silách KFOR. V súvislosti s nevyhnutnými krokmi, ktoré do budúc-
nosti budú musieť mnohonárodné sily podstúpiť, bude musieť aj SR 
funkčne prehodnotiť svoje vojenské zastúpenie v regióne. Je prav-
dou, že slovenská jednotka sa práve v KFOR najviac približuje pred-
stave organickej jednotky svojou skladbou aj funkciami, ktoré vyko-
náva. Pri zmene štruktúry a poslania KFOR je ale nutné očakávať, že 
nie všetky spôsobilosti budú žiadané a využiteľné. V rámci dlhodo-
bej koncepcie prítomnosti Ozbrojených síl SR v operáciách medzi-
národného krízového manažmentu sa SR bude usilovať o prítom-
nosť vo veľmi malom počte dominantných operácií, v ktorých by 
mohla mať čo najorganickejšie zastúpenie. KFOR by mala byť jed-
nou z týchto operácií, no možný vývoj nemusí byť v súlade s našimi 
predstavami. Na druhej strane sa redukciou počtov KFOR otvára 
cesta pre posilnenie iných operácií, v ktorých má SR svoje zastúpe-
nie. V tejto súvislosti sa vzhľadom na priority i potreby NATO javí 
ako najefektívnejšie výraznejšie zapojenie do operácie ISAF v Afga-
nistane, kde sa črtá niekoľko možností, ako našu jednotku doplniť 
s cieľom čo najkomplexnejšieho pôsobenia v operácii. 

Redukciou počtov KFOR sa tiež otvára zvýšená požiadavka na 
prispievanie do civilnej a potenciálne aj vojenskej misie EÚ. V civil-
nej či policajnej oblasti SR nedisponuje veľkými skúsenosťami. 
Možná reštrukturalizácia KFOR a medzinárodnej prítomnosti 
na území Kosova opätovne pripomína naše slabiny – nedostatky 
v komplexnosti prístupu k operáciám medzinárodného krízového 
manažmentu. Civilné kapacity EÚ o tom jasne svedčia a plánovaný 
príspevok SR je len veľmi malý v porovnaní s tým, čo poskytujeme 
v rámci vojenskej zložky. Spôsobilosti, ktoré sú momentálne žiadané 
v takmer všetkých súčasných konfl iktoch (Irak, Afganistan, Koso-
vo) – výcvik, civilné kapacity v rámci budovania demokratických 
inštitúcií a právneho štátu, policajné misie, reakcie na hrozby, ktoré 
ozbrojené sily nie sú vzhľadom na svoje určenie schopné efektívne 
zvládať, sú naším veľkým hendikepom. 

Významnou zložkou pri komplexnom prístupe ku všetkým fázam 
medzinárodného krízového manažmentu je úzka spolupráca vojen-
ských, policajných a civilných síl s mimovládnym a súkromným sek-
torom. Po nastolení základných podmienok bezpečnosti sa do pop-
redia čoraz viac dostávajú otázky obnovy krajiny. Jedným z faktorov, 

Budúcnos  medzinárodnej prítomnosti v Kosove
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9 Súhlasím, že EÚ bude sub-
jektom najviac zodpovedným 
za implementáciu opatrení 
súvisiacich s budúcnos ou 
Kosova. Príležitos  dokáza
kritikom svoje schopnosti 
bude narušovaná nedôverou 
a podozrievaním zo strany 
kosovských Albáncov a EÚ 
sa môže ahko sta  „obetným 
baránkom“ nie príliš jedno-
zna nej definície nezávislos-
ti. Bude nies  zodpovednos
za budúcnos  Kosova, ktorej 
ná rt síce môže ovplyvni ,
nebude však jedinou a rozho-
dujúcou silou v jej príprave. 

alším problémom je budú-
ca jednota EÚ v otázke rozší-
renia o celý región západné-
ho Balkánu (teda aj o Koso-
vo). Autor správne odporú a
opatrenia v oblasti nášho prís-
pevku do vojenskej a civilnej 
asti krízového manažmen-

tu. Kým však SR prijme tieto 
opatrenia, musí vyrieši  poli-
tickú dilemu medzi silnou 
podporou vstupu regiónu do 
EÚ a záporným stanoviskom 
(hoci postupne upravova-
ným) k nezávislosti Kosova. 
V prípade nezávislosti bude 
potrebné zauja  stanovisko 
aj k vstupu Kosova do EÚ, 
omu naša politická scéna 

nevenuje ve kú pozornos .
Vzh adom na známy postoj 
vä šiny parlamentu ku Koso-
vu bude potrebná širšia a hlb-
šia diskusia s cie om odbúra
emocionálne i úzko straníc-
ke prístupy – pozn. Elemír 
Ne ej.

10 V sú asnosti nie je cel-
kom možné jasne a striktne 
predvída , ako sa SR zacho-
vá v prípade nepriaznivých 
scenárov vývoja (napr. sce-
nár unilaterálneho uznania 
Kosova nieko kými krajina-
mi). Preto nemyslím, že by 
sa mal vývoj prezentova  prí-
liš jednozna ne, akoby SR za 
všetkých okolností mala záu-
jem budova  štátnos  Kosova*

– pozn. Miroslav Gutten.

* Budovaním vlastnej štátnos-
ti sa v tomto zmysle myslí 

ktoré tieto požiadavky podmieňujú, je v súčasnosti masívna fi nan-
čná alebo materiálna pomoc zo zahraničia. Tu sa otvára priestor 
pre preukázanie životaschopnosti štátu a schopnosti tieto kapacity 
využiť v rámci príspevku pri budovaní stabilných podmienok pre 
spoločnosť. SR je veľmi aktívna v oblasti Balkánu poskytovaním 
ofi ciálnej rozvojovej pomoci (ORP), ktorá v mnohých prípadoch 
prerástla rámec neziskového poskytovania pomoci a prerástla do 
vitálnej spolupráce s lokálnymi podnikateľskými subjektmi a vytvo-
rila tak podmienky pre prínosnú spoluprácu do budúcnosti. Práve 
v prepojení vojenskej účasti a ekonomickej dimenzie v konfl iktných 
regiónoch a v profi tovaní z tohto prepojenia výrazne zaostávame 
nielen za našimi susedmi, ale aj v rámci celého NATO a EÚ9.

Nemenej dôležitou oblasťou je pomoc pri budovaní štátnosti 
vo fáze postkonfl iktnej obnovy, kde SR má čo ponúknuť. Nie je to 
tak dávno, čo sme museli prejsť mnohými reformami so všetkými 
ich úskaliami vrátane pokusov vytvoriť nový bezpečnostný systém 
a ďalšie podsystémy demokratickej spoločnosti. Z toho, čo sa nám 
podarilo, i z toho, čo sa nám nepodarilo, je možné poskytnúť hod-
notnú expertízu lokálnym a štátnym orgánom pri budovaní kosov-
skej štátnosti10. Sú to aktivity, v rámci ktorých zisk výrazne prevyšuje 
investície, ich pridaná hodnota je vysoká a cenená aj medzinárod-
ným spoločenstvom. 

Na základe uvedeného možno odvodiť niekoľko základných 
odporúčaní pre SR:

v strednodobom horizonte sa pripraviť na zmenu štruktúry • 
vojenského príspevku do operácie KFOR a pripraviť sa na vyu-
žitie uvoľnených kapacít pre ďalšie operácie;
sústrediť sa na vypracovanie hodnotného príspevku do civilnej • 
operácie EÚ (policajné kapacity, experti na lokálnu správu, prá-
vo a legislatívu) a jeho udržateľnosť;
vytvoriť systém komplexného prístupu a spolupráce jednotli-• 
vých aktérov (civilných, vojenských, mimovládnych, súkrom-
ných) pri príprave príspevkov do operácií medzinárodného krí-
zového manažmentu;
v rámci ORP klásť dôraz na projekty, ktoré sa sústredia na budo-• 
vanie právneho štátu, jeho inštitúcií a pomoc pri prekonávaní 
medzietnických konfl iktov v kosovskej spoločnosti;
vytvoriť funkčný systém prepojenia vojenskej prítomnosti • 
v konfl iktných regiónoch s ekonomickou dimenziou ako: 

pomoc pri obnove a postkonfl iktnej stabilizácii;  
iniciatívne vytvorenie obchodných väzieb v regióne s cie- 
ľom maximalizácie potenciálu zisku.

Peter BÁTOR
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budovanie štruktúr, ktoré sú 
vlastné samostatným štátom 
aj subštátnym celkom (lokál-
na samospráva, vytvorenie 
základných štruktúr politic-
kej, sociálnej a ekonomickej 
existencie at .). Cie om SR 
je prispieva  do celého pro-
cesu ur enia štatútu Kosova, 
ako aj jeho alšieho rozvo-
ja a budovania štruktúr, aby 
malo Kosovo pred sebou jas-
né smerovanie a perspektí-
vu, o povedie k stabilizácii 
pomerov v celom regióne. 
Preto nie je tento príspevok 
striktne viazaný na štátno-
právnu formu, ale na kone -
ný želaný stav – stabilizáciu 
pomerov – pozn. aut.
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1 Samozrejme, neznamená 
to, že by turkofóbia z Euró-
py ustupovala, ani to, že by 
dospeli všetky európske elity 
k jasnému konsenzu na spô-
sobe budovania vz ahov 
s Tureckom. Podstatné však 
je, že sa s Tureckom ráta 
v realizácii dlhodobých stra-
tegických priorít a EÚ z roka 
na rok nachádza viac oblastí, 
kde má s Tureckom spolo ný
záujem. Aspo  v deklaratív-
nej rovine – pozn. aut. 

2 V kapitole sa budem veno-
va  prednostne rámcu Turec-
ko–EÚ – pozn. aut. 
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Zmrazené rokovania
Strategický nezmysel 

Úvod

Európa dlhé stáročia považovala Turecko, resp. Osmanskú ríšu za 
„tých druhých“, za všetko, čím nechcela byť. Odkedy si však Európa-
nia (alebo EÚ-pania) všimli globalizáciu a rastúce bezpečnostné hroz-
by,  pokročili vo svojom uvažovaní a výrazný priestor vo verejnom dis-
kurze a tvorbe politiky dostali tí, ktorí sa neupínajú na exkluzivistickú 
koncepciu európskej budúcnosti, založenú na jednom náboženstve, 
etnicite či spôsobe života.  A aj tí, čo presadzujú potrebu rozširova-
nia zóny liberálnej demokracie a vytvárania sietí spolupráce. Hoci 
európske elity prestávajú Turecko vnímať ako „toho, kým nechceme 
byť“ a začínajú si uvedomovať, že je to skôr „ten, s kým musíme byť“1, 
deklarácie sa ešte celkom nepremietajú do praktickej politiky. Vzťahy 
EÚ a Turecka sa tak stávajú zrkadlom celej európskej stavby.2 

Jednotlivé dimenzie doterajšieho priebehu rokovaní poukazujú 
na skutočnosť, že EÚ doteraz vložila podstatne viac očakávaní a úsi-
lia do kritickej analýzy schopnosti Turecka plniť kritériá pre vstup, 
než do zmien, ktorými nevyhnutne bude musieť prejsť ona sama, 
pokiaľ má Turecko za člena prijať. Svedčí o tom aj fakt, že európska 
debata sa ešte stále nesústreďuje na to, ako môžu rokovania prebie-
hať čo najkonštruktívnejšie, ale takmer dva roky po ich otvorení sa 
tento krok stále spochybňuje a podstatná časť európskych elít s ním 
nie je stotožnená.

 Vo by o charaktere krajiny?

Rok 2006 sa v Turecku niesol v znamení prípravy na voľby – pre-
zidentské aj parlamentné. To sa čiastočne odrazilo aj na spomale-
ní reformného kurzu, na čo upozornila aj Európska komisia (EK). 

Turecko: príliš pravdivé 
zrkadlo únie 1.1
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3 Pozri napr. [5], resp. komen-
táre Erhana Göksela. Pre 
postoje tureckého elektorátu, 
voli ské preferencie a špeci-
fiká volieb v roku 2002 pozri 
[4] – pozn. aut.

4 Dlhodobejšie prieskumy 
nazna ujú, že Turci považu-
jú islám a sekularizmus za 
zlu ite né a v krajine neexis-
tuje významný potenciál na 
obrat tohto smerovania [21] 
– pozn. aut.

Posledný rok volebného cyklu býva však len zriedka priestorom pre 
zavádzanie nepopulárnych alebo radikálnych zmien a preto by nás 
dočasné spomalenie zmien v Turecku nemalo prekvapovať.

Podľa väčšiny dostupných preferencií je najhorúcejším kandidá-
tom na víťazstvo parlamentných volieb súčasná vládna AKP (Adalet 
ve Kalkinma Partisi – Strana spravodlivosti a rozvoja), hoci sa podľa 
viacerých zdrojov netreba v tejto chvíli priveľmi riadiť prieskumami 
verejnej mienky, ktoré sa pri minulých voľbách a nečakanom víťaz-
stve AKP ukázali ako nepresné, iste i kvôli vysokej voličskej vola-
tilite v Turecku – takmer polovica voličov volila v roku 2002 inú 
stranu ako v roku 1999.3

Pri voľbách 2007 však nebude pre určenie „charakteru krajiny“ 
rozhodujúci ich víťaz, ale ich priebeh: nech už hovoríme o prezi-
dentských alebo parlamentných voľbách. Keď vládna AKP disponu-
júca parlamentnou väčšinou nominovala svojho kandidáta na post 
prezidenta, Tureckom začali otriasať demonštrácie. Je mimo záme-
rov tohto článku skúmať, nakoľko boli krokom opozície zúfalej z 
vlastnej nejednoty, nízkych preferencií aj z toho, že sa vláde zatiaľ 
darilo udržiavať proreformný a proeurópsky kurz (čo pri nástupe 
AKP k moci mnohí nečakali), alebo či v Turecku naozaj prebieha 
boj o sekulárny charakter štátu.4 

Krátko po prvom kole prezidentských volieb v apríli 2007 vyda-
la turecká armáda vyhlásenie, v ktorom upozorňuje: „Turecké ozb-
rojené sily sú naďalej jasne odhodlané vykonávať svoje povinnosti, 
ktoré vyplývajú zo zákonov, aby ochránili nemenné charakteristiky 
Tureckej republiky. Ich lojalita k tomuto odhodlaniu je absolútna.“ 
[14] Vyjadrenie tureckej armády nastolilo v tureckej aj európskej 
debate otázku, či sa krajina rúti v ústrety ďalšiemu prevratu. Viacerí 
predstavitelia EÚ sa vyjadrili, že veria, že Turecko zvládne svoje voľ-
by demokratickým spôsobom – ďalší vojenský prevrat by sa totiž s 
veľkou pravdepodobnosťou negatívne odrazil na pokračovaní už aj 
tak narušených rokovaní. A odvrátenie od eurokurzu si pravdepo-
dobne neželá ani armáda – ešte v roku 2003 sa dnešný vrchný veliteľ 
štábu generál Büyükanit vyjadril, že „turecké ozbrojené sily nemôžu 
byť proti EÚ, pretože EÚ je najvyššou geostrategickou a geopolitic-
kou podmienkou na realizáciu cieľa modernizácie, ktorý pre turec-
ký národ vybral Mustafa Kemal Atatürk“ [cit. in 20]. Prevrat sa tak 
vzhľadom na dlhodobejšie faktory a záujmy ozbrojených síl javí ako 
neveľmi pravdepodobný. 

Pripomeňme tiež, že hoci v zjednodušenej rétorike sa dnes v 
Turecku vedie spor medzi „sekularistami“ a „islámistami“, toto roz-
delenie je zavádzajúce. Naznačuje totiž, že vládna AKP má ambíciu 

Turecko: príliš pravdivé zrkadlo únie
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5 Napr. „Naším jediným cie-
om je islámsky štát. ... Ak 

nemôžem ži  pod a islámu, 
na o vôbec ži ?” [21] – pozn. 
aut.

6 Hnutie vzniklo v 70. rokoch 
pod vedením Necmettina 
Erbakana. Vzišlo z neho nie-
ko ko politických strán, kto-
ré boli sú as ou troch vlád. 
Hlavným cie om MGH bolo, 
resp. je vytvori  vä ší pries-
tor pre islám vo verejnej sfére 
(vrátane výu by náboženstva 
v školách, odstránenie záka-
zu nosenia šatiek). Viacerí 
jeho predstavitelia vrátane 
Erbakana v minulosti spo-
chyb ovali legitimitu seku-
lárneho zriadenia v prevaž-
ne muslimskej spolo nosti 
– pozn. aut.

7 Prejavy Güla a Erdogana 
pozri napr. v [1] – pozn. aut.

sekularizmus z tureckej ústavy odstrániť. Pritom o takejto ambí-
cii nesvedčí doterajšia politika tureckej vlády a zároveň by, vzhľa-
dom na rozloženie síl v Turecku, takýto krok nebol ani jednoduchý. 
Berúc do úvahy fakt, že súčasná ústava umožňuje súdne zakázať stra-
ny ohrozujúce turecký sekularizmus, a v minulosti už niekoľko strán 
takto zakázaných bolo, máme dostatok dôvodov domnievať sa, že 
ak by dnešná AKP predstavovala hrozbu pre sekulárny charakter 
štátu, pravdepodobne by už bola jej činnosť zastavená. 

Hoci lídri AKP majú na konte ešte z čias pred uchopením moci 
niekoľko kontroverzných vyhlásení koketujúcich s odvrhnutím 
sekularizmu5, faktom ostáva, že od vzniku Tureckej republiky sa v 
krajine nevykonalo viac reforiem a približovania na Západ, resp. k 
Európe než práve od roku 2002. Pripomeňme zároveň, že okrem 
zásadného pokroku vo vzťahoch s úniou došlo aj k bezprecedent-
nému zlepšeniu vo vzťahoch s arabskými a iránskym susedom [20]. 
Zlepšenie vzťahov s krajinami s prevažne muslimskou populáciou 
možno do veľkej miery pripísať tomu, že vládnuca strana nemá kore-
ne v kemalizme, ale v Milli Görüş Hareketi (MGH)6 – hnutí, ktoré 
si za cieľ kládlo vrátiť islám do verejného priestoru v Turecku. 

Úloha islámu v tureckej spoločnosti sa postupne mení, čo možno 
pripísať prehlbujúcej sa liberalizácii tureckého verejného priesto-
ru [28]. Pritom za rastúcim záujmom o prejavovanie viery netre-
ba nevyhnutne hľadať len rastúci fundamentalizmus, ale skôr (ale-
bo práve) konsolidáciu demokracie. Sekularizmus totiž nemožno 
zamieňať s potláčaním slobody vierovyznania a ak elity v EÚ neča-
kajú od vlastných spoločností, že sa vzdajú prejavov svojho (zatiaľ 
prevažne kresťanského) vierovyznania na verejnosti, a že nábožen-
stvo nebude ovplyvňovať európsku politiku a politické rozhodnutia 
EÚ-panov, nemali by to, ak chcú zachovať rovnaký meter, požado-
vať ani od tureckej spoločnosti. 

Práve korene AKP môžu pomôcť pri toľko želanej demokrati-
zácii a liberalizácii spoločností na Strednom východe. Predstavi-
telia súčasnej tureckej vlády niekoľkokrát na stretnutí s partnermi 
zo Stredného východu prízvukovali potrebu zmien, ktoré musia v 
týchto krajinách prebehnúť. Gül aj Erdoğan na viacerých stretnu-
tiach muslimských a arabských lídrov upozornili, že sa muslimské 
krajiny musia v prvom rade samé snažiť vyriešiť svoje problémy a 
prestať hľadať vinníkov za hranicami.7 Aj vzhľadom na komunikač-
nú priepasť medzi Európou a Stredným východom (najmä pokiaľ 
hovoríme o stereotype Západu a muslimského sveta ako nepriateľov, 
ktorí sa nikdy nemôžu dohodnúť), je veľmi dôležité, že práve lídri 
krajiny s prevažne muslimským vierovyznaním upozorňujú nielen 
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8 1. vo ný pohyb tovaru, 3. 
právo obchodných spolo -
ností a sloboda poskytova
služby, 9. finan né služby, 
11. po nohospodárstvo a roz-
voj vidieka, 13. rybolov, 14. 
dopravná politika, 29. colná 
únia, 30. vonkajšie vz ahy – 
pozn. aut. 

9 Viac pozri príspevok Naj-
šlová, Lucia: Potenciál EÚ 
pôsobi  v prevencii a riešení 
konfliktov: prípadová štúdia 
cyperského konfliktu a jej 
implikácie – pozn. ed. ( L).

10 Napr. rezolúcie BR OSN 
716/1991a 750/1992 a úsilie 
vedúce k Annanovmu plánu 
(1999 – 2004) – pozn. aut.

na odstránenie stereotypov prítomných na Západe, ale aj na odstrá-
nenie stereotypov na Strednom východe. Ak teda AKP zachová 
proeurópsky kurz a naďalej nebude spochybňovať sekulárny cha-
rakter štátu, jej prípadné ďalšie pôsobenie vo vláde môže byť pre 
Turecko aj EÚ prínosné. 

Zmrazené rokovania

Do hry o tureckú politiku však veľmi výrazne zasahujú aj externé 
faktory, pričom dosť podstatným sú práve rokovania s EÚ. Na svo-
jom decembrovom zasadaní Rada EÚ pre všeobecné záležitosti a 
vonkajšie vzťahy síce ocenila pokrok v roku 2006, ale vyjadrila poľu-
tovanie nad spomalením tempa reforiem. Na základe hodnotiacej 
správy EK z 8. 11. 2006 Rada upozornila, že ďalší pokrok sa žiada 
najmä v oblastiach „slobody prejavu, slobody vierovyznania, práv 
žien, práv menšín, práv odborov a civilnej kontroly armády.“ [15, s. 
7-8] Z novembrovej správy EK vyzdvihnime ešte meškajúcu decen-
tralizáciu a neuspokojivú situáciu na juhovýchode (pokiaľ ide o 
socioekonomický rozvoj, ale aj ľudské práva) [7, s. 13, 17, 20]. Hoci 
Turecko ešte čaká veľa náročnej práce, je dôležité mať na pamäti, že 
rozhodnutím začať rokovania o vstupe s Tureckom EÚ jasne vyjad-
rila presvedčenie, že zreformované, demokratickejšie a slobodnejšie 
Turecko je aj v jej záujme. 

Práve z toho hľadiska možno hodnotiť ako nie veľmi konštruk-
tívny krok zmrazenie rokovaní o ôsmich kapitolách,8 pričom záro-
veň žiadna z ďalších kapitol nemôže byť uzavretá, pokiaľ Turecko 
nepodpíše dodatočný protokol k Ankarskej dohode – teda pokiaľ 
neotvorí svoje prístavy a letiská dopravcom s cyperskou vlajkou. 
Rada prijala toto rozhodnutie na základe odporúčania EK z 29. 11. 
2006 [6]. 

Keďže Cyprus je témou osobitnej časti tejto publikácie9, nebude-
me sa konfl iktu venovať podrobnejšie. Skonštatujme len, že v prie-
behu roku 2006 nedošlo k žiadnemu zásadnejšiemu vývoju. Záro-
veň zostali prísľuby EÚ z roku 2004 o odstránení izolácie turec-
kých Cyperčanov nesplnené a Cyperská republika v inštitúciách EÚ 
vytrvalo blokuje úsilie o obnovenie konštruktívneho dialógu o spo-
ločnom spravovaní ostrova.10 

Majúc na zreteli fakt, že EÚ podobný tlak neaplikovala na Cyper-
skú republiku ani na Grécko pri ich vstupe do ES/EÚ, možno 
zmrazenie rokovaní označiť za krok spochybňujúci jej kredibilitu 
a protirečiaci deklarovanej snahe rokovať s Tureckom o členstve (a 
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11 Hoci v deklaratívnej rovi-
ne a vo „vysokej“ politike 
stále zaznieva odhodlanie 
Turecka pokra ova  v rokova-
niach, pri priamom kontakte 
s voli mi musia eli  tureckí 
politici ažko zodpovedate -
nej otázke – pre o máme 
rokova  s EÚ, ak nás nechce? 
Pod a prieskumu ISRO zo 7. 
11. 2006 podporuje vstup do 
EÚ 50 % tureckých ob anov 
(oproti 75 % v roku 2004), 
pri om 81 % je presved e-
ných, že „EÚ nezaobchádza 
s ich krajinou spravodlivo“. 
Istým dôvodom na optimiz-
mus je, že pod a Eurobaro-
metra sa na jese  2006 zasta-
vil dvojro ný pokles podpo-
ry pre lenstvo v EÚ (na jar 
2006 bolo lenstvo „dobrou 
vecou“ len pre 44 % opýta-
ných, kým na jese  2006 to 
bolo už 54 % a 55 % vníma-
lo EÚ pozitívne, hoci dôve-
ra v EÚ bola len na úrovni 
41 %). V ase písania tohto 
príspevku nebol k dispozícii 
relevantný prieskum, ktorý 
by meral dopad zmrazenia 
rokovaní, ale hoci doterajšie 
ísla hovoria o viac pozitív-

nom než negatívnom postoji 
k EÚ a rokovaniam, verejnú 
mienku (a potenciál jej rých-
lych zvratov) netreba podce-
ova . Pozri [12; 13] – pozn. 

aut.

12 Pozri napr. [17] – pozn. 
aut.

rokovania členstvom aj ukončiť). Navyše je zrejmé, že zmrazenie 
rokovaní neprispelo k vytvoreniu proreformnejšieho prostredia a 
berúc do úvahy spomínanú volebnú horúčku, ťažko si predstaviť, 
že by motivovalo akéhokoľvek tureckého politika s pudom seba-
záchovy k tomu, aby presviedčal svojich voličov o tom, že EÚ to s 
Tureckom myslí vážne.11 

Zdá sa, že veľmi sa nehýbe ani nadšenie Európanov prijať Turec-
ko za člena – priemerná podpora je na úrovni 28 %, pričom naprík-
lad v Rakúsku je len 5 % a v Nemecku 16 % [13]. Nízka podpora 
pre turecký vstup pritom nie je dôsledkom vecnej debaty, ale skôr 
mlčania, resp. zneužívania „tureckej karty“ pre vnútropolitické úče-
ly mnohými politikmi, ako aj nedostatku práce vlád členských štá-
tov na odbúravaní mýtov a na podpore domácich politík, ktoré by 
viedli k oboznamovaniu verejnosti s dlhodobými cieľmi a záujmami 
zahraničnej politiky EÚ. Z kľúčových hráčov v klube EÚ pomaly pri 
Turecku ostáva len Veľká Británia. Starý francúzsko-nemecký „dvoj-
motor“ EÚ je, zdá sa, pre Turecko na istú dobu stratený. Nemecká 
kancelárka Merkelová sa ani počas nemeckého predsedníctva EÚ 
netajila svojou podporou pre privilegované partnerstvo namiesto 
plného členstva a Sarkozyho víťazstvo vo francúzskych prezident-
ských voľbách jej prinieslo silného spojenca. Ak budú obaja lídri 
kľúčových krajín EÚ rétoriku posilňovať aj konkrétnymi krokmi, 
povedú EÚ k niečomu, čo možno snáď najpresnejšie nazvať „strate-
gickým nezmyslom“. 

Strategický nezmysel 

V základných dokumentoch a analýzach, ktoré EÚ vypracova-
la ešte pred otvorením rokovaní s Tureckom, sa jasne prízvukuje, 
že Turecko má strategický význam pre splnenie množstva cieľov 
v bezpečnostnej a zahraničnopolitickej oblasti. Členské štáty nie-
koľkokrát deklarovali, že prisudzujú strategickému záujmu prijatia 
Turecka väčšiu váhu než nedostatkom v súčasnej tureckej legislatíve 
či politickej kultúre. A to z toho dôvodu, že existujúce nedostatky 
sú odstrániteľné a práve proces eurointegrácie by ich odstránenie 
mal urýchliť.12 Strategické záujmy sa však v poslednom období z 
debaty o Turecku vytratili a dominujú jej problémy v prístupovom 
procese. Ukazuje sa tiež, že rokovania sú viac o EÚ ako o Turec-
ku [10, s. 5-6].  Únia totiž otáľa s vlastnou vnútornou reformou, 
a ostáva pri pohodlnom poukazovaní na nedostatky kandidátskej 
krajiny. Neochota európskych lídrov tvrdo pracovať na zvyšovaní 
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13 Pre dosia  najobsažnejšiu 
publikovanú analýzu kon-
ceptu „absorp ná kapacita“ 
pozri [11] – pozn. aut. 

14 Príkladom je „ erstvá“ 
dohoda o ropovode Burgas–
Alexandropolis, kde vlastnia 
51 % ruské štátne podniky a 
zvyšok Bulharsko a Grécko. 
Ropovod, ktorý by mal spus-
ti  prevádzku v roku 2009, 
pritom len znásobí závislos
EÚ na ruských uh ovodíkoch 
a má priamy vplyv alternatív-
ne rozbehnuté projekty ako 
napr. Baku–Tbilisi–Ceyhan 
a Odesa–Brody–Plock [9] – 
pozn. aut.

toľko opakovanej „absorbčnej kapacity“ však napĺňanie spoločných 
záujmov znemožňuje.13

Jedným z týchto záujmov je oblasť energetiky. EÚ v poslednom 
roku niekoľkokrát deklarovala potrebu diverzifi kovať zdroje ener-
gie. Kým dnešná únia sa musí spoliehať na vonkajších dodávateľov, 
pokiaľ ide o pokrytie polovice jej energetickej spotreby, odhaduje sa, 
že v roku 2025 už bude závislosť na úrovni 90 % (ropa) resp. 80 % 
(plyn) [17]. Dnešná závislosť od RF je zhruba na úrovni 25 % spo-
treby ropy a plynu. O Turecku ako možnom ďalšom koridore sa v 
EÚ začalo intenzívnejšie hovoriť až v roku 2006, čo súvisí s čoraz 
otvorenejším zámerom prezidenta Putina používať suroviny (ropu a 
plyn) ako jeden z hlavných nástrojov zahraničnej politiky. V správe 
EK pre Radu Vonkajšie energetické vzťahy – od princípov k činom 
z 12. 10. 2006, čiže zhruba týždeň pred neformálnym summitom v 
Lahti za účasti prezidenta Putina, sa uvádza, že rozšírenie o Turecko 
môže byť pre riešenie energetickej otázky EÚ veľmi nápomocné.[8] 
Pritom v záveroch predsedníctva zo summitu v Bruseli 14. – 15. 12. 
2006, kde sa energetike a výsledkom summitu v Lahti venuje značná 
časť textu, sa Turecko jednoducho nespomína [23, s. 13-16]. Možno 
to považovať za ďalšie z protirečení európskej politiky. 

Treba tiež podčiarknuť, že samotná turecká diplomacia doteraz 
nevložila veľa energie do zdôrazňovania potenciálu Turecka ako 
energetického koridoru [19]. Pritom množstvo štúdií už dlhé roky 
upozorňuje na to, že ak EÚ nebude dôkladnejšie skúmať možnosti, 
ako by mohli cez turecké územie prúdiť do únie aj uhľovodíky od 
iných dodávateľov než RF, môže sa ocitnúť v pozícii, v ktorej bude 
musieť akceptovať podmienky Moskvy a navyše bude mať čoraz 
menej pák na ovplyvňovanie demokratickejšieho vývoja v RF [25; 
16]. Samozrejme, vyžaduje to aj jednotnejšiu európsku energetickú 
politiku a komplexné zvažovanie ziskov a strát zo stredno- a dlho-
dobého hľadiska.14 

Hladké pokračovanie rokovaní s Tureckom by istotne prispelo aj 
k zlaďovaniu a jednoduchšej komunikácii spoločného záujmu medzi 
EÚ a Tureckom. Tá v súčasnosti neprebieha ľahko ani pri otázke 
bezpečnosti: najmä pokiaľ hovoríme o reálnej hrozbe teritoriálnej 
dezintegrácie Iraku a o (pre Turecko takmer každodennej) hrozbe 
terorizmu. V priebehu uplynulého roka premiér Erdoğan aj minister 
zahraničných vecí Gül niekoľkokrát zopakovali, že Turecko zvažuje 
operáciu v severnom Iraku. Turecká vláda sa (v zhode s armádou) 
nazdáva, že medzinárodné spoločenstvo nepripisuje veľký význam 
hrozbám, ktoré pre Turecko pramenia z kurdskej časti Iraku. Hoci 
sa problém severného Iraku a Turecka zvykne analyzovať najmä v 
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15 Ke  sa Gül stretol 18. 7. v 
Londýne s britskou minister-
kou zahrani ných vecí Bec-
kettovou, aby o. i. získal pod-
poru pre vä šiu ostražitos
EÚ, pokia  ide o PKK [24], 
neuspel a správa na stránke 
britského ministerstva zahra-
ni ných vecí o Gülovej náv-
števe túto tému ani nespomí-
na [3]. – pozn. aut.

16 Pritom sa ukazuje, že 
teória, ktorú 12. 2. 2007 pro-
pagoval vo Washington Post 
Holbrook (a s ktorou prišiel 
pôvodne Barkey [2]), pod a
ktorej by bolo riešením vybu-
dovanie vzájomnej závislosti 
medzi Tureckom a severným 
Irakom, o by malo následne 
eliminova  konflikt (zjavne 
z ahka inšpirovaná francúz-
sko-nemeckým zmierením 
po druhej svetovej vojne), 
sa zatia  ve mi nenap a. 
S rovnakou intenzitou, ako 
Turecko s ubuje interven-
ciu, na túto rétoriku reaguje 
aj severoiracké vedenie. Je 
isté, že riešením pokia  ide o 
Turecko a severný Irak, bude 
musie  by  istá forma spolu-
práce. Z doterajšieho vývoja 
však vyplýva, že bez tlaku 
USA a EÚ sa k tejto spolu-
práci obe strany nedopracu-
jú. Irak je a bude problémom 
EÚ a jej lenských štátov. – 
pozn. aut.

rámci vzťahov s USA, EÚ nemožno z tejto témy celkom vylúčiť. Aj 
keď, zdá sa, že sa EÚ vylučuje sama – napr. decembrovým záverom 
z predsedníctva Rady chýbalo vyjadrenie k Iraku (hoci obsahovalo 
deklaráciu k Afganistanu, Libanonu, Iránu či africkým veciam).15 

Dôvod, prečo sa téma Turecka, severného Iraku a PKK intenzív-
ne týka EÚ je prostý: ak sa Turecko rozhodne zakročiť, odvolávajúc 
sa na právo na sebaobranu, v EÚ si tým veľa spojencov nezíska a s 
najväčšou pravdepodobnosťou by sa takýto zákrok stal námetom na 
pokračovanie príbehu „zmrazovanie kapitol“. Konfl iktov so sused-
mi má na konte Turecko dnes viac než dosť a preto nepotrebuje 
ďalší, ozbrojený. Vzhľadom na vlastné investície v severnom Iraku aj 
vzhľadom na to, že ide o suseda, je nevyhnutné, aby sa Turecko sna-
žilo vyriešiť problém infi ltrácie kurdských separatistov, resp. teroris-
tov bez invázie. Aby tak mohlo urobiť, potrebuje silnejšiu podporu 
a najmä silnejší záujem nielen USA, ale aj EÚ. Odkedy sa totiž začali 
rokovania o vstupe, mala by si EÚ zvykať na fakt, že bezpečnostný 
problém Turecka je aj bezpečnostným problémom EÚ a akékoľvek 
bude jeho riešenie, odrazí sa to na vzájomných vzťahoch – pozitív-
ne alebo negatívne.16 

A tak sa postupne vraciame k tvrdeniu z úvodu tohto článku: 
Turecko resp. európska politika voči nemu je až zarážajúco prav-
divým zrkadlom európskej stavby – dobre myslenej, s legitímnymi 
cieľmi, ale len ospalo sa pohybujúcej k rozmieňaniu týchto cieľov na 
drobné, k špecifi kácii a implementácii jednotlivých malých a prác-
nych krokov, ktoré treba zrealizovať, aby sa naplnili „veľké“ ciele. Je 
pritom zrejmé, že keď sa EÚ preberie z vlastnej ospalosti, teda keď 
podstúpi nevyhnutné reformy, vtedy bude obraz, ktorý v zrkadle 
uvidí, oveľa uspokojujúcejší. 

Implikácie pre Slovensko

Výhrady vznesené v tomto článku na adresu nestrategickosti politík 
EÚ v súvislosti s Tureckom majú implikácie aj pre slovenskú dip-
lomaciu. SR na viacerých fórach vytrvalo deklaruje podporu pre 
silnú a prosperujúcu EÚ, ktorá bude jednak schopná brániť hod-
noty demokracie a slobôd, ku ktorým sa zaviazali jej členské štáty, 
a zároveň bude prispievať k rozširovaniu zóny stability a demokra-
cie vo svojom bezprostrednom susedstve i vo vzdialenejších regió-
noch. Aby SR neukazovala túto podporu len rétoricky, ale aj kon-
krétnymi skutkami, mala by sa na pôde EÚ (a vo vlastnej zahra-
ničnej a bezpečnostnej politike) aktívne realizovať minimálne v 
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troch oblastiach: i) čo najrýchlejšej inštitucionálnej reforme EÚ a 
vytvorení podmienok na prijímanie nových členov; ii) v „rozmra-
zení“ rokovaní s Tureckom a vo vyváženejšom prístupe k cyperské-
mu problému a iii) v posilnení tolerancie a otvorenosti slovenskej a 
európskych spoločností. 

Pokiaľ ide o prvý bod, tu možno zatiaľ postup SR hodnotiť pozi-
tívne – ratifi kovala európsku ústavnú zmluvu a zároveň sa výrazne 
angažuje v podpore európskych vyhliadok krajín západného Bal-
kánu. Súčasná slovenská vláda ešte dôraznejšie ako predchádzajúca 
potvrdila, že záujmom SR je, aby rokovania s Tureckom pokračo-
vali. V ofi ciálnych vyjadreniach slovenskej diplomacie sa už takmer 
neobjavujú zmienky o tom, že rokovania nemusia nevyhnutne skon-
čiť členstvom. 

Pokiaľ ide o cyperskú otázku, tu už je súčasná politika SR prob-
lematická. Hoci vzťahy medzi SR a medzinárodne uznanou Cyper-
skou republikou sú z roka na rok pevnejšie, ani uplynulý rok sa slo-
venská diplomacia neusilovala podporiť vyváženejší prístup, resp. 
zintenzívniť komunikáciu s druhou politicky rovnoprávnou komu-
nitou na Cypre. Príkladom je ofi ciálna návšteva cyperského ministra 
zahraničných vecí Lillikasa v SR v októbri 2006, z ktorej si odniesol 
posolstvo, že „Slovensko plne podporuje pozície a kroky cyperskej 
vlády pokiaľ ide o úsilie dosiahnuť urovnanie cyperského problému“ 
[26]. Lillikas si takéto posolstvo mohol odniesť aj preto, že mu slo-
venská strana nenaznačila dostatočne jasne, že si je vedomá, že kon-
fl ikt má dve strany, a jeho konečné urovnanie nemožno dosiahnuť 
komunikáciou len s jednou (gréckocyperskou) stranou, resp. zohľa-
dňovaním požiadaviek len jednej (gréckocyperskej) strany.

Väčším úspechom z tohto hľadiska nebola ani návšteva preziden-
ta SR na Cypre v apríli 2007, keďže prezident a členovia jeho dele-
gácie návštevu využili len na rokovania s gréckocyperskou stranou 
a neuskutočnilo sa ani jediné dvojstranné stretnutie s predstaviteľ-
mi tureckocyperskej komunity. Argument, že SR nemá s de facto 
Tureckou republikou Severného Cypru diplomatické vzťahy, pre-
tože ju neuznáva, neobstojí, pretože na úrovni OSN bolo niekoľko-
krát potvrdené, že stranami konfl iktu sú dve politicky rovnocenné 
komunity. Ak zaujatosť v cyperskom konfl ikte podkopáva integrač-
né ambície Turecka (a treba pripomenúť, že s týmto prístupom SR 
nie je v EÚ ojedinelá), treba sa zamyslieť nad tým, do akej miery 
možno počítať s realizáciou našich strategických zámerov, v ktorých 
s Tureckom deklaratívne rátame. 

Pokiaľ ide o rozvíjanie hodnôt otvorenej a tolerantnej spoločnosti, 
možno zaznamenať limitovaný pokrok. Na Univerzite Komenského 
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v Bratislave sa v uplynulom roku začal kurz výučby tureckého jazyka 
a v spolupráci s veľvyslanectvom Turecka v SR bol v máji 2007 na 
UK zriadený lektorát tureckého jazyka a kultúry. Na druhej strane 
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Trenčíne, ktoré je pria-
mo riadenou organizáciou Ministerstva školstva SR, plánuje v roku 
2007 vzdelávať pedagógov na tému „Islám a terorizmus – možnos-
ti ovplyvnenia islámskej komunity“, pričom pozabudlo na fakt, že 
takto formulovanou témou skôr prispeje k upevňovaniu predsud-
kov než k ich odbúravaniu. Témy sa MPC nevzdalo ani na protest 
viacerých pracovníkov slovenských MVO. Vzhľadom na iracionál-
nu islámofóbiu a turkofóbiu pretrvávajúcu v SR možno odporučiť 
koordinovanejšiu spoluprácu ministerstiev obrany, zahraničných 
vecí a školstva. Najmä pokiaľ vychádzame z predpokladu, že hranice 
medzi domácou a zahraničnou politikou sú dnes už prinajmenšom 
zahmlené a verejná mienka (tak ako stereotypy a zdedené mýty) 
zohrávajú čoraz výraznejšiu úlohu pri určovaní z toho, čo je poli-
ticky možné presadiť. Pritom, napriek odhodlanému postoju novej 
vlády, SR stále patrí k štátom EÚ s najnižšou podporou obyvateľstva 
pre vstup Turecka do EÚ. 
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1 Doterajšie rozširovania (a 
im predchádzajúcu europe-
izáciu kandidátskych krajín) 
vyhodnocuje ako vzájomne 
(pre EÚ aj lenské štáty) pros-
pešné aj nová stratégia rozši-
rovania EÚ [8] – pozn. aut.
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Úvod

Vzhľadom na spôsob a motívy jej vzniku sa EÚ javí byť ideálnym 
modelom či aspoň katalyzátorom prevencie konfl iktov – samot-
né ustanovenie Európskych spoločenstiev (ES) pomohlo predísť 
nepriateľským stretom a zamerať sa na spoluprácu a budovanie 
sietí spoločného záujmu medzi európskymi štátmi [22]. Kondi-
cionalita a kompromis sú zabudované už v samotných základoch 
európskej stavby a v priebehu prehlbovania a rozširovania európ-
skej integrácie sa mnohonásobne potvrdilo, že spolupráca je vzá-
jomne výhodnejšia než nespolupráca a snaha o maximalizáciu 
vlastného zisku.1 

Za jeden z najväčších úspechov pôsobenia EÚ v jej (ešte nedávno) 
bezprostrednom susedstve možno považovať demokratickú tranzí-
ciu a konsolidáciu v krajinách strednej a východnej Európy, kto-
ré svoju rozlúčku s minulosťou autoritárstva a izolácie a prechod 
k demokracii a otvoreniu ekonomík a verejného priestoru zavŕšili 
1. 5. 2004, keď sa stali členmi EÚ. Veľké „východné“ rozšírenie však 
malo aj svoju čiernu ovcu – Cyperskú republiku. Integráciu Cypru 
možno ako úspech europeizácie vnímať prinajmenšom rozpačito – 
na severe ostrova je uplatňovanie európskeho acquis pozastavené. 
Došlo k historickému precedensu, keď sa členom EÚ stal štát, kto-
rého vláda nevykonáva plnú moc nad celým svojím územím, a kto-
rého inštitúcie nereprezentujú všetkých občanov. Potvrdzuje sa tak, 
že europeizácia je ako katalyzátor úspešná, len ak je zúčastneným 
stranám ponúknutá porovnateľná motivácia a minimálne jedna zo 
strán nemá pocit, že nespolupráca prinesie lepší výsledok než spo-
lupráca [12].

Potenciál EÚ pôsobiť 
v prevencii a riešení konfl iktov: 
prípadová štúdia cyperského 
konfl iktu a jej implikácie 1.1
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2 Prvá práca, ktorá prišla s 
takto definovanou europei-
záciou v prípade pôsobenia 
EÚ v etnopolitických sece-
sionistických konfliktoch na 
periférii EÚ, a pod a ktorej je 
definovaná europeizácia pre 
ú ely tohto lánku: pozri [14] 
– pozn. aut. 

Hlavným zámerom tohto príspevku je poukázať na chyby, kto-
rých sa EÚ dopustila pri svojom angažovaní v cyperskom kon-
fl ikte a podnietiť diskusiu o alternatívnych riešeniach. Nebude-
me sa púšťať do hĺbkovej analýzy teórií europeizácie a pôsobenia 
EÚ pri konfl iktoch vo všeobecnosti (čiže vypustíme komparatív-
ny rámec) a pôsobeniu ďalších aktérov venujeme len obmedze-
ný priestor. Cieľom je poukázať na kroky, ktorým by sa EÚ mala 
vyhnúť, ak chce v budúcnosti pôsobiť ako efektívny katalyzátor 
riešenia konfl iktov. Prijatím jednej zo strán konfl iktu do svojich 
radov totiž znížila svoj potenciál zohrávať konštruktívnu úlohu na 
minimum. Pokúsime sa tiež ukázať, že hoci sa nepodarilo vyriešiť 
konfl ikt jeho europeizáciou, neznamená to, že sa EÚ už netýka a 
nemala by naďalej dôsledne zvažovať svoje kroky. Konfl ikt, kto-
rého je EÚ dnes už priamou súčasťou, totiž začína priamo ohro-
zovať prístupové rokovania s Tureckom, jednu zo strategických 
priorít EÚ. 

Europeizáciu v našom prípade možno zjednodušene defi novať 
ako proces, ktorý iniciujú a presadzujú európske inštitúcie s cieľom 
pôsobiť na priamo zainteresovaných aktérov v konfl ikte tak, aby ich 
prísľub integrácie do európskych štruktúr motivoval k zaujatiu kon-
štruktívnych a kompromisných stanovísk.2 Po načrtnutí základných 
míľnikov v priebehu konfl iktu a pôsobenia EÚ v jeho riešení vysvet-
líme, že EÚ z rôznych dôvodov neposkytla všetkým zúčastneným 
stranám dostatočný stimul na to, aby ich najlepším východiskom 
bola snaha o konštruktívnu hru a že pri súčasnom spôsobe rozhodo-
vania (a len deklarovanej prevahe „spoločného záujmu“ nad národ-
nými) to ani celkom nebolo možné. 

Vývoj konfliktu 1960 – 1993

Konfl ikt na Cypre (alebo skôr konfl ikt o Cyprus) má korene ešte 
v časoch pred vznikom prvej Cyperskej republiky (1960). Cyper-
skí Gréci a Turci nikdy nedisponovali luxusom samosprávy [19], 
keďže ostrov bol strategicky významný pre viaceré mocnosti pôso-
biace vo východnom Stredomorí. Navyše obyvatelia Cypru (Turci 
a Gréci v pomere cca. 1:5) po väčšinu svojho spolužitia nezdieľali 
spoločné predstavy o budúcnosti. Napriek tomu na istý čas dostali 
spoločný štát. Veľká Británia, ktorá ostrov spravovala od roku 1878, 
nepovažovala za únosné ďalej čeliť rastúcim požiadavkám domáce-
ho obyvateľstva na nezávislosť, najmä keď si požiadavky protireči-
li. Keď cyperskí Gréci prišli s plánom enósis (zjednotenie ostrova 
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3 Hoci pôvodné ustanovujú-
ce dokumenty nehovoria o 
gréckych a tureckých Cyper-
anoch ale o Grékoch a Tur-

koch na Cypre, v sú asnosti
sa v odbornej literatúre pou-
žíva predovšetkým prvý ter-
mín. Preto ho budeme použí-
va  aj v tomto lánku – pozn. 
aut.

4 Hoci sa ozna enie „medzi-
komunitné strety, resp. 
nepokoje“ používa v asti 
všeobecnej literatúry o Cyp-
re (s cie om predís  „hre na 
vinníka a obe “ a sústredi
sa na konštruktívne riešenia 
do budúcnosti), je vhodné 
pripomenú , že podrobnej-
šie zdroje, resp. svedectvá 
sú asníkov udalostí rokov 
1963 – 1964 poukazujú na 
skuto nos , že útoky boli ini-
ciované gréckocyperskými 
polovojenskými organizáci-
ami, pri om gréckocyperská 
vláda nevynaložila úsilie na 
ich zastavenie – pozn. aut. 
(pozri napr. [10; 2]) – pozn. 
aut.

5Ako vä šina mí nikov cyper-
skej histórie, aj intervencia 
tureckej armády má nieko -
ko interpretácií. OSN zásah 
odsúdila, Turecko argu-
mentovalo ustanovujúcimi 
zmluvami, pod a ktorých 
má právo chráni  teritoriál-
nu integritu ostrova, ke že 
v ase intervencie existova-
li na juhu ostrova plány na 
jeho pripojenie ku Grécku – 
pozn. aut.

s Gréckom), odpoveďou cyperských Turkov bol návrh na taksim 
(rozdelenie ostrova a spojenie jeho časti s Tureckom). 

Po sérii medzinárodných rokovaní vznikla v auguste 1960 Cyper-
ská republika, ktorej ústava výslovne zakazovala enósis aj taksim. Na 
moci sa mali podieľať dve konštituujúce komunity (cyperskí Gréci 
a cyperskí Turci) a do vnútorných vecí mohli zasiahnuť tzv. garan-
tujúce mocnosti (Grécko, Turecko a Veľká Británia). Na základe 
článku 1 Zmluvy o garanciách (jedna z troch zmlúv prijatých spolu 
s ústavou) mali všetky tri štáty možnosť zasiahnuť na ostrove, ak by 
bolo ohrozené zachovanie ústavy alebo teritoriálnej integrity. Bri-
tánia si svoju prítomnosť na ostrove ponechala aj vo forme dvoch 
vojenských základní (Dhekelia a Akrotiri, asi 3 % územia), ktoré aj 
po vstupe ostrova do EÚ ostali mimo územia EÚ. Na správe repub-
liky sa mali obe komunity podieľať pomerne (vo väčšine inštitúcií 
v pomere 70:30). Prezident mal byť gréckocyperský, viceprezident 
tureckocyperský a na významné rozhodnutia týkajúce sa republiky 
mali obaja právo veta [1]. 

Systém spoločného spravovania štátu však cyperským Grékom 
dlho nevyhovoval a v roku 1963 predstúpil prezident Makarios s 
tzv. 13 bodmi – súborom ústavných zmien, ktorých výsledkom by 
bolo zrušenie bikomunality a ktoré by zmenili tureckých Cyperča-
nov na menšinu namiesto rovnocennej politickej komunity.3 Ústa-
va nedovoľovala prijať ústavné zmeny bez súhlasu oboch komunít a 
tureckí Cyperčania s navrhovanými zmenami nesúhlasili.

Už koncom roka 1963 vypukli na ostrove prvé nepokoje a stre-
ty medzi oboma komunitami4 a predstavitelia tureckých Cyperča-
nov postupne opustili alebo boli nútení opustiť funkcie v spoločnej 
správe ostrova. OSN v marci 1964 prijala rezolúciu, v ktorej ape-
lovala na vládu, aby na ostrove nastolila poriadok a ukončila krvi-
prelievanie. Na jej základe vyslala na ostrov misiu UNFICYP. Keď-
že v čase jej prijatia už predstavitelia tureckých Cyperčanov nebo-
li vo vláde, medzinárodne uznanou vládou sa stala vláda zložená 
z gréckych Cyperčanov. Rozdelenie ostrova, začaté už na prelome 
rokov 1963/64, bolo dovŕšené v roku 1974 po intervencii tureckej 
armády.5 Intervencia nasledovala po niekoľkoročnom vmiešavaní sa 
Grécka do cyperskej politiky, čo súviselo aj s napätou domácou situ-
áciou v Grécku, kde došlo v roku 1967 k vojenskému prevratu. 

Na severe sa začali tvoriť osobitné štruktúry vrátane politických 
strán, parlamentu, vlády a úradu prezidenta, keďže tureckí Cyperča-
nia nemali možnosť podieľať sa na moci v centrálnej vláde. V roku 
1983 vyhlásila Turecká republika severného Cypru (TRSC) nezá-
vislosť, ktorú BR OSN odsúdila a TRSC uznalo a dodnes uznáva 

Lucia NAJŠLOVÁ



170

1.1

6 Asocia ná dohoda medzi 
EHS a Cyperskou republikou 
bola uzavretá v roku 1972 
(vstúpila v platnos  1. 6. 
1973). Prihláška bola podaná 
ešte v roku 1962 za súhlasu 
oboch komunít – pozn. aut.

7 Skrátená podoba posudku: 
pozri [3] – pozn. aut.

8 Zárove  Zmluva o garan-
ciách, sú as  ustanovujúcich 
zmlúv z roku 1960 v l. 1 
hovorí: „Cyperská republika 
… sa podujíma nezú ast o-
va  sa, v celku i s asti, na 
akejko vek politickej alebo 
ekonomickej únii s akým-
ko vek iným štátom.“ Ke že
je zmluva stále v platnosti, 
pod a niektorých právnych 
názorov Cyperská republika 
nemala právo poda  prihláš-
ku na lenstvo v ES/EÚ bez 
súhlasu všetkých garantov. 
Pozri napr. [13] – pozn. aut.

iba Turecko. S výnimkou niekoľkých upozornení, ktoré štáty ES 
poslali do Atén a do Ankary v roku 1974 sa EÚ/ES v konfl ikte až do 
prihlášky Cyperskej republiky do EÚ výraznejšie neangažovala.6 

Rokovania o urovnaní konfl iktu však začali prebiehať pod záš-
titou OSN. Na základe rezolúcie 367/1975, podľa ktorej mala byť 
riešením nezávislá, suverénna, bizonálna a bikomunitná federácia, 
došlo k podpísaniu dohôd na vysokej úrovni (Denktaş–Makarios 
1977, Denktaş–Kyprianou 1979). Na tieto dohody priamo nadvä-
zovali aj ďalšie, čoraz konkrétnejšie návrhy vypracované pod záš-
titou generálnych tajomníkov OSN (De Cuellar, Ghálí, Annan). 
Keďže pri cyperskom konfl ikte je v hre množstvo protirečiacich 
záujmov súvisiacich s bezpečnosťou, vysporiadaním majetku, podie-
lom na moci atď., v každej fáze došlo na čas k prerušeniu rokovaní: 
obe priamo zúčastnené strany sa snažili presadiť svoje absolutistické 
požiadavky. Absencia motivácie zjednotiť sa za spoločným cieľom 
mala byť prekonaná europeizáciou.

Pôsobenie únie 1993 – 2004

Cyperská republika podala prihlášku na vstup do ES 3. 7. 1990. 
Európska komisia (EK) vydala v júni 1993 pozitívny posudok 
(ktorý Rada ministrov prijala v októbri 1993), v ktorom vyslo-
vila predpoklad, že geografi a, história a vzťahy s ES potvrdzujú 
„európsku identitu“ Cypru aj jeho smerovanie (vocation) „patriť“ 
do ES. Zároveň sa v posudku tvrdí, že: politické urovnanie cyper-
skej otázky by „posilnilo väzby, ktoré Cyprus spájajú s Európou“; 
výsledkom vstupu Cypru do EÚ by bolo „zblíženie oboch komu-
nít na ostrove“; integrácia zníži ekonomickú priepasť medzi seve-
rom a juhom. EK vyslovila dôveru, že „integrácia Cypru do ES 
implikuje mierové, vyvážené a trvácne riešenie cyperskej otázky.“7 
Z posudku teda nevyplýva, že by EÚ mala podmieniť vstup urov-
naním konfl iktu, ale niečo celkom iné: predpoklad, že samotné 
začatie rokovaní a ich priebeh budú akosi prirodzene vplývať na 
urovnanie konfl iktu.

Obraz EÚ na severe v tom čase nebol najlepší – severocyper-
skí politici namietali proti tomu, že Cyperská republika prihláš-
ku nekonzultovala s predstaviteľmi tureckocyperskej komunity8, aj 
proti tomu, že pred vyriešením štatútu by sa Cyprus mal stať členom 
EÚ, v ktorej už je Grécko, čím by sa posilnila politická váha „juhu“ a 
„sever“ by bol uvrhnutý ešte do väčšej izolácie. Rozhodnutie Európ-
skeho súdneho dvora z roku 1994 zakazujúce vývoz produktov zo 
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9 Hoci medzi taiwanským 
a severocyperským prípa-
dom existuje aj množstvo 
odlišností, porovnanie len 
pod iarkuje, že Únia nevy-
užíva všetky prostriedky na 
zlepšenie vz ahov so seve-
rocyperskou komunitou a na 
zlepšenie ekonomickej situ-
ácie na severnom Cypre. – 
pozn. aut. 

severu bez dokumentácie Cyperskej republiky (teda tovarov, ktoré 
majú len dokumentáciu neuznaných úradov na severe) očakávania 
tureckých Cyperčanov od EÚ nijak nezvýšilo. Asociačná dohoda 
Cyprus–EÚ v článku 2 hovorí: „Pravidlá upravujúce obchod medzi 
stranami dohody nemôžu byť podnetom na akúkoľvek diskriminá-
ciu medzi členskými štátmi, ani občanmi alebo spoločnosťami tých-
to štátov, ani občanmi (nationals) a spoločnosťami na Cypre.“ [9, 
s. 3] Príklad, ktorý býva v tejto súvislosti často citovaný, je Taiwan 
– ani taiwanskú vládu členské krajiny EÚ neuznávajú, no nie je to 
prekážkou rozvoja obchodných vzťahov.9 

Zároveň proti námietkam tureckých Cyperčanov stál fakt, že v 
čase podania prihlášky (a v zásade až do začiatku zbližovania Turec-
ka a Grécka v roku 1999 a nástupu Erdoganovej vlády v Turecku, 
ktorá urobila v prístupe k Cypru zásadný obrat) boli práve Turecko 
a tureckí Cyperčania považovaní za „tvrdohlavejšiu“ časť problému 
a členské štáty EÚ teda predpokladali, že začiatok rokovaní pomôže 
nekompromisný postoj prelomiť [11].

Od podania prihlášky po začiatok rokovaní a ich následné ukon-
čenie sa však v záveroch z predsedníctiev Európskej rady ani raz 
nespomína, že by vyriešenie konfl iktu malo byť jednoznačnou pod-
mienkou vstupu Cypru do EÚ. V záveroch z helsinského summitu v 
roku 1999 sa uvádza: „Európska rada zdôrazňuje, že politické urov-
nanie napomôže vstupu Cypru do EÚ. Ak sa do zavŕšenia predvstu-
pových rokovaní urovnanie nedosiahne, Rada urobí rozhodnutie o 
vstupe bez toho, aby horeuvedené bolo podmienkou. V tomto Rada 
zohľadní všetky relevantné faktory.“ [16] 

Helsinský summit zároveň dal Turecku štatút kandidátskej kraji-
ny (čo bolo umožnené aj v dôsledku zbližovania s Gréckom) a hoci 
ani pre Turecko nebolo vyriešenie cyperského konfl iktu stanovené 
ako podmienka pre otvorenie rokovaní, EÚ očakávala, že kandi-
dátsky štatút napomôže urovnaniu konfl iktu. Vtedajší komisár pre 
rozširovanie Verheugen sa vyjadril, že: „toto [otvorenie rokovaní, 
pozn. aut.] je najlepší spôsob, aký máme, aby sme aktívne a pozitívne 
ovplyvnili vyriešenie cyperskej otázky“ [21, s. 97].

Popri napredovaní rokovaní Cyprus–EÚ sa na pôde OSN v 
rokoch 1999 – 2004 vytváral tzv. Annanov plán, doteraz najkom-
plexnejší balík mechanizmov na kompromisné vyriešenie sporných 
otázok cyperského zjednotenia, ktorý bol predložený 24. 4. 2004 na 
referendá v oboch častiach ostrova. Ak by bol prijatý, do EÚ by vstú-
pila tzv. Zjednotená cyperská republika. V referendách však so zjed-
notením nesúhlasili 3/4 gréckych Cyperčanov, pričom 2/3 turec-
kých Cyperčanov vyjadrili súhlas. Keďže neexistoval mechanizmus, 
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10 Napr. vyjadrenie grécke-
ho ministra zahrani ných 
vecí Papandreoua pre gréc-
ky denník Ta Nea 12. 11. 
2001; vyjadrenie predsedu 
gréckeho parlamentu Kakla-
manisa v Aténach na rokova-
ní s cyperským prezidentom 
Cleridesom v máji 2001, at .
[17] – pozn. aut.

11 Pre diskusiu slovenského a 
európskeho záujmu v prie-
behu rokovaní o cyperskom 
lenstve pozri [19] – pozn. 

aut.

12 To je podstatné najmä v 
súvislosti s tým, že prie ahy 
v rokovaní s Tureckom sa as-
to spájajú aj s presved ením
asti európskych elít a verej-

nosti, že muslimská krajina 
do EÚ nepatrí. Vývoj roko-
vaní EÚ s Tureckom navyše 
neostáva bez povšimnutia 
na Strednom východe a v 
severnej Afrike (kde má EÚ 

alšie priority a záujmy) – 
pozn. aut.

13 Gréckocyperské médiá s 
výnimkou Politis boli tiež 
proti Annanovmu plánu [1] 
– pozn. aut. 

ako konštruktívneho hráča odmeniť a nekonštruktívneho potrestať, 
do EÚ vstúpila Cyperská republika, v ktorej sa na moci podieľajú 
len grécki Cyperčania. 

Europeizácia ako katalyzátor?

Z tohto naozaj stručného a zjednodušeného prehľadu konfl iktu a 
roly EÚ možno vyčítať niekoľko omylov, resp. chybných predpok-
ladov. Po prvé, v čase rokovania o cyperskom vstupe boli dve zo 
strán konfl iktu (Veľká Británia a Grécko) už dávno členmi EÚ, pri-
čom najmä Grécko využívalo svoj štatút členského štátu na ovplyv-
ňovanie priebehu rokovaní s Cyprom. Zo strany gréckej diploma-
cie niekoľkokrát zaznelo varovanie, že pokiaľ nebude rozšírenie v 
roku 2004 zahŕňať Cyprus, nemusí dôjsť k žiadnemu rozšíreniu.10 
Je oprávnené domnievať sa, že nebyť tejto nástojčivosti, mohli sme 
byť svedkami ráznejšieho postupu EÚ už počas rokovaní. 

Po druhé, Cyperská republika nebola v priebehu rokovaní postave-
ná pred povinnosť hľadať a pristať na kompromisné riešenie, pretože 
po celý čas rokovaní sa zo strany EÚ vyriešenie konfl iktu spomína-
lo ako niečo, čo síce môže napomôcť priebehu rokovaní, ale nie je 
podmienkou ich ukončenia. Z uvedeného vyplývajú dve otázky: čo 
mohla únia reálne urobiť, berúc do úvahy postup Grécka, a nakoľko 
je schopná prekonať parciálne záujmy členských štátov a konať v „spo-
ločnom záujme“.11 Po tretie, súčasná snaha členských štátov preniesť 
povinnosť riešiť konfl ikt na Turecko (a následné zmrazenie rokova-
ní v decembri 2006) negatívne ovplyvňuje ďalšie strategické záujmy 
EÚ spojené s členstvom Turecka. Ak nebolo vyriešenie cyperského 
konfl iktu podmienkou pre prijatie Grécka ani Cyperskej republiky, 
kredibilite EÚ neprospieva, ak uvaľuje túto povinnosť na Turecko.

Keďže má únia ambíciu pôsobiť vo svojom okolí predovšetkým 
ako soft  power, potrebuje naozaj obozretne budovať svoju dôvery-
hodnosť ako aktéra, ktorý nie je predpojatý12 a ide mu najmä o kon-
štruktívne riešenie problémov a spoločný záujem. Štvrtým problé-
mom bolo, že nebol pripravený žiadny plán B pre prípad, že gréc-
kocyperská komunita odmietne zjednotenie: s takýmto prípadom 
sa nepočítalo. Pozornosť EÚ sa sústredila výlučne na mobilizáciu 
podpory tureckocyperskej komunity a kampaň politických aj cir-
kevných elít medzi gréckocyperskou komunitou, aby hlasovala pro-
ti, zostala takmer nepovšimnutá [6; 4]13. 

Veľká časť autorov píšucich o cyperskom konfl ikte sa zhodu-
je, že v prípade Cypru proces europeizácie témy a kondicionality 
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14 Pre obsiahly preh ad rele-
vantnej literatúry o cyper-
skom konflikte pozri napr. 
[7] – pozn. aut.

15 Cyperská republika po 
zlyhaní Annanovho plánu 
oficiálne vyjadruje pozíciu, 
že plán odmietli jej ob a-
nia, pretože nezoh ad o-
val záujmy gréckocyperskej 
komunity. Ke že nemáme 
priestor na analýzu tejto 
argumentácie, obmedzme 
sa len na konštatovanie, že 
plán na úrovni OSN pripra-
vovali desiatky cyperských 
aj medzinárodných expertov 
a v ase jeho prijatia (pred 
referendovou kampa ou) ho 
podporili všetky zú astnené
strany ako vyvážené a kom-
promisné riešenie. Pre výh-
rady oboch komunít k plánu 
pozri napr. [17] – pozn. aut. 

16 Podstatnejšie kroky boli 
turecký ak ný plán z januára 
2006, ktorý Cyperská repub-
lika odmietla ako „neprináša-
júci ni  nové“; a vytváranie 
bikomunitných technických 
komisií na riešenie praktic-
kých problémov na základe 
dohody z júla 2006 – pozn. 
aut.

jednoducho nefungoval preto, že všetky zúčastnené strany nemali 
dostatočnú motiváciu, aby postupovali ako konštruktívni hráči.14 
Otázkou je, nakoľko je v možnostiach EÚ takúto kondicionalitu 
vyvinúť v prípade, že sú priamo zúčastnenými stranami konfl iktu 
členské štáty.15 

EÚ a cyperský konflikt 2004 – 2007 a alej

Aké je však dnešné pôsobenie EÚ a jej možnosti, resp. povinnosti? 
Rokovania o konečnom urovnaní konfl iktu budú musieť byť obno-
vené na úrovni OSN – únia už nemá čo ponúknuť ako motiváciu. 
Na druhej strane, hoci rokovania o konečnom urovnaní v priebehu 
roku 2006 nepokročili16, 27. 2. 2006 Rada schválila nariadenie o 
poskytovaní pomoci tureckocyperskej komunite, pričom 38,1 mil. 
EUR bolo schválených 27. 10. 2006. Mali by byť použité na: rozvoj 
infraštruktúry, podporu socioekonomického rozvoja a priblíženie 
tureckých Cyperčanov únii [20]. 

V praxi to znamená, že hoci sú rokovania o budúcej podobe v 
súčasnosti zablokované, EÚ sa snaží o prítomnosť aspoň pomocou 
rozvojových projektov. Zlepšovanie infraštruktúry môže mať pozi-
tívny dopad na rozvoj severocyperskej ekonomiky, ale ak zároveň 
EÚ neprijme nariadenie o priamom obchode, želaný stav sa nedo-
siahne, pretože severný Cyprus bude fungovať ako spoločný protek-
torát Turecka a EÚ. Zároveň ani jedno z opatrení (fi nančná pomoc 
a priamy obchod) nenahradí komplexné riešenie. 

Ak by sme mali zhodnotiť predsavzatie, ktoré si EÚ dala pred 
začatím rokovaní o vstupe Cypru, že integrácia povedie k zblíženiu 
oboch komunít, prieskumy verejnej mienky hovoria o opačnom tren-
de. Podľa prieskumu OSN z januára 2007 sú tureckí Cyperčania pres-
vedčení, že OSN je zaujatá v prospech gréckych Cyperčanov a gréc-
ki Cyperčania sú presvedčení o tom, že je zaujatá v prospech turec-
kých Cyperčanov. Len malé percento z oboch komunít prichádza do 
kontaktu s niekým z druhej komunity a cez zelenú hranicu medzi 
severom a juhom pravidelne prechádza 10 % gréckych Cyperčanov a 
45 % tureckých Cyperčanov. Pokiaľ ide o preferované riešenie, väčši-
na gréckych Cyperčanov by uprednostnila unitárny štát, kým väčšina 
tureckých dvojštátne riešenie [18]. Pravidelné prieskumy Eurobaro-
meter realizované aj v tureckocyperskej komunite tiež poukazujú na 
značne odlišné chápanie súčasnosti a budúcnosti u oboch komunít. 

Ukazuje sa teda, že europeizácia mala v prípade cyperského kon-
fl iktu svoje limity. Tie treba pripísať jednak systému rozhodovania 
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17 Pre podrobnejšiu analýzu 
možností alšieho vývoja 
pozri napr. [5] – pozn. aut. 

v EÚ a faktu, že únia nepôsobila ako nestranný aktér. Významnú 
úlohu zohralo aj súčasné prevažujúce vnímanie práva na sebaurče-
nie a suverenity. Je zrejmé, že v prípade severného Cypru nemohol 
byť ako „výhražný prst“ použitý scenár potenciálnej nezávislosti. V 
takom prípade by totiž Grécko blokovalo východné rozšírenie EÚ, 
čo nebolo v záujme ďalších členských štátov. 

Platné rezolúcie OSN stále považujú za najschodnejšie riešenie 
zjednotenie. Skúmanie tejto témy z hľadiska koncepcií suverenity a 
sebaurčenia je námetom na ďalší článok, ale faktom ostáva, že prehlbo-
vanie vzdialenosti medzi oboma komunitami sa, vzhľadom na doteraj-
ší priebeh udalostí, zlyhané riešenia a odlišnosti v tom, ako si komuni-
ty predstavujú budúcnosť, nejaví ako celkom nereálne. A to najmä v 
prípade opakovaného zlyhania ďalšieho komplexného plánu. 

V súčasnosti sú na stole štyri cesty, ktorými sa konfl ikt môže ube-
rať: možnosť, že TRSC bude na seba naberať funkcie suverénneho 
štátu, ale ostane neuznaná; priateľský rozvod (po vzore Českoslo-
venska); konfl iktný rozvod (po vzore Juhoslávie), hoci táto mož-
nosť sa javí ako najmenej pravdepodobná; a posledná – status quo. 
Posledná možnosť je reálnou v prípade, že zúčastnení aktéri budú 
vyhodnocovať prvé tri možnosti ako nevyhovujúce.17 Vzhľadom na 
rozchádzajúce sa predstavy oboch komunít o tom, čo je pre budúc-
nosť vyhovujúce, je potrebné všetkým možnostiam venovať prime-
ranú pozornosť a zvážiť ich priechodnosť, prínosy a riziká. Len vte-
dy bude EÚ pred ďalším riešením lepšie pripravená a obozretnejšia 
vo svojich krokoch.

Implikácie pre EÚ a Slovensko

Doterajšie zlyhanie europeizácie v cyperskom prípade by malo mať 
dôležité dôsledky aj pre slovenskú diplomaciu, a to minimálne z 
troch dôvodov: SR je členom EÚ a preto má povinnosť prispievať 
ku konštruktívnej európskej zahraničnej politike; na Cypre pôsobia 
slovenskí vojaci v rámci misie UNFICYP; SR sa dlhodobo anga-
žuje v riešení konfl iktu zastrešovaním bikomunitných rozhovorov 
v paláci Ledra v Nikózii. Hoci sú pre SR bikomunitné rozhovory 
dôležitou a často používanou PR aktivitou, v odbornej literatúre 
o ich súčasnom prínose veľa zmienok nenájdeme. Hoci sa obe stra-
ny v rámci ofi ciálnych vyjadrení za bikomunitné rozhovory rady 
poďakujú a ocenia ich prínos, mimo bikomunitných stretnutí (na 
ktorých ide predovšetkým o rokovanie gréckocyperských a turec-
kocyperských politikov) udržuje slovenská diplomacia pravidelné 
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18 E-mailové interview s M. 
A. Talatom, 27. 4. 2007 – 
pozn. aut.

kontakty len s gréckocyperskou stranou. Podľa Mehmeta A. Talata, 
lídra tureckocyperskej komunity a de facto prezidenta TRSC: „Slo-
vensko nemá na Cypre žiadny priamy záujem a s touto dôležitou 
charakteristikou môže zohrať pozitívnu úlohu v úsilí o nájdenie rie-
šenia cyperského problému. Napriek tomuto potenciálu sa Sloven-
sko rozhodlo byť k tureckým Cyperčanom indiferentné a zhodovať 
sa s gréckocyperskou vládou. … Jediné pravidelné kontakty medzi 
tureckými Cyperčanmi a slovenskou diplomaciou sú prostredníc-
tvom stretnutí predstaviteľov politických strán [bikomunitné stret-
nutia, pozn. aut.]. Neprebiehajú žiadne iné podstatné kontakty, ani 
nehovoriac o pravidelných.“18

Keďže „veľké riešenie“ doteraz zlyhalo, je nevyhnutné usilovať sa 
o naplnenie prísľubov EÚ z apríla 2004 a prijať nariadenie o voľnom 
obchode, kým sa neobnovia rokovania na pôde OSN. Okrem toho 
by sa v súlade s duchom záväzkov EÚ voči tureckocyperskej komu-
nite mali členské štáty EÚ snažiť o podporu prelomenia izolácie 
tureckých Cyperčanov a z vlastnej iniciatívy rozvíjať siete spoluprá-
ce v rámci „nižších“ úrovní diplomacie – vhodnými prostriedkami 
môžu byť akademická, kultúrna či športová výmena. Ak EÚ trvá na 
svojej predstave vidieť sever Cypru ako svoju súčasť, mala by sa priči-
niť o to, aby Severocyperčania a ďalší Európania mali viac možností 
na spoznávanie a spoluprácu. Išlo by o vhodný korekčný mechaniz-
mus doteraz zlyhávajúcej europeizácie konfl iktu. 
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Úvod

V marci 2008 sa skončí druhé prezidentské obdobie Vladimíra Puti-
na a diskutuje sa o jeho možnom nástupcovi. Neustále sú spomína-
né mená ako Dmitrij Medvedev (prvý podpredseda vlády RF, ktorý 
je predsedom rady riaditeľov Gazpromu), podpredseda vlády Sergej 
Ivanov, riaditeľ kancelárie prezidenta Sergej Sobjanin, generálny ria-
diteľ spoločnosti „RŽD“ Vladimír Jakunin, gubernátor Krasnodar-
ského kraja Alexander Tkačov, primátorka Sankt-Peterburgu Valen-
tína Matvijenková, splnomocnený predstaviteľ prezidenta v Južnom 
federálnom okruhu Dmitrij Kozak, splnomocnený predstaviteľ pre-
zidenta v Privolžskom okruhu Alexander Konovalov, generálny riadi-
teľ Rosoboronexportu Sergej Čemezov, a dokonca aj predseda Rady 
federácie Sergej Mironov. Je rozšírený názor, že v prezidentských voľ-
bách v roku 2008 zvíťazí ten, na koho prezident ukáže. Tento názor je 
však skresľujúci, keďže aj Vladimír Putin je pri svojej voľbe limitova-
ný. Môže si „zvoliť“ len toho, kto bude realizovať ten politický prog-
ram, na ktorom je zainteresovaný a ktorý môžu podporiť voliči.

Volebný program v kontexte prezidentských volieb

Motívy hlasovania voličov v roku 2008 budú podľa všetkého 
nasledovné:

podporiť pokračovanie Putinovej politiky, nenarušiť existujúcu • 
pozitívnu dynamiku;
podporiť politický štýl putinovského líderstva;• 
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podporiť taký model zmeny moci, ktorý by zachovával pre Puti-• 
na vysokú rolu;
podporiť pozitívne zmeny v politike.• 

Posledný motív je najzaujímavejší, keďže je nový. Práve on však 
predurčí výsledok predvolebného súperenia a politiku, ktorú bude 
Kremeľ realizovať po roku 2008. Nie je dôležité meno toho, kto rea-
lizuje politiku, ale jej podstata. Putin si nevyberie človeka, ktorý mu 
bude len lojálny, ale predovšetkým človeka, ktorý bude zodpovedať 
spoločenskej objednávke. 

Preto v súčasnosti môžeme v Rusku pozorovať nielen súperenie 
kremeľských vplyvných skupín o politické, fi nančné, administratívne 
a mediálne zdroje, ale aj konkurenciu pri formulovaní agendy dňa. 
Práve skladba dvoch procesov – súperenia kremeľských vplyvných 
skupín a súťaže o formulovanie agendy – dnes v Rusku tvorí hlavnú 
náplň vnútornej politiky. Súperenie o formulovanie agendy dňa zna-
mená v Rusku súperenie o interpretáciu spoločenskej objednávky.

Spoločenská objednávka obnovenia štátnosti koncom 90. rokov 
priviedla k moci Vladimíra Putina a predurčila jeho politiku. Syno-
nymom upevnenia štátu sa stalo heslo stability. Ale prvotnou spo-
ločenskou objednávkou sa stala požiadavka obnoviť ruský štát. Až 
dodnes Putin efektívne kontroloval realizáciu tejto spoločenskej 
objednávky. V roku 2000 voliči nehlasovali za „Čečensko v rámci 
RF“, ale za rozhodnosť nového lídra „skoncovať“ s teroristami a za 
to, aby boli zbavení Čečenska ako hrozby. Bolo to hlasovanie za tvr-
dý a nekompromisný boj proti nepriateľom Ruska.

Môžem teda konštatovať, že Putina si voliči zvolili pre jeho jasnú 
víziu, tvrdosť, rétorickú aj praktickú podporu silného štátu. A Putin 
nesklamal, po začatí jeho operácie „likvidácie extrémistickej a zloči-
neckej enklávy“ v Čečensku sa začalo obnovovanie štátnosti aj iný-
mi smermi. Putin uskutočnil útok na oligarchov prostredníctvom 
navodenia poriadku na federálnych TV a zaviedol poriadok do čin-
nosti súkromných tajných služieb. Čiastočne obnovil štátnu kontro-
lu nad prírodnými zdrojmi, najmä čo sa týka ropy a plynu. Oligar-
chovia, ktorí sa nechceli podriadiť, boli k tomu donútení. Prezident 
tiež ukončil svojvôľu regionálnych „samovládcov“, ktorí si vytvorili 
svoje štáty v štáte. Prudko deklaroval nezávislosť ruskej vnútornej 
a zahraničnej politiky (podobne ako Primakov, keď zastával post 
ministra zahraničia, resp. predsedu vlády). 

Táto agenda je však už dnes vyčerpaná, keďže sa Putinovi podari-
lo realizovať hlavnú politickú úlohu – obnoviť pevnosť ruského štá-
tu. Táto agenda už teda pre spoločnosť nie je aktuálna a je potrebné 
ju nanovo defi novať. Vystupovať za starú agendu znamená držať sa 
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v minulosti, keďže štát už bol obnovený. Je faktom, že má ešte ďaleko 
k ideálu – je tu silná korupcia, niekedy sa zdá byť neefektívny. Ale 
faktom je, že existuje a hrozba rozpadu krajiny už nie je aktuálna a 
je potrebné sústrediť sa na nové výzvy.

Po splnení agendy, ktorú realizoval prakticky až doteraz, stojí 
pred Putinom potreba prechodu k novej etape jeho politiky. A pod-
ľa všetkého to Kremeľ aj chápe. Aj to je dôvodom, prečo sa v roku 
2006 sa začali diskusie o novej ekonomickej politike a hlavný kre-
meľský ideológ Vladislav Surkov začal pravidelne zdôrazňovať, že 
etapa stabilizácie sa skončila a začína sa obdobie rozvoja. Ale pod-
statu tohto nového obdobia Kremeľ ešte nedefi noval pre dve objek-
tívne príčiny. Po prvé, je ťažké vzdať sa toho, čo niekto robí dobre už 
dlhý čas. Putin celý čas veľmi dobre obnovoval ruský štát. A vzdať 
sa činnosti, ktorú podporuje obyvateľstvo, nie je ľahké. Po druhé, 
v súčasnosti je politickú agendu ťažšie defi novať než v roku 1999. 
Vtedy sa Putin len ujal existujúceho spoločenského dopytu. V súčas-
nosti ešte samotná ruská spoločnosť nevyslovila svoju voľbu.

Napriek tomu už teraz môžeme označiť hlavné komponenty 
budúceho dopytu: sociálna spravodlivosť, boj s korupciou, zefek-
tívnenie byrokracie, riešenie národnostnej otázky, modernizácia, 
rast, udržiavanie stability, národné projekty, duchovná obnova, boj 
proti autoritarizmu (opozičná agenda).

Putin a jeho opory

Ľavé krídlo predstavuje „silová“ skupina Igora Sečina, na pravom 
krídle sa nachádza hlavný kremeľský ideológ Surkov a jeho skupina. 
Rovnováhu síl zachováva stred v podobe Sobjanina a jeho skupiny. 
Oporou prezidenta v Štátnej dume je politická strana Jedinaja Ros-
sija a predseda parlamentu Boris Gryzlov, kým v Rade federácie túto 
úlohu plní Sergej Mironov, ktorý stojí na čele strany Spravedlivaja 

Vladimír Putin

Se inova skupina

Jedinaja Rossija
(Boris Gryzlov)

Spravedlivaja Rossija
(Sergej Mironov)

Surkovova skupina

Sobjaninova skupina
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Rossija. Okrem toho medzi Putinove opory patria autonómni poli-
tici ako Dmitrij Medvedev, Sergej Ivanov a Dmitrij Kozak.

V súčasnosti je jednoznačne najsilnejšou skupinou v okruhu Puti-
na „silová“ skupina na čele s Igorom Sečinom. Finančný zdroj skupi-
ny predstavuje najmä ropná spoločnosť Rosnefť. Súčasťou skupiny 
je predseda vlády Michail Fradkov, minister spravodlivosti Vladimír 
Ustinov, generálny riaditeľ spoločnosti Rosnefť Sergej Bogdančikov, 
podpredseda predstavenstva Gazpromu Alexander Medvedev, ria-
diteľ správy pre ekonomickú bezpečnosť FSB Alexander Bortni-
kov, senátor Sergej Pugačov. Medzi spojencami fi guruje oligarcha 
Michail Fridman a hlava spoločnosti Surgutnefť Vladimír Bogda-
nov, moskovský primátor Juryj Lužkov, riaditeľ Federálnej služby 
ochrany Jevgenij Murov a predseda Rady federácie Sergej Miro-
nov. Táto skupina bola v roku 2006 značne oslabená, keď prezident 
odvolal generálneho prokurátora Ustinova. Tento krok bolo nutné 
urobiť, keďže skupina sa stala natoľko mocnou, že ohrozovala exis-
tenciu ostatných. Napriek tomu ostáva najsilnejšou vplyvnou sku-
pinou v Kremli. 

Na druhej strane stojí skupina technokratov. Tí však nie sú jed-
noliatou skupinou – môžeme nájsť medzi nimi ľudí z „rodinnej“ 
skupiny Borisa Jeľcina (Čubajs, Vološin), ako aj relatívne auto-
nómnych politikov – Dmitrija Medvedeva, Michaila Kudrina, atď. 
V rámci tejto skupiny fi guruje aj oligarcha Boris Abramovič. Táto 
skupina však nie je koordinovaná z jednotného centra a jednotliví 
jej predstavitelia medzi sebou značne súperia. Jednu zo svojich naj-
väčších porážok v roku 2006 zaznamenali technokrati potom, ako 
bol na post riaditeľa colnej služby dosadený predstaviteľ „silovej“ 
skupiny.

Otáznym bolo donedávna postavenie riaditeľa FSB Nikolaja Pat-
ruševa. Ten nebol členom ani jedného z vyššie uvedených klanov 
a disponoval/disponuje značnou časťou autonómie. V roku 2006 
však Patruševov syn začal pracovať v spoločnosti Rosnefť, čo umož-
ňuje hovoriť o jeho možnom prikláňaní sa k „silovej“ skupine.

Prezidentskí kandidáti

Vladimír Putin
V priebehu roka 2006 naďalej ostávala aktuálna otázka tretieho 
volebného obdobia pre Vladimíra Putina, hoci neraz vyhlasoval, že 
v roku 2008 kandidovať nebude. V septembri 2006 ústredná voleb-
ná komisia zamietla iniciatívu ohľadom uskutočnenia referenda 
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1 Skupina udí, ktorí v rovna-
kom období ako Putin štu-
dovali na Právnickej fakulte 
Leningradskej štátnej univer-
zity, a v sú asnosti zastávajú 
vysoké posty v štátnej správe 
– pozn. aut. 

2Aféra, ktorá vypukla po tom, 
ako sa na verejnos  dostali 
správy o brutálnej kulminá-
cii dlhodobého šikanovania 
vojaka Sy ova zo strany jeho 
kolegov na vojenskom tanko-
vom u ilišti v e jabinsku – 
pozn. aut.

pre otázku možného tretieho prezidentského obdobia. Putin však 
vyhlásil, že bude ovplyvňovať situáciu v Rusku aj po roku 2008.

Z tohto môžeme vyvodiť niekoľko záverov:
zatiaľ sa neplánuje zaoberať biznisom (na poste predsedu pred-• 
stavenstva Gazpromu alebo inej štátnej korporácie);
môže sa postaviť na čelo veľkej politickej strany alebo sa stať líd-• 
rom verejnej komory federálneho zhromaždenia;
marginálne varianty predstavuje napríklad ústavný súd alebo • 
pozícia predsedu jednej z komôr parlamentu;
na pravdepodobnosti strácajú možnosti so spoločným štátom • 
Rusko – Bielorusko na čele so súčasným ruským prezidentom.

Dmitrij Medvedev
Medvedev je považovaný spoločne s Kozakom za jedného z lídrov 
spomedzi „petrohradských právnikov1“. Na verejnosti začal vystu-
povať od jesene 2005, keď bol preložený z postu riaditeľa kancelárie 
prezidenta RF na pozíciu prvého podpredsedu vlády. Zodpovedá za 
„národné projekty“ – vedie špeciálnu vládnu komisiu pre ich reali-
záciu. Jeho slabosťou je, že prostredníctvom realizácie „národných 
projektov“ nemožno vyriešiť komplexné problémy. Ďalším jeho sla-
bým miestom je to, že má veľké problémy so „silovou“ skupinou, 
ktorá ho veľmi pravdepodobne nebude chcieť akceptovať ako kan-
didáta na prezidenta.

Sergej Ivanov
Ivanov je považovaný za nástupcu Putina už od roku 2003. Jeho šta-
tút „kandidáta“ bol formalizovaný po tom, ako bol vymenovaný za 
podpredsedu vlády pre vojensko-priemyselný blok (okrem toho bol 
aj ministrom obrany). Jeho slabú stránku predstavuje jednoduchý 
prístup k témam, ktoré mu môžu znižovať popularitu (škandál so 
synom, ktorý prešiel autom ženu, Syčovova aféra2 a šikana či korup-
cia v armáde). Hoci nie je predstaviteľom „silovej“ skupiny, je im 
ideologicky a rétoricky veľmi blízky, čo značne zvyšuje jeho šance 
stať sa prezidentom.

Práve Sergej Ivanov a Dmitrij Medvedev sú medzi obyvateľ-
stvom RF najpopulárnejšími politikmi. Ešte donedávna dominoval 
Medvedev, ale počas prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo 
Centrum Levadu (13. – 16. 4. 2007) Ivanov prvýkrát jednoznačne 
predbehol svojho potenciálneho konkurenta (55 % proti 45 %) [1]. 
Medvedevova popularita pritom neustále klesá. Popularita Ivanova 
nezačala rásť náhodne, ale predovšetkým vďaka tomu, že v TV fi gu-
ruje v poslednom čase oveľa častejšie než Medvedev. 
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Sergej Sobjanin
Sobjanin sa dostal do povedomia ako potenciálny Putinov nástup-
ca, keď zaujal Medvedevovo miesto riaditeľa kancelárie prezidenta. 
Je bývalým gubernátorom mesta Ťumeň, ktorý nie je predstaviteľom 
ani jednej z kremeľských skupín. Je veľmi neverejnou osobou a je 
pravdepodobné, že Putin si ho povolal k sebe, pretože chcel člove-
ka, ktorý by nebol predstaviteľom žiadnej z petrohradských skupín. 
Pôvodne bol Sobjanin považovaný za jedného z najsilnejších regi-
onálnych lídrov.

Dmitrij Kozak
Kozak je považovaný za jednu z najkľúčovejších osôb v Putinovom 
okolí. V roku 2004 viedol jeho volebný štáb. Tiež zodpovedal za 
realizáciu zosúladenia federálnej a regionálnej legislatívy, rozdele-
nie právomocí medzi centrom a regiónmi, reformu miestnej samo-
správy a administratívnu reformu. Na súčasnom poste splnomoc-
neného predstaviteľa prezidenta v Južnom federálnom okruhu je 
jeho hlavnou úlohou prudká zmena sociálno-ekonomickej situácie 
v okruhu a predovšetkým pozdvihnutie zamestnanosti s cieľom lik-
vidácie sociálnej bázy pre terorizmus. V súčasnosti sa hovorí o jeho 
možnom vymenovaní za podpredsedu vlády RF, čo by teoreticky 
mohlo pre neho predstavovať odrazový mostík do prezidentskej 
kampane.

Vladimír Jakunin
Jakunin pochádza z petrohradskej skupiny Vladimíra Putina. 
V júni 2005 ho predseda vlády RF Michail Fradkov vymenoval 
za prezidenta akciovej spoločnosti RŽD (Rossijskyje železny-
je dorogi). Jakunin však zďaleka nedosahuje popularitu Ivanova 
a Medvedeva. 

Valentína Matvijenková
Gubernátorka Sankt-Peterburgu je už dlhodobo najpopulárnejšou 
ženou v ruskej politike.

Alexander Konovalov
Ako o potenciálnom nástupcovi Putina sa začalo o Konovalovo-
vi hovoriť, keď sa dostal na zoznam kandidátov na post odvola-
ného generálneho prokurátora Ustinova. V roku 2005 preskočil 
dve administratívne úrovne – od prokurátora Baškirska k splno-
mocnenému predstaviteľovi prezidenta v Privolžskom federálnom 
okruhu. 
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Záver

Napriek rôznym tvrdeniam je vysoko pravdepodobné, že Vladimír 
Putin, ako aj sľúbil, nebude pretláčať jedného kandidáta, ale poskyt-
ne voličom možnosť, aby si sami zvolili nového prezidenta krajiny. 
V každom prípade aj on sám bude kandidátov navrhovať a či už 
budú dvaja alebo traja, na tom prakticky nezáleží. V prospech tejto 
možnosti hovoria aj posledné kádrové zmeny.

Pre mnohých nečakané kádrové povýšenie Sergeja Ivanova sa 
stalo príčinou pre najrôznejšie hodnotenia situácie. Jedni hovoria 
o tom, že prezident ho tým degradoval, iní zas o tom, že ho povýšil. 
Zvýšenie či zníženie jeho štatútu však nemusí znamenať zmenu poh-
ľadu Vladimíra Putina na personálie. Oveľa viac je pravdepodobné, 
že vymenovaním Ivanova Putin dáva najavo, že už urobil rozhodnu-
tie ohľadom technológie odovzdania moci. A personálie tu vôbec 
nie sú dôležité. Oveľa dôležitejšie sú úlohy, ktoré treba splniť.

Počas poslednej „veľkej“ konferencie v Kremli Putin vyhlásil, 
že na prezidentských voľbách v roku 2008 nebudú fi gurovať žiad-
ni „nástupcovia“, ale budú len kandidáti na prezidenta. A úlohou 
moci je len „zabezpečiť demokratický spôsob sledovania ich voleb-
nej kampane a výklad ich predvolebných pozícií, aby mohli občania 
RF urobiť svoju voľbu [2]. 

Podľa všetkého si Putin napriek očakávaniam verejnosti nezoberie na 
svoju zodpovednosť označenie konkrétnej osoby ako ním preferované-
ho kandidáta na prezidenta, a to z dvoch príčin. Po prvé, cena takejto 
voľby je vysoká a Putin určite nebude chcieť niesť zodpovednosť za kro-
ky svojho bývalého podriadeného po roku 2008. Tým viac, že tieto kro-
ky budú podľa všetkého mať nepopulárny charakter (riešenie sociálno-
ekonomických problémov). Po druhé, pre Putina je dôležité zachovať 
dialóg aj s tou časťou elity, ktorá bude nespokojná s osobou nového pre-
zidenta. Pokiaľ by potenciálneho nástupcu pomenoval osobne Putin, 
tak by bola nespokojnosť s jeho voľbou adresovaná jemu. 

Riešenie dilemy roka 2008 prostredníctvom „zapojenia kan-
didátov do volebného procesu“ vyzerá ako najprijateľnejšie. Bude 
to stimulovať rozvoj verejnej diskusie o budúcnosti krajiny, čo sa 
zas odrazí na formovaní normálneho politického procesu v Rusku 
(v súvislosti s tým, že sa obdobie stabilizácie skončilo a začala sa 
obdobie rozvoja). Ivanov aj Medvedev sú ľudia s rôznymi názormi, 
ale nevyznávajú rôzne ideológie. Okrem toho sa všetky významné 
politické sily už angažujú v podpore jedného alebo druhého kan-
didáta – liberáli sa koncentrujú okolo Medvedeva, kým patrioti – 
konzervatívci okolo Ivanova. 
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Implikácie pre Slovensko

Keďže je Slovensko predovšetkým energeticky závislé na Rusku, 
malo by mať s ním stabilné, korektné a vyvážené vzťahy. Preto je pri 
defi novaní zahraničnej politiky (ako aj politických stanovísk) voči 
Rusku potrebné vychádzať predovšetkým z vlastných záujmov. A tie 
sú o. i. nasledovné:

aby RF bola politicky stabilnou krajinou;
aby dokázala zabezpečiť bezpečnosť a udržateľnosť dodávok svo-

jich nerastných surovín na západné trhy;
aby federálne centrum dokázalo zabezpečiť koexistenciu stoviek 

národností na svojom území bez toho, aby vznikali separatistické 
ohniská, resp. vnútroruské národnostné konfl ikty (a z toho prame-
niace migračné vlny smerom na Slovensko);

rozšírenie vzájomnej hospodárskej spolupráce.
Môžem konštatovať, že v súčasnosti sa tieto záujmy úspešne 

napĺňajú. V Ruskej federácii je štát silný ako nikdy predtým a už 
nehrozí rozbitie štátu. Po menších bilaterálnych konfl iktoch s Ukra-
jinou a Bieloruskom Rusko naďalej funguje ako stabilný dodávateľ 
energetických surovín. Nedoriešená situácia panuje na severnom 
Kaukaze, hoci vojensky i politicky je osud Čečenska už vyriešený. 
Podarilo sa stabilizovať situáciu v Kabardíno-Bulkariji, Adygeji, 
Ingušsku a čiastočne i v Dagestane. Sú realizované rozsiahle prog-
ramy pre sociálno-ekonomickú obnovu regiónu, čo má dopad na 
likvidáciu sociálnej základne pre extrémizmus. Neustále sa rozvíja 
bilaterálna spolupráca medzi SR a RF a nech dopadnú prezidentské 
voľby v roku 2008 akokoľvek, na ruskej politike voči Slovensku sa 
to negatívne neodrazí. 

ZDROJE

Ivanovy pobeždajut medvedevych, Gazeta.ru, http://www.gazeta.ru/2007/04/19/[1]
oa_237200.shtml, 5. 4. 2007
Tla ová konferencia Vladimíra Putina, 1. 2. 2007, http://www.kremlin.ru/[2]
appears/2007/02/01/1219_type63380type63381type82634_117597.shtml, 6. 4. 
2007 
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Úvod
Rok 2006 sa stal rokom predvolebných súbojov a parlamentných 
volieb a rokom ostrého konfl iktu medzi vetvami moci na Ukrajine. 
Neustále konfl ikty na straníckej, vládnej a parlamentnej úrovni znač-
ne prehĺbili politickú krízu, o ktorej sa hovorilo už od parlament-
ných volieb. Môžeme tiež konštatovať ďalšie prehĺbenie rozkolu 
medzi „západnou“ a „východnou“ Ukrajinou. Konfl ikty prebiehali 
aj medzi veľkými fi nančno-priemyselnými skupinami. Súhrn tých-
to troch komponentov nám umožňuje hovoriť o hlbokej vnútornej 
kríze. Aby sme lepšie dokázali pochopiť korene krízy, je potrebný 
stručný historický exkurz.

Vývoj vnútropolitickej situácie po as sovietskeho 
obdobia

Počas existencie ZSSR sa boľševici, ktorí sa obávali nárastu ukra-
jinského nacionalizmu, s cieľom zjednodušenia riadenia Ukrajiny, 
rozhodli „zriediť“ ukrajinskú populáciu a územie pomocou oblastí 
s ruskou populáciou, ktoré predtým Ukrajine nikdy nepatrili. Išlo 
najmä o Doneckú oblasť, tzv. Novorossiju a v roku 1954 aj Krym. 
Čiže to, čo sa v súčasnosti nazýva východná a juhovýchodná Ukraji-
na. Musíme uznať, že za sovietskeho režimu sa tieto územia podarilo 

Vnútropolitická kríza 
na Ukrajine: 
korene a budúcnosť 1.2
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značne „ukrajinizovať“ s pomocou zavedenia povinnej výučby ukra-
jinského jazyka a literatúry, prostredníctvom TV a masovej migrá-
cie obyvateľstva (zo západných oblastí do východných) a pod. To 
však neviedlo k formovaniu jednotnej ukrajinskej národnosti v tom 
slova zmysle, že medzi východnými „Ukrajincami“ sa nezačala pre-
javovať ukrajinská národná identita a nepovažovali sa za Ukrajin-
cov. Väčšinou ani nehovorili po ukrajinsky. Dokonca dochádzalo 
k asimilácii presťahovaných západných Ukrajincov, a tí začínali roz-
právať buď po rusky, alebo v zvláštnom rusko-ukrajinskom dialek-
te „suržik“. Tak vznikol jasne sa prejavujúci národnostný a jazyko-
vý rozkol medzi západnými a východnými Ukrajincami, ktorý síce 
nepredstavoval problém počas existencie ZSSR, ale po jeho rozpade 
sa stal príčinou vzniku obrovských problémov pri budovaní štátu 
a politickom rozvoji nezávislej Ukrajiny.

Musíme spomenúť aj sociálno-ekonomický a kultúrno-hodno-
tový rozkol. V sovietskom období bol vo východných oblastiach 
Ukrajiny vybudovaný obrovský priemyselný komplex, ktorého jad-
ro tvorili/tvoria metalurgia, uhoľný a vojenský priemysel. Západné 
oblasti ostávali prevažne poľnohospodárske. Životná úroveň a spô-
sob života obyvateľstva na východe a západe sa značne líšili. V rámci 
kultúrno-hodnotových faktorov je potrebné zdôrazniť dva faktory 
– náboženstvo a politickú kultúru. Nehľadiac na ateizmus soviet-
skeho obdobia, tradičný náboženský rozkol na Ukrajine existoval 
už vtedy. Populácia západnej Ukrajiny sa hlásila prevažne ku gréc-
ko-katolíckej a rímsko-katolíckej cirkvi a nehľadela príliš na zákaz 
navštevovať kostoly. Obyvateľstvo východu bolo menej nábožensky 
založené, medzi veriacimi prevažovali pravoslávni, ktorí mali kon-
formnejší vzťah voči moci. Potom, ako Ukrajina získala nezávislosť, 
rozkol nastal aj v rámci samotnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi: 
vyčlenil sa Kyjevský patriarchát, ktorý neuznáva nadradenosť mos-
kovského patriarchu. Veľmi sa odlišovala aj politická kultúra obyva-
teľstva – nie náhodou bola tradícia odporu voči moci a disidentstva 
silná práve v západných oblastiach, kým vo východných prakticky 
absentovala.

Vnútropolitická situácia po rozpade ZSSR

Po rozpade ZSSR na Ukrajine na základe disidentského hnutia 
a neformálnej kultúry vzniklo silné opozičné (antikomunistic-
ké) hnutie, ktorého jadro predstavoval Narodnyj Ruch na čele s V. 
Čornovilom. Ale straníckej elite na čele s tajomníkom ústredného 
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1 Parlament: Najvyššia rada 
Ukrajiny, vláda: Kabinet 
ministrov Ukrajiny – pozn. 
aut.

výboru komunistickej strany Kravčukom sa podarilo prevziať heslá 
demokratizácie a nezávislosti, udržať si moc a uskutočniť referen-
dum o nezávislosti Ukrajiny a prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil 
Kravčuk. Prvé, tak ako aj ďalšie prezidentské a parlamentné voľby 
takmer vždy rozdeľovali krajinu na „západ“ a „východ“, čím sa tra-
dičné rozkoly prenášali do politickej roviny. V roku 1991 sa súpere-
nie „prozápadného“ Čornovila a „východného“ Kravčuka skončilo 
víťazstvom Kravčuka. V roku 1994 – politický boj „proruského“ 
Kučmu s „prozápadným“ (začal byť ponímaný takto) Kravčukom sa 
opäť skončil víťazstvom „východu“; 1999 – súperenie medzi Kuč-
mom ponímaným už ako „prozápadným“ a komunistom Simonen-
kom sa skončilo porážkou „východného“ kandidáta. Nehľadiac na 
rôzne scenáre volieb, rôznych kandidátov a rôzne témy volebných 
kampaní, spoločné bolo súperenie na základe regionálneho princí-
pu. Dokonca aj v prípade súperenia „komunistu“ s „demokratom“ 
(Simonenko vs. Kučma) bola stranícka príslušnosť prvého pre voli-
čov východných oblastí druhoradá, hlavné pre nich bolo jeho pro-
ruské smerovanie. 

Čo sa týka opozície, ani jedny voľby ju nedostali k moci, i keď 
bola silne zastúpená v parlamente, ktorý sa čoraz viac dostával spod 
kontroly Kučmu a stával sa čoraz viac opozičným. Porážky opozície 
môžeme vysvetľovať jej rozpoltenosťou aj cielenými krokmi vlád-
nucej elity. Keďže sa opozícia nemohla dostať k moci prostredníc-
tvom volieb, aktívne hľadala iné spôsoby, vrátane neformálnych. To 
sa odzrkadlilo na realizácii masových akcií „Ukrajina bez Kučmu“, 
početných protestných demonštráciách a taktiež pokusoch o ini-
ciovanie procedúry impíčmjentu voči prezidentovi. Politická elita, 
odstavená Kučmom od vedenia krajiny, sa transformovala na „kon-
traelitu“ (jej dva hlavné komponenty predstavoval bývalý predseda 
vlády Juščenko a bývalá podpredsedkyňa vlády Tymošenková), kto-
rá si ako hlavnú úlohu zadala zjednotiť všetky opozičné sily s cieľom 
získania moci. Čiastočne sa im to podarilo – vytvorili v parlamente1 
veľkú frakciu „Naša Ukrajina“. Tá však v parlamente nezískala kon-
trolný balík hlasov.

Prezidentské vo by 2004 – „oranžová revolúcia“

Kontraelita dávala voličom pred voľbami jasnú orientáciu: výsle-
dok čestných volieb môže byť len jeden – víťazstvo Juščenka, všetky 
ostatné výsledky znamenajú nelegálne kroky moci. Táto téza jed-
noznačne ovplyvnila masové povedomie. Okrem toho, na začiatku 
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predvolebnej kampane vznikla pre opozíciu pozitívna situácia. Po 
prvé, opozícia sa opierala o silné sociálne hnutie, vrátane mládežníc-
keho, keďže značná časť elektorátu bola nespokojná s Kučmovým 
režimom. Po druhé, samotná vládnuca elita na čele s Kučmom usku-
točnila bezprecedentnú provokáciu regionálneho rozkolu Ukrajiny. 
Stavila na predsedu vlády Janukoviča – predstaviteľa ruskojazyčného 
Donbasu, zle hovoriaceho a píšuceho po ukrajinsky, s dvoma zázna-
mami v trestnom registri a tesne prepojeného s tzv. „doneckým kla-
nom“. Voľba takéhoto kandidáta nevyhnutne znamenala súperenie 
podľa princípu „západ vs. východ“ a poskytovala veľa možností pre 
kritiku kandidáta zo strany opozície.

Situácia sa prehĺbila o to viac, že ruský prezident Putin otvore-
ne podporil Janukoviča, ktorý neraz vyhlasoval, že strategické par-
tnerstvo s Ruskom predstavuje pre neho prvoradý záujem. Toto 
napomohlo ďalšej politickej polarizácii a poskytlo možnosť obvi-
niť Rusko z nátlaku na ukrajinský elektorát a nanucovania kandidá-
ta. Významnú úlohu zohrala aj pozícia predstaviteľov ukrajinského 
biznisu, ktorí sa obávali koncentrácie ekonomickej moci v rukách 
„doneckej“ skupiny. Táto okolnosť prinútila rad veľkopodnikateľov, 
aby sa zjednotili pre podporu Juščenka. 

Súhra týchto faktorov viedla k „oranžovej revolúcii“, ktorá sa sta-
la možnou predovšetkým v dôsledku hlbokého vnútorného roz-
kolu krajiny. V tejto situácii sa kontraelita nemohla dostať k moci 
iným než v podstate násilným uchvátením moci s jej nasledov-
nou legitimizáciou prostredníctvom volieb. Inými slovami, kroky 
vládnucej elity, ktorá zablokovala legálne možnosti získania moci 
v podmienkach politického rozkolu, viedli k tomu, že pre nátlak 
más musela odovzdať moc. Samotný vnútroelitný rozkol nebol 
regionálnym v tom slova zmysle, že by opoziční lídri predstavovali 
západné oblasti (naopak: Juščenko pochádza zo Sumskej oblasti, 
ktorá hraničí s RF, Tymošenková je zas z ruskojazyčnej Dnepropet-
rovskej oblasti). Ale sebaidentifi kácia opozície ako „prozápadnej“ a 
„protiruskej“ smerovala k tomu, že ju západné regióny začali chápať 
ako „svoju“ politickú silu – a preto bola neprijateľná pre východ-
né regióny (potvrdili to „zrkadlové“ výsledky volieb v západných 
a východných oblastiach). Výsledkom revolučných udalostí na 
Ukrajine sa stalo východisko z krízy na základe scenára „víťaz berie 
všetko“. Nová opozícia prakticky nebola pripustená ku kľúčovým 
postom.

Spojenectvo Juščenka a Tymošenkovej sa rozpadlo už v septembri 
2005 pre neustále škandály a konfl ikty. Tymošenková totiž zaujíma-
la v prípade kľúčových politických problémov radikálnejšie postoje 

Vnútropolitická kríza na Ukrajine: korene a budúcnos



191

1.2

než Juščenko. Nová elita sa dostala do konfl iktu s parlamentom, čo 
sa odzrkadlilo na vyjadrení nedôvery vláde J. Jechanurova v januári 
2006 (pre plynové dohody s RF), za ktoré hlasovali aj poslanci Blo-
ku Júlie Tymošenkovej (BJT). Koncom roka 2005 sa do politiky po 
uzavretí „paktu o neútočení“ s Juščenkom vrátila Strana regiónov, 
ktorej cieľom bolo čo najlepšie sa pripraviť na parlamentné voľby 
v marci 2006.

Ústavná reforma

Dôležitou požiadavkou nastolenou počas „revolúcie“ bola zmena 
formy vládnutia na parlamentno-prezidentskú, čo malo poskytnúť 
možnosť sformovať koaličnú väčšinu za účasti všetkých síl, ktoré 
uspeli vo voľbách. Dokonca môžeme hovoriť o dohode o ústavnej 
reforme ako o podmienke, po splnení ktorej moc súhlasila s usku-
točnením tretieho kola prezidentských volieb: čiže sa fakticky zmie-
rila s víťazstvom opozície. Ale po víťazstve vo voľbách predstavitelia 
bývalej opozície stratili záujem o ústavnú reformu a začali ju odďa-
ľovať. Reforma bola využitá ako heslo s cieľom „uspokojenia“ pora-
zených, ktorým garantovala v budúcnosti možný príchod k moci. 
Práve týmto môžeme vysvetliť vyhlásenia Juščenka počas celého 
roka 2005 o predčasnosti reformy, o potrebe jej detailnejšieho pre-
pracovania a pod. Ale rozhodnutie o reforme bolo prijaté ešte pred 
prezidentskými voľbami – v podobe zákona o uskutočnení zmien 
v ústave a preto bolo veľmi problematické ho zrušiť.

Zmeny ústavy podstatne rozšírili právomoci parlamentu. Na 
základe nominácie prezidenta parlament menuje ministrov obra-
ny a zahraničia; na základe nominácie kabinetu ministrov – ostat-
ných členov vlády, predsedu protimonopolného výboru, predsedu 
štátneho výboru pre televíziu a rozhlas, predsedu fondu národné-
ho majetku. Parlament má tiež právo odvolávať týchto funkcioná-
rov [3].

Premiér je menovaný parlamentom na základe nominácie prezi-
denta. Kandidatúru na túto funkciu prezidentovi navrhuje koalí-
cia poslaneckých frakcií – tzv. „väčšina“. Parlament tiež rozhoduje 
o odvolaní premiéra. Existujú dva možné dôvody pre odvolanie vlá-
du – vyjadrenie nedôvery parlamentom alebo odstúpenie/odvola-
nie premiéra, čo automaticky znamená odstúpenie/odvolanie celej 
vlády [3]. Predsedu vlády nemôže odvolávať prezident [3].

Parlament môže byť rozpustený nielen v prípade, že nezačne 
v priebehu 30 dní od svojho zvolenia fungovať. V súčasnosti má 
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prezident ďalšie dva ústavné dôvody na rozpustenie parlamentu – 
ak v priebehu mesiaca nedošlo k zostaveniu „väčšiny“ a tiež v prípa-
de, ak počas 60 dní po odvolaní vlády nebola zostavená nová. Počas 
posledných 6 funkčných mesiacov právomocí prezidenta alebo par-
lamentu nie je možné parlament rozpustiť. Ďalšou zo zmien je nor-
ma, podľa ktorej fungovanie parlamentu upravuje ústava a parla-
mentný poriadok [3].

Parlamentná vä šina

Myšlienka vytvorenia „väčšiny“ v parlamente sa objavila potom, 
ako bol odvolaný z pozície predsedu Alexander Tkačenko. Poslan-
ci, ktorí boli nespokojní s jeho činnosťou, uskutočnili vlastné roko-
vanie, ktoré nazvali plenárnym. Počas tohto rokovania neboli prí-
tomní protivníci odvolania predsedu parlamentu. O legitimite 
tohto rozhodnutia sa diskutuje doteraz, ale myšlienka vytvorenia 
parlamentnej „väčšiny“ si našla svoje uplatnenie. Poslanecká „väčši-
na“, nehľadiac na absenciu príslušnej legislatívy, bola s premenlivým 
úspechom vytváraná a fungovala, koordinovala hlasovanie svojich 
účastníkov v tých najdôležitejších otázkach. Po ústavných zmenách 
„väčšina“ získala svoj právny štatút.

„Väčšina“ je defi novaná v obnovenom texte ústavy ako koalícia 
poslaneckých frakcií, ktorú tvorí väčšina poslancov. Koalícia posla-
neckých frakcií sa formuje v priebehu mesiaca od začiatku prvého 
rokovania parlamentu alebo od dňa ukončenia činnosti predchá-
dzajúcej „väčšiny“. Hlavnou právomocou „väčšiny“ je predloženie 
kandidatúry na post predsedu vlády prezidentovi. Pokiaľ je „väčši-
na“ súčasťou jednej frakcie, táto získava práva „väčšiny“ [3].

Prezident

Prezident prostredníctvom politickej reformy žiadne podstatné 
výhody nezískal. Prišiel o právo menovať členov vlády a odvolávať 
generálneho prokurátora. Právo vytvárať a rušiť ústredné orgány 
moci prešlo na vládu, ktorá posilnila svoju úlohu v realizácii výkon-
nej moci. Bolo ohraničené právo prezidenta na veto – v súčasnosti 
ho nie je možné uplatniť na zákony predpokladajúce zmeny ústa-
vy [3].

Ústava z roku 1996 delegovala na prezidenta obrovské právomo-
ci, ktoré umožňovali hovoriť o dualizme vo výkonnej moci. Ústavné 
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2 Vzniknutú vnútropolitickú 
situáciu je potrebné hod-
noti  ako dôsledok zlyha-
nia politickej elity Ukraji-
ny. Spolo enská nálada je 
stále vo i pred asným vo -
bám odmietavá. Tento fakt 
je jedným z hlavných dôvo-
dov, pre o samotní politic-
kí aktéri (okrem BJT) nie sú 
pred asným vo bám naklo-
není. Vzh adom k vlažnému 
postoju ob anov k politickej 
kríze, ani jedna strana dote-
raz nedokázala zmobilizova
reálnu podporu pre vytvore-
nie spolo enského tlaku – 
pozn. Peter Juza.

3 Bezprostredným dôvodom 
vydania nariadenia bola reál-
na možnos  získania 300 hla-
sov (z celkového po tu 450) 
v parlamente, o bolo potvr-
dené aj predstavite mi vlád-
nej koalície. Jeho hlavným 
motívom bola snaha zabrá-
ni  vládnej koalícii získa
ústavnú vä šinu ( o by o. i. 
znamenalo aj možnos  pre-
hlasovania prezidentského 
veta). V pozadí prezidentov-
ho kroku bola tiež jeho nevy-
slovená obava o zásadnú 
zmenu zahrani nopolitickej 
orientácie Ukrajiny – pozn. 
Peter Juza. 

zmeny (z januára 2006) len oslabili úlohu prezidenta v realizá-
cii výkonnej moci, ale koncepčne situáciu nezmenili. Prezidento-
vi ostáva právo menovať a odvolávať predsedov samospráv. Okrem 
toho naďalej plní funkcie zabezpečenia štátnej nezávislosti, národ-
nej bezpečnosti a vedenia zahraničnopolitickej činnosti štátu [3]. 
Obsah týchto funkcií nie je podrobne stanovený a preto je priro-
dzené, že prezident aj v súčasnosti ovplyvňuje činnosť vlády v tých-
to sférach.

Prezidentovi ostala možnosť blokovať schválenie zákonov, ktoré 
sú pre neho nevýhodné. Podľa zmien v ústave, ak bude počas opako-
vaného čítania zákon opäť schválený parlamentom minimálne dvo-
ma tretinami hlasov, je povinný zákon podpísať a ofi ciálne ho zverej-
niť v priebehu 10 dní. Ak ho nepodpíše, tak zákon podpíše predseda 
parlamentu. Prezident je povinný zákon podpísať len v tom prípade, 
ak boli počas opakovaného čítania zákona odmietnuté všetky ale-
bo časť návrhov prezidenta. Pokiaľ bude v procese svojho čítania 
zákon zmenený takým spôsobom, aký nepredpokladajú preziden-
tove návrhy, je zákon považovaný za nový [3]. A prezident získava 
opäť právo ho vetovať.

Politická kríza2 v marci/apríli 2007

Môžeme konštatovať, že ústavná reforma nebola úplne domyslená 
a nevyriešila mnoho otázok vo vzťahoch prezidenta, parlamentu 
a predsedu vlády, čo sa stalo jednou z hlavných príčin mocenské-
ho súperenia. Súperenie kulminovalo, keď prezident 2. apríla 2007 
vydal Nariadenie prezidenta č. 264/2007 o predčasnom ukončení 
právomocí Najvyššej rady Ukrajiny3. 

Nariadenie sa stalo výsledkom ostrého konfl iktu medzi hlavou 
štátu, opozičnými parlamentnými a mimoparlamentnými politický-
mi silami a vládnucou parlamentno-vládnou koalíciou. Jadro kon-
fl iktu v podstate tvoria aj kľúčové tvrdenia ústavy, ktoré defi nujú sys-
tém organizácie štátnej moci. Strany konfl iktu demonštrovali rôzny 
prístup k chápaniu, interpretácii a aplikácii týchto tvrdení. Ústavný 
konfl ikt sa transformoval na ústavnú krízu. Pozrime sa na text naria-
denia podrobnejšie.

V preambule sa prezident odvoláva predovšetkým na ignorova-
nie ústavných pravidiel formovania koalície poslaneckých frakcií 
parlamentnou väčšinou. Ako symptóm sa udáva „prechod od oje-
dinelých prípadov doplnenia koalície k praxi jej masového doplne-
nia na základe individuálneho alebo skupinového členstva“. Podľa 
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prezidenta dochádza k hrubému porušovaniu čl. 83 ústavy. Toto 
porušenie má podľa prezidenta za následok:

skreslenie výsledkov prejavu vôle obyvateľstva krajiny;• 
opovrhovanie ústavnými volebnými právami občanov;• 
ignorovanie ústavného princípu národnej suverenity;• 
vytvorenie reálnych predpokladov pre uzurpovanie moci na • 
Ukrajine;
vznik hrozby pre národnú bezpečnosť;• 
destabilizáciu politickej situácie v krajine;• 
vznik potenciálnej hrozby pre štátnu suverenitu [2].• 

Odvolávajúc sa na časť 2 čl. 102 ústavy, prezident pripomenul, že 
disponuje štatútom garanta štátnej suverenity, územnej celistvosti 
Ukrajiny, dodržiavania ústavy, práv a slobôd človeka a občana. Ten-
to štatút ho (podľa jeho názoru) zaväzuje k predčasnému rozpus-
teniu parlamentu, pokiaľ sú iné spôsoby prevencie hrubého poru-
šovania Ústavy zo strany parlamentu vyčerpané [2]. Skúsme sa to 
pozrieť podrobnejšie.

Nerozumiem, čo myslel prezident v prípade termínu „skupinové 
členstvo“. Môžem len predpokladať, že za týmto tvrdením bol pre-
chod A. Kinacha s jeho skupinou ku koalícii, ktorý sa stal posled-
ným argumentom pri prijatí rozhodnutia o predčasnom rozpustení 
parlamentu.

Prezident tvrdí, že pripojenie poslancov vylúčených z opozič-
ných frakcií malo za následok „skreslenie výsledkov prejavu vôle 
obyvateľstva krajiny“. Ale príčiny vylúčenia poslancov z frakcií 
môžu súvisieť aj so zmenou programových cieľov samotnou frak-
ciou. Je potrebné brať do úvahy aj ukrajinské špecifi kum, že posla-
nec nie je závislý od voličov, ale od vôle lídra frakcie. Okrem toho 
je faktom, že sa niektoré frakcie neformovali na základe ideologic-
kých princípov.

Prezident neposkytol vysvetlenie ani ohľadom prepojenia medzi 
doplnením koalície o iných poslancov a hodnotením tejto okolnosti 
v kontexte obsahu častí 2 a 3 čl. 5 ústavy (porušenie princípu národ-
nej suverenity). V čom tkvie porušenie princípu národnej suvereni-
ty? Prezident jasne nevysvetlil, ako doplnenie koalície „destabilizu-
je krajinu“, „vytvára hrozby pre národnú bezpečnosť“, „potenciálne 
ohrozuje štátnu suverenitu“. Absentuje konkrétnosť, ale závery sú 
závažné.

Právomoc, ktorú predpokladá bod 8 čl. 107 ústavy (ohľadom 
predčasného rozpustenia parlamentu), môže byť realizovaná len na 
základe čl. 90 ústavy [3]. V prezidentskom nariadení nie je tento 
článok ani len menovaný. Prečo?

Vnútropolitická kríza na Ukrajine: korene a budúcnos



195

1.2

4 Ústavnos  krokov jednotli-
vých politických aktérov je 
diskutabilná. V porovnaní 
s precedensom z decembra 
2004, ke  bolo prijaté poli-
tické a nie ústavné riešenie 
o tre om kole prezidentských 
volieb sa sú asná situácia javí 
ako pokra ovanie uvedenej 
„politickej tradície“. Ústavný 
súd ako poistka politického 
systému na Ukrajine nefun-
guje a nemá takmer žiadnu 
váhu. Preto v prípade aké-
hoko vek riešenia jeho roz-
hodnutia nebudú akceptova-
né ani všetkými politickými 
aktérmi, ani celou ukrajin-
skou verejnos ou – pozn. 
Peter Juza.

V nariadení sa hovorí o „povinnosti prezidenta predčasne rozpus-
tiť parlament“ [2]. Ani v jednom z ústavných článkov spomínaných 
v nariadení sa takáto „povinnosť“ prezidenta nespomína.

Je možné spochybniť aj rad normatívnych aktov a vyhlásení, ktoré 
schválila parlament a vláda po zverejnení prezidentského nariade-
nia. Tým, že parlament uznal nariadenia ako protiústavné, prekročil 
svoje kompetencie, keď si prisvojil právomoci ústavného súdu. Igno-
rovanie nariadenia taktiež protirečí ústave4. Ale až kým ústavný súd 
nerozhodne o jeho protiústavnosti, nariadenie disponuje právnou 
silou.

Parlament má právo hodnotiť prezidentské nariadenie, ale nemá 
právo ho interpretovať. Pokus parlamentu prispôsobiť svoje kroky 
čl. 60 ústavy je spochybniteľný. V tomto článku sa hovorí o tom, že 
„nikto nie je povinný plniť zjavne nelegitímne pokyny alebo príka-
zy“. Ale nie sú tam spomenuté nariadenia. Či ich môžeme stotožniť 
s „pokynmi“ alebo „príkazmi“, bude musieť rozhodnúť ústavný súd. 
Opierajúc sa pri svojich krokoch o tvrdenia čl. 60, poslanci obvinili 
hlavu štátu z vydania „nelegitímneho“ nariadenia a pritom nemali 
na to dostatočné oprávnenie. Čo len prehĺbilo konfl ikt ešte viac. 

Konflikt záujmov podnikate ských skupín

Jedným z aspektov súčasnej krízy na Ukrajine je aj konfl ikt medzi 
podnikateľskými skupinami, ktoré stoja za politickými stranami. 
V dôsledku parlamentných volieb a príchodu Janukoviča k moci sa 
do popredia dostala skupina System Capital Management (SCM), 
ktorej 90 % akcií vlastní najbohatší človek Ukrajiny Rinat Achme-
tov. Okrem toho vznikla pozitívna situácia aj pre skupiny „Interpi-
pe“ (Viktor Pinčuk) a „Ukrsib“ (Alexander Jaroslavskyj). 

Podnikateľské skupiny, ktoré sympatizovali s proprezidentskou 
stranou Naša Ukrajina (NU) a s Blokom Júlie Tymošenkovej, sa 
ocitli v zložitej situácii. V poslednom období na Ukrajine prebie-
hajú privatizačné procesy, ktoré riadi fond štátneho majetku, na čele 
ktorého stojí Valentína Semenjuková – členka Socialistickej strany 
Ukrajiny. A je faktom, že všetky posledné rozhodnutia prijaté fon-
dom boli nepriaznivé pre podnikateľov stojacich za BJT. Najväčším 
škandálom sa stala privatizácia akciovej spoločnosti Luganskteplo-
voz. Na kúpu podniku ašpirovala skupina Privat na čele s Igorom 
Kolomojským, ktorý má dávne partnerské vzťahy s Tymošenkovou. 
Ale na základe rozhodnutia fondu boli k privatizácii pripustené len 
dve ruské spoločnosti. 

Viktor KOVA OV
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5 Ve ká vä šina podnikate-
ov-poslancov po stroskotaní 

rokovaní o vytvorení vládnej 
koalície opustila BJT, o bolo 
jedným z hlavných dôvodov 
vzniku politickej krízy – 
pozn. Peter Juza.

Hlavné privatizačné spory však ešte len prídu. V roku 2007 sa plá-
nuje privatizácia akcií Ukrtelekomu, o ktoré sa už zaujíma spoloč-
nosť Rinata Achmetova. Okrem toho ukrajinská vláda už súhlasila 
so začiatkom privatizácie v energetickej sfére. Preto je samozrejmé, 
že súperenie o rozpustenie parlamentu bude zahŕňať aj aspekt záuj-
mov kľúčových podnikateľských skupín na Ukrajine.

Záver

Krízu na Ukrajine môžeme rozdeliť na tri navzájom prepojené kom-
ponenty. Prvým je rozkol medzi „západnou“ a „východnou“ Ukraji-
nou, ktorý je veľmi hlboký a ovplyvňuje všetky aspekty života v kra-
jine (politický, ekonomický, kultúrny i náboženský).

Druhým je samotná politická kríza súvisiaca s ústavnými zmena-
mi platnými od 1. 1. 2006. Nové znenie ústavy ponechalo príliš veľa 
otázok v rámci vzťahov medzi jednotlivými štátnymi aktérmi otvo-
rených. A to učinilo boj o moc nevyhnutným. Okrem toho, Stra-
na regiónov fungovala príliš aktívne, čo vyvolalo u opozície dojem, 
že ašpiruje na totálnu moc. Vnútropolitická kríza je umocňovaná 
prvým komponentom, keď sa vo verejnej mienke vládna koalícia 
spája s „východnou“ a opozícia spoločne s prezidentom so „západ-
nou“ Ukrajinou.

Nie je možné zanedbať ani vzťahy medzi jednotlivými podni-
kateľskými skupinami. Tie sú podelené podľa parlamentných strán 
(Strana regiónov: SCM, Ukrpodšipnik, Socialistická strana: Iľjič 
staľ, NU: Petr Porošenko, BJT: Finansy i kredity a Privat5) a je logic-
ké, že súperenie medzi stranami i medzi vetvami moci sa prenáša aj 
do súperenia medzi fi nančno-priemyselnými skupinami.

Implikácie pre Slovensko

Ukrajina znamená pre SR zahraničnopolitickú prioritu [1] a to 
automaticky predpokladá zvýšený záujem o dianie v tejto krajine. 
Slovensko tu má svoje dlhodobé ekonomické záujmy. Okrem toho 
veľvyslanectvo SR v Kyjeve funguje ako kontaktné veľvyslanectvo 
(Contact Point Embassy) NATO pre Ukrajinu.

Z pohľadu SR nie je možné vnímať vnútropolitickú krízu na 
Ukrajine ako potenciálne ohrozenie záujmov (v prípade, že nedôjde 
ku krviprelievaniu). Politická kríza predstavuje vnútornú záležitosť 
Ukrajiny a preto nie je potrebné ju žiadnym spôsobom ovplyvňovať. 

Vnútropolitická kríza na Ukrajine: korene a budúcnos
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V podstate môžeme konštatovať, že na Ukrajine prebieha proces 
zmien a adaptácie na zmeny, ktoré priniesla ústavná reforma v janu-
ári 2006. Značným pozitívom je, že napriek vnútropolitickej krí-
ze sa strany doteraz udržiavali v rámci právneho poľa vymedzené-
ho ústavou a zákonmi. To znamená, že na Ukrajine prebieha vývoj 
politickej kultúry charakteristickej pre európske demokratické štáty. 
Problémom je rôzna interpretácia príslušných zákonov a ústavných 
tvrdení jednotlivými štátnymi aktérmi. 

Ďaleko väčšie ohrozenie môže predstavovať ďalšie prehĺbenie 
rozkolu Ukrajiny na „západnú“ a „východnú“. Len ťažko si doká-
žem predstaviť, že by spomínaný rozkol prebehol bez krviprelie-
vania. Rozštiepenie na „rozvinutý východ“ a „zaostalý západ“, by 
mohlo znamenať aj destabilizáciu situácie pri východných hrani-
ciach Slovenska.

ZDROJE

Bezpe nostná stratégia SR 2005, http://www.mosr.sk/dokumenty/bezp_[1]
strategia_2005.pdf, 14. 4. 2007.
Ukaz prezidenta Ukrajiny No. 264/2007, http://www.president.gov.ua/ru/[2]
documents/5961.html, 10. 4. 2007.
Konstitucija Ukrajiny, http://www.president.gov.ua/content/103.html, [3]
14. 4. 2007.

Viktor KOVA OV
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Úvod
Od víťazstiev v stredovekej kaukazskej vojne do porážok v prvej čečenskej
Zmeny vojensko-taktického prístupu v druhej čečenskej vojne a dilemy 
dnešných víťazstiev
Kto a ako v Čečensku vládne? 
Implikácie pre Slovensko

Úvod

Posledných 15 rokov bolo pre Čečensko obdobím neustáleho pre-
hodnocovania vlastnej histórie. Čo bolo včera vzburou, je dnes 
revolúciou a zajtra bude znova prevratom. Ak dnes vyzerá včeraj-
šia čečenská vláda kolaborantsky, zajtra bude uznaná za legitímnu. 
Takéto „historické zlomy“ dávali každému roku výsadu prelomové-
ho a pre budúcnosť výnimočného. Predchádzajúci rok spadá tiež do 
kategórie historicky najdôležitejších. A to pre niekoľko podstatných 
príčin:

Politika tzv. „čečenizácie vojny“ vyhrala. Boj s ozbrojeným 1.  
hnutím začali viesť sami Čečenci. Posledným krokom k tomu 
boli parlamentné voľby, po ktorých sa zavŕšilo formovanie 
nových vetiev moci a menovanie Ramzana Kadyrova za nové-
ho prezidenta. Vojenský aspekt „čečenizácie“ bol však zreali-
zovaný ešte skôr – po vytvorení čečenských silových štruktúr 
a odovzdaní právomocí pre boj s povstalcami do čečenských 
rúk. 
Možnosť rokovaní s povstaleckou stranou pravdepodob-2.  
ne zanikla. Séria sporných, ale v podstate úspešných vojen-
sko-policajných operácií, v ktorých našli smrť dvaja relatívne 
umiernení prezidenti (Aslan Maschadov, marec 2005; Abdul 
Chalim Sajdulajev, jún 2006), zabránila koketovaniu s myš-
lienkou diskusie s povstalcami. Po ich smrti sa čečenská „opo-
zícia“ na čele so svojím prezidentom Doku Umarovom zra-
dikalizovala a obom stranám je jasné, že výzva na dialóg je 
útopiou. 

Čečensko: od neúspešnej vojny 
k „úspešnej“ protiteroristickej 
operácii 1.2
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Výrazné posilnenie pozícií čečenského vedenia, čo sa podľa 3.  
úrovne lobovania počas prípravy dohody o rozdelení právo-
mocí medzi Grozným a Moskvou nedá prehliadnuť. Posilne-
nie je dôvodom na to, aby sa hovorilo o vzniku tzv. „systémo-
vého separatizmu“. Tento termín sa začal používať na odde-
lenie povstalcov ako nositeľov „nesystémového separatizmu“ 
od „separatistov systémových“ v podobe predstaviteľov poli-
tickej elity. Poukazuje na fakt, že elita dokázala sformovať 
systém štátneho riadenia v Čečensku tak, aby bola republika 
fakticky mimo ruského práva, a pritom ostala časťou Ruska. 
Môžeme hovoriť o priamej väzbe medzi „systémovým sepa-
ratizmom“ a „čečenizáciou konfl iktu“. Príspevok sa pokúsi 
dať odpoveď na otázku, v akom je štádiu a akú trvanlivosť má 
čečenský konfl ikt, ako sa vyvíjala efektivita vojensko-politic-
kej taktiky ruskej vojenskej mašinérie proti povstaleckým silám 
a aký to má dopad na sociálno-politický stav dnešnej čečenskej 
spoločnosti. 

Od ví azstiev v stredovekej kaukazskej vojne do 
porážok v prvej e enskej 

Rozpad rodového typu spoločnosti koncom 18. storočia na sever-
nom Kaukaze naštartoval etapu búrlivého rozvoja štátu ako domi-
nantného elementu moci. V tej dobe sa v nespočetných vojenských 
konfl iktoch rozhodovalo o tom, či sa etnické spoločenstvo zmení 
na národ, alebo sa vráti k rodovému neštátnemu zriadeniu a pokorí 
sa dŕžavám, ktoré by spojazdnili mechanizmy štátu a stabilizovali 
životnú úroveň obyvateľstva. 

Vplyvom historických udalostí sa tento proces koncom 20. storo-
čia zopakoval. Dnešná situácia v Čečensku je až priveľmi podobná 
tej v minulosti. Tak ako za čias imáma Šamiľa, aj v čečenskej vojne sa 
ideologickým základom konfl iktu stala zvrátená a primitívna forma 
islámu – muridizmus, založený predovšetkým na výzve do boja pro-
ti neveriacim. Muridizmus bol pre aktérov kaukazskej a čečenskej 
vojny symbolom oslobodenia od osobnej zodpovednosti a organi-
začným poriadkom založeným na slepej pokore. Muridi vyhlásili 
v mene slobody, rovnosti a nezávislosti ghazavat („svätú vojnu“), 
čím sa zamotali do ilúzie oslobodenia sa od otroctva. Rozdiel medzi 
kaukazskou a čečenskou vojnou bol len v tom, že v prípade čečen-
skej vojny bola ideológia ešte primitívnejšia a falošnejšia. Spôsobili 
to dávne rozpory islamskej tradície a absencia akejkoľvek duchovnej 

e ensko: od neúspešnej vojny k „úspešnej“ protiteroristickej operácii
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autority. Tak ako kedysi Šamiľ, aj prezident Džochar Dudajev sa 
pokúsil sformovať nový štát pomocou teroru, kde konsolidujúcim 
prvkom mal byť obraz nepriateľa v podobe Ruska. Obaja budovali 
feudálno-despotickú monarchiu fungujúcu na systéme zastrašova-
nia, asketizmu a prenasledovania. Militarizácia spoločnosti dosiahla 
za Šamiľa neuveriteľný rozmach. Šamiľ mal armádu 50 000 vojakov 
a 5 000 jazdcov. Podobnú schému organizácie spoločnosti vytvo-
ril aj Dudajev, ktorý sa opieral o ozbrojené formácie recidivistov. 
Hneď na začiatku vojny dokázal postaviť do zbrane takmer všet-
kých mužov v republike. V decembri 1994 privítalo ruské jednotky 
v Groznom trikrát viac obrancov, ako bolo útočníkov. 

Ekonomickým motorom kaukazskej vojny sa stal zaužívaný sys-
tém lúpežných nájazdov, akási svojrázna obyčaj chudobných hor-
ských rodov. Lúpežná expanzia dopĺňala mizivé produkty ich výrob-
nej činnosti a vytvorila svojrázny „biznis“, pilierom ktorého sa sta-
li medzirodové sváry a konsolidujúcim sociálnym mechanizmom 
primitívna „vojenská demokracia“. Lúpežné nájazdy sa uskutočňo-
vali nielen kvôli materiálnej koristi, ale aj ako hon na ľudí, ktorých 
potom horali predávali alebo vymieňali za výkupné. Lúpežný štýl 
života uspokojoval požiadavky spoločnosti, ktorá si pri prechode 
z rodovej na štátnu žiadala to, čo im štát začínal upierať. Všetko sa 
robilo kvôli vojne, počas ktorej bol rozvoj potláčaný. 

Ekonomické predpoklady dnešnej čečenskej vojny boli sformova-
né analogickým spôsobom. Tradičný kriminálny biznis, ktorý dávno 
prekročil hranicu severného Kaukazu, sa dostatočne rýchlo zmenil 
na organizované lúpenie a rozsiahle kriminálne operácie s ropou, 
zbraňami, drogami a peniazmi. 

Obe vojny si našli aj rovnakú ideológiu. Najnižšie vrstvy prijali 
islámske právo (šarí‘a) a vyhlásili ghazavat, keďže si postupne uve-
domovali materiálne výhody výbojov. „Svätá vojna“ začala prinášať 
väčší úlovok než obyčajné lúpenie. Demokratické princípy tradič-
ných obyčají a kresťanské odsudzovanie násilia začali horalom pre-
kážať. Začal byť populárny islám, ktorý sa vplyvom udalostí nevyvi-
nul ako hlboká duchovná tradícia, ale ako zdroj agresívnej ideológie. 
Nové ponímanie islámu spočívalo v spojení lúpeže a vojny za vieru. 
Horali nemali jednotné politické a ideologické pravidlá. Vnímali sa 
zväčša len pravidlá rozdeľujúce korisť. Navyše neustále medzi sebou 
bojovali a neboli schopní postaviť sa proti ruským dobyvateľským 
expedíciám. V mnohých prípadoch sa celé osady pridávali na stranu 
ruských vojsk, keďže nedokázali prijať normy šarí’a. Ruské vojenské 
úspechy však neboli sprevádzané správnymi politickými rozhodnu-
tiami. Ani vtedy, ani dnes.

Richard CELDER
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Napriek vnútorným rozporom nedokázalo ruské vedenie využiť 
pauzu a dať sa protivníkovi „uvariť“ vo vlastnej šťave. Sociálne pro-
stredie horalov sa rýchlo skonsolidovalo okolo silného lídra. Šamiľ 
mohol aj napriek porážkam vytvoriť novú armádu a následne ju pre-
sunúť do iných oblastí a odovzdať „know-how“ iným dagestanským 
a čečenským tejpom (klanom).

Konfl ikt s Ruskom bol vlastne symbolom nového spôsobu života. 
Boj za slobodu lúpiť sa rýchlo menil na ideologickú „svätú vojnu“. 
Korán sa stal základom prevahy a nadradenosti nad neveriacimi. 
Duchovenstvo pocítilo rastúcu silu islámu, a preto si rýchlo osvoji-
lo sociálno-náboženskú demagógiu. Fanatizmus sa opieral o zjavné 
ekonomické záujmy a novodobí svätci ho šikovne zapracovali do 
vyňatých religióznych formúl. Povrchné prijatie viery nezaväzova-
lo k žiadnej duchovnej zodpovednosti. Naopak, prebúdzalo vášne, 
pomstu a krutosť. Náboženstvo bolo len prikrývkou, pod ktorou sa 
horal menil na zviera. Pri absencii hlbokých islámskych tradícií sa 
v minulosti aj dnes prijímali zväčša „pragmatické“ vojenské pravid-
lá, a v ostatnom prípade platilo adatové (obyčajové) právo, vrátane 
krvnej pomsty. 

Ruská vojenská správa sa snažila potlačiť vlnu nájazdov a kon-
solidáciu obyvateľstva v „svätej vojne“ cestou prinútenia k prísahe 
vernosti ruskému cárovi. Obyčajne sa tieto prísahy dodržiavali len za 
prítomnosti ruských jednotiek v auloch (kaukazská horská osada). 
Svojská interpretácia Koránu oslobodzovala od zodpovednosti za 
klamstvo „neveriacim“. Rusi veľmi ťažko chápali dvojtvárnosť Kau-
kazcov. Po skúsenostiach z kaukazských vojen, keď sa ruské vedenie 
postupne zbavilo svojej naivity, sa opäť dostalo do tej istej pasce. To 
sa ukázalo v ére prvých rokovaní ruského a čečenského vedenia o 
vytýčení bojových zón a mieru. Kaukazská vojna ukázala, že mysle-
nie horalov sa nedá zmeniť prísahami, na ktoré sa každý Čečenec dal 
nahovoriť. Ako sa ľahko dávali, tak sa ľahko aj porušovali. A pokusy 
o likvidáciu režimu čisto vojenskými prostriedkami taktiež strosko-
tali, pretože ako v minulosti, tak aj dnes spočívalo množstvo chýb 
vojenskej stratégie v zlých poznatkoch o Kaukaze. Neadekvátne boli 
aj pokusy využiť na rokovania taktiku mieru, ktorá ignorovala príči-
ny vojny i pravidlá jej vedenia. 

V porážke Šamiľa mal svoje miesto aj vojenský výcvik ruskej 
armády. Šamiľ sa v slabej chvíli nechal počuť: „Vymenil by som vás 
všetkých za jeden z cárskych plukov. S jedným takým plukom by 
celý svet stál pri mojich nohách.“ Povedať to o ruskej armáde, ktorá 
vstúpila do Čečenska v r. 1994, nemôžu ani generáli, ktorí ju vied-
li. Vojenské hrdinstvo jednotlivcov nemohlo kompenzovať zradu 

e ensko: od neúspešnej vojny k „úspešnej“ protiteroristickej operácii



203

1.2

politických lídrov a rozklad armádneho organizmu v celom reťazci 
hierarchie.

Izolácia revoltujúcich území a maximálna lojalita Rusov ku všet-
kým, ktorí vojnu odmietali, umožnili doviesť Šamiľov režim do 
logického konca – do vnútorných rozbrojov a prirodzeného prim-
knutia k Rusku. Teror, ideologické násilie a ekonomické suchoty 
porazili Šamiľa rýchlejšie než ruská armáda. Šamiľ so svojou straté-
giou budovania štátu zmeškal sto rokov a bol odsúdený na poráž-
ku. Rovnaký osud mal stihnúť aj Dudajeva. Politické rozhodnutia 
kremeľských úradníkov sa však ukázali také neefektívne, že svoju 
šancu skoncovať s Dudajevovým režimom premrhali ešte v čase, keď 
to bolo možné urobiť politickou cestou. 

V rámci svojej politickej stratégie hľadali obaja lídri podporu na 
západe. Ich rétorika mala spoločné korene. Dudajev mal však na 
rozdiel od Šamiľa v zásobe ambicióznych ideológov a novinárov. 
Svojich aj zahraničných. Tí vytvorili osobitý typ novinárskej a štát-
nickej rétoriky, ktorá bola od samého začiatku účelovo nasmerova-
ná na diskreditáciu a dehonestovanie ruskej armády. Rusko sa pre-
budilo do obdobia, keď „utláčaní Čečenci“ presvedčili svet o svojej 
pravde v boji za slobodu. RF sama o sebe predstavovala nepopulár-
ny, netransparentný režim s príliš nejasnou budúcnosťou. Politické 
vedenie RF navyše všetkým oponentom príjemne nahrávalo unáh-
lenými politickými krokmi a zmätenými vojensko-taktickými roz-
hodnutiami. Pravdepodobne v tomto období sa bývalý prezident 
Jeľcin vyslovil za nevyhnutnosť hľadania „národnej idey“. Prezident 
nehovoril o tom, čo nie je, ale o tom, čo Rusko stratilo. Po prvej 
čečenskej vojne sa zdalo, že Rusi na svoje poučenie z kaukazskej voj-
ny zabudli defi nitívne. 

Zmeny vojensko-taktického prístupu v druhej 
e enskej vojne a dilemy dnešných ví azstiev

Ukončenie prvej čečenskej vojny (august 1996) sa spájalo s veľkými 
nádejami na dlho očakávaný mier a vyriešenie politických problé-
mov. Na rýchlu stabilizáciu sa spoliehali najmä strojcovia prvých, 
trúfalých dohôd západného typu, ktoré boli mierovým spojivom 
medzi najvyšším velením RF a lídrami čečenských separatistov. 
Očakávania sa však ukázali nielen zveličené, ale aj priskoré. 

Po odsune federálnych jednotiek z Čečenska pristúpilo separa-
tistické vedenie na čele s prezidentom Zelimchanom Jandarbije-
vom k realizácii tvrdého antiruského kurzu a príprave plánov na 
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destabilizáciu situácie v regióne. „Mäkké“ kroky zväčša mediálne-
ho a kriminálneho charakteru nasmerované na diskreditáciu RF na 
severnom Kaukaze mali podobu rastúceho počtu únosov ľudí, vrážd 
členov mierových misií, pracovníkov ruských silových štruktúr a 
ozbrojených provokácií na hraniciach [8; 10].

Podpísanie Chasavjurtovských dohôd o prerušení vojenských akcií 
vyostrilo aj konkurenciu medzi militantnými formáciami, ktoré si už 
dávno predtým rozdelili zóny vplyvu. Tieto formácie sa – nehľadiac 
na svoj vnútorný antagonizmus – vedeli v rámci panujúceho „syndró-
mu víťazov“ efektívne spojiť proti svojmu najväčšiemu nepriateľovi. 

Hlavný cieľ povstaleckej elity (Basajev, Radujev, Gelajev, Chattáb) 
– úplná suverenita a dominancia na severnom Kaukaze – ostal nap-
riek Maschadovovej dohode s Lebeďom nezmenený. Plán rozvoja 
Ičkerije (povstaleckého Čečenska) na najbližších 5 rokov bol vskut-
ku odvážny. 

V prvom rade si stanovil za cieľ úplný odsun ruských vojsk. Pozor-
nosť sa venovala vytvoreniu podmienok na získanie vojenskej tech-
niky a zbraní cestou úplatkov a použitia sily.

Druhým krokom bolo podkopanie ekonomiky RF prostredníc-
tvom tzv. „čiernych dier“: vydieraním, zastrašovaním a presunom 
fi nancií vyčlenených na obnovu hospodárstva do tieňových štruktúr. 
Tie organizovali výrobu a distribúciu falošných peňazí na ruský trh. 

Posledným krokom bola destabilizácia situácie na severnom Kau-
kaze cestou podnecovania národnostných rozbrojov a konfl iktov. 
Perspektívne sa rátalo s vytvorením jednotného islámskeho štátu 
od Kaspického po Čierne more [7].

Povstalecké formácie zvolili nasledujúce formy vojenskej taktiky: 
operácie malých profesionálnych skupín s dobrou orientáciou v pro-
stredí, operujúcich z úkrytov metódou „úder–únik“ a premiestňujú-
cich sa na autách alebo peši; mínovanie ciest, priesmykov a objektov 
infraštruktúry; rozmiestňovanie ťažkej výzbroje v husto obývaných 
rajónoch, resp. priamo v domoch, vedľa detských škôlok a nemoc-
níc a na území ropných závodov; periodická rotácia bojujúcich sku-
pín a presun na rehabilitáciu medzi civilné obyvateľstvo do osád a na 
uzdravovacie základne, využívanie civilného obyvateľstva na prikry-
tie povstalcov pri bojoch v inkriminovaných oblastiach [1; 4].

Pre federálne jednotky nebol prvý kontakt s vojnou príliš úspešný. 
Prvýkrát sa ukázalo, že ruská armáda bola pripravovaná na globálnu voj-
nu, no nie na moderný konfl ikt so všetkými jeho vrtochmi. V bojoch o 
Groznyj a menšie centrá (Bamut, Argun, Šatoj) sa federáli stretli so štý-
lom boja, ktorý nemal vo vojenskej histórii ich krajiny obdobu. Voja-
ci stáli pred úlohou dobyť mesto bez spôsobenia škôd na budovách, 
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za minimálnych obetí civilného obyvateľstva a s čo najväčším počtom 
zlikvidovaných povstalcov. Najväčším nedostatkom vo velení ruských 
síl bol ľahkovážny vzťah veliteľov k základným pravidlám boja. Vše-
obecná snaha vniesť čosi nové do spôsobov vedenia operácií sa často 
ukázala efektívna, ale spôsobujúca veľké straty na životoch. Využitie 
špeciálnych jednotiek, oddielov vojenskej rozviedky na plnenie nety-
pických úloh, mohlo sotva mať taký efekt, ako keby sa využívali v plnej 
miere na to, na čo sú určené: na rozviedku, likvidáciu uzlov velenia, 
základní, poľných veliteľov, tylových kolón vozidiel s výzbrojou a mate-
riálnym zabezpečením. Slabá bola tiež vzájomná súhra rôznych typov 
vojsk a jednotiek MO, MV a FSB. Výsledkom snahy viacerých zložiek 
angažovať sa pri absencii jednotného velenia bol operačný chaos a roz-
strieľané kolóny tankov na groznianskych sídliskách. Boj s povstalcami 
mal teda podobu vojskovej operácie s elementmi taktiky špeciálnych 
jednotiek, ktoré mnohokrát suplovali činnosť iných zložiek. 

Taktika likvidácie nového typu protivníka sa musela transformo-
vať. Proti ohromnej armáde stál prinajlepšom terorista–samotár a 
prinajhoršom malá skupina, ktorá si nezabudla nikdy „pribaliť“ aj 
rukojemníkov. Ruské vojská útočili na obce, ktoré mali v rukách 
povstalci. Tí dokázali obec premeniť na pevnosť s podzemnými 
priechodmi až do hĺbky trojposchodového domu. Stalo sa očivid-
ným, že v podmienkach tejto vojny je treba aplikovať skúsenosti 
výsadkových a motostreleckých oddielov z iných konfl iktov (naj-
mä Afganistanu), teda oprášiť stratégiu „vzdušnej a pozemnej ope-
rácie“, malých oddielov úrovne rota/čata, schopných viesť samostat-
né „útoky zo zálohy“ a rozviedky. Hoci ruský vojak stretol starého 
protivníka, svoje umenie dostať ho na lopatky prvých 5 rokov vojny 
prakticky nevyužíval [6].

Od augusta 1999 do jari 2000 ruské vojská pomocou obrnenej 
techniky, letectva a delostrelectva postupne obsadzovali územie 
republiky. Bolo to zároveň obdobie prehodnotenia vojenskej straté-
gie a taktiky. Politicky sa čečenské vedenie odpísalo podporou masív-
neho útoku fundamentalistov na Botlichský rajón Dagestanu. Rusko 
odpovedalo druhou etapou vojny, známou ako „kontrateroristická 
operácia“. Reagovala nielen na udalosti v Dagestane, ale aj na sériu 
krvavých teroristických útokov po celom Rusku, ktoré si vyžiadali 
stovky obetí. Šírenie násilia za hranice Čečenska malo pre povstalcov 
svoj strategický význam. Už po prvej čečenskej vojne pochopili hlav-
ní povstaleckí lídri, že nezávislosť Čečenska je možná len v prípa-
de nezávislosti celého severného Kaukazu. Po vyčerpaní sa v bojoch 
doma rozšírili bojovú zónu aj do relatívne pokojných republík ako 
Dagestan, Ingušsko, Kabardino-Balkarsko, Severné Osetsko. 
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Povstalecká taktika bola založená na útoku a následnom obsade-
ní osady alebo mesta a jeho dlhodobom udržiavaní. Miestni oby-
vatelia pritom slúžili ako živý štít. Hlavný cieľ povstalcov spočíval 
vo vytvorení siete menších podzemných a nadzemných pevností a 
navzájom prepojených uzlov odporu. V osadách bola zhromaždená 
ťažká technika a domy sa premenili na strelecké základne s predpok-
ladom, že federálni vojaci na domy predsa len strieľať nebudú. Táto 
etapa, keď protivník nasadzoval do boja celé prápory, sa fakticky 
skončila vypálením obce Komsomolskoje. Ruské jednotky po sérii 
kombinovaných útokov ťažkou technikou a špeciálnych jednotiek 
zabili viac ako 1 000 povstalcov. 

Po strate schopnosti útočiť a viesť obranu v širokej frontovej línii 
prešli povstalci na partizánsku „taktiku včiel“: útočník zasadí úder 
a „odletí“ preč. V situácii, keď Kremeľ kontroloval väčšinu federál-
nych médií a protivojnové nálady v Rusku poľavovali, by ani obsa-
denie samotného Grozného neviedlo k rokovaniam. Maschadov 
a ostatní poľní velitelia si vybrali jedinú možnú taktiku – scenár voj-
ny „na uštvanie“, ktorá kedysi priniesla úspech afganským mudžá-
hidom. Ani jedna zo strán nemohla dosiahnuť víťazstvo. Napriek 
tomu ruské vedenie naďalej odmietalo rokovania [3; 10; 11].

Koncom roku 2000 sa rast profesionality ruských silových štruktúr, 
zvýšenie viery v konečný úspech a skvalitnenie riešenia bojových úloh 
nedali prehliadnuť. Územie republiky bolo fakticky pod kontrolou 
ruských vojsk a väčšina vplyvných poľných veliteľov „starej školy“ bola 
po smrti. V porovnaní s predošlými rokmi bol zjavný aj rast aktivity 
federálnych síl v operáciách miestnych orgánov moci a v kontrole stra-
tegickej iniciatívy. Hlavné však bolo upevnenie bojového ducha, bez 
ktorého sa víťaziť nedá. Spájať tieto úspechy s výsledkami reformy ria-
denia operácií by však asi nebolo na mieste. Podstatnú rolu v pozitív-
nych zmenách hrá predsa len nakopená skúsenosť z bojov a zlepšenie 
technického vybavenia. Nehľadiac na nezanedbateľný počet strát. 

Od roku 2003 sa začala nová etapa vojny: „čečenizácia“. Ozbro-
jený konfl ikt sa skončil a začal sa proces stabilizácie, v rámci kto-
rej by sa republika mala vrátiť do právneho systému RF. Konfl ikt 
ale pod fasádou „stabilizácie“ naďalej pokračuje, zmenili sa len jeho 
formy. Za posledné 4 roky boli vytvorené silové štruktúry zložené 
z miestnych obyvateľov. Obdobie politickej stabilizácie, ekonomic-
kej obnovy a sociálnej konsolidácie sprevádzajú negatívne javy ako 
systém „fi ltrácie“, nezákonného zadržiavania a „eskadry smrti“. Roz-
siahle „začistky“1 osád sa zmenili na „adresné špeciálne operácie“ 
miestnych silových štruktúr, po ktorých unesení obyvatelia jedno-
ducho „zmiznú“. Zadržiavajú ich v nelegálnych väzniciach, kde ich 
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1 Obk ú enie a zablokovanie 
sídla ozbrojenými silami a 
„vy istenie“ (extrakcia povs-
talcov spomedzi civilov) 
priestoru špeciálnymi silami, 
uplat ované z dôvodu zame-
dzenia civilným stratám, kto-
ré by spôsobilo výhradné 
nasadenie ozbrojených síl – 
pozn. aut.

vypočúvajú, mučia a nútia k priznaniam. Niektorí ostanú nažive, 
ďalší sa stávajú obeťami krvnej pomsty alebo medziklanových spo-
rov. Široko sa uplatňuje prax únosov členov rodín povstalcov, ktorí 
sú takto nútení vymeniť kariéru v horách za demonštratívnu lojalitu 
a pokoru voči vládnucej elite [9].

V  minulom roku kulminoval ďalší staronový fenomén – legitimi-
zácia povstalcov, ktorí ofi ciálne likvidujú tých, čo odmietnu prisa-
hať vernosť ruskej moci. Najprv značná časť týchto formácií nemala 
žiadny zákonný štatút, ale ku koncu roku 2006 bola väčšina zlegali-
zovaná a formálne priradená k silovým rezortom. Mnohé z týchto 
skupín sú sformované z recidivistov, na základe klanového princípu, 
alebo ide o bývalých povstalcov, násilím donútených bojovať v tábo-
re bývalých protivníkov. Formálne priradenie k zákonným štruktú-
ram vôbec nevedie k činnosti rešpektujúcej zákon. Bojujú síce za 
právo byť subjektom RF, ale reálne sú účastníkmi medzitejpovej voj-
ny za rozdelenie sfér vplyvu a v konečnom dôsledku za budovanie 
spoločnosti na etnicko-rodovom základe. 

Kto a ako vládne v e ensku? 

Za posledné roky sa v Čečensku veľa zmenilo. Zóna bojových ope-
rácií sa rozšírila a systematická likvidácia povstalcov prebieha zväč-
ša mimo Čečenska. To platí aj pre vojenské operácie reagujúce na 
„horúce situácie“ v ostatných severokaukazských republikách. Pred-
poklady pre túto neuspokojivú situáciu vytvorila miestna moc, kto-
rá využila federálnu „povoľnosť“. Aktivity čečenskej polície siahajú 
za hranicu jej kompetencií, výsledkom čoho je dravšie delenie fi nan-
čných prostriedkov, endemické rozšírenie korupcie a zväčšujúci sa 
okruh ľudí poznamenaných policajnými zákrokmi. 

Na vrchole mocenského rebríčka v Čečensku stojí mladý, ambi-
ciózny a neokrôchaný prezident Ramzan Kadyrov. Na nové miesto 
nastúpil nedávno, ale už počas predošlej funkcie premiéra si dokázal 
vybudovať v republike silnú pozíciu – aj napriek tomu, že neoplýva 
intelektuálnou autoritou ani slávnou bojovou minulosťou. Kontro-
luje oddiely MV „Sever“ a „Juh“ (do 15 000 bojovníkov), ktoré sú de 
facto realizátormi jeho stratégie boja s povstalcami aj upevňovania 
vlastnej pozície. Kadyrov má aj svojho nástupcu, Аdama Delimcha-
nova, ktorý nastúpi na jeho miesto, ak Kadyrova zabijú. Delimchanov 
kontroluje elitný oddiel „Neft epolk“ ochraňujúci ropné závody. 

Na západe Čečenska vládne svojrázny Said-Magomed Kakijev, 
veliteľ práporu „Západ“ (okolo 1 000 bojovníkov). Prápor sa zaoberá 
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identifi káciou a likvidáciou povstaleckých základní. Zhromažďuje 
dôležité informácie o dislokácii separatistov a plánovaných operáciách 
a zapracúva ich do dobre vypracovaného systému agentúrnej rozvied-
ky. Po republike sa pohybuje v malých skupinách, ktoré sa spoja vždy 
na mieste plánovanej operácie. Je schopný viesť niekoľkotýždňové 
boje v zložitých klimatických a topografi ckých podmienkach. Jeho 
príslušníci operujú v civilnom oblečení aj v uniformách povstalcov.

Práporu „Východ“ velí Sulim Jamadajev (do 5 000 bojovníkov). 
Počas prvej vojny bojoval spolu s bratmi Džabrailom, Chalidom 
a Badruddinom proti federálnym vojskám, za čo si vyslúžil hodnosť 
brigádneho generála a veliteľa gudermeského frontu. V druhej vojne 
prijali bratia „ozbrojenú neutralitu“, prešli na stranu federálov a bez 
boja pustili ruské vojská do Gudermesu. Chalid sa neskôr stal zástup-
com vojenského správcu pre Čečensko v Moskve a poslancom Štát-
nej dumy RF. Džabrail vytvoril špeciálny oddiel pod egidou MO RF. 
V marci 2003 bol však pri jednej operácii zabitý. O niekoľko týždňov 
neskôr bol ďalší z bratov, Badruddin, odsúdený na 11 rokov za lúpež. 
V marci 2003 sa Sulim postavil na čelo čečenského práporu „Východ“. 
Počas tohto obdobia bolo naňho spáchaných asi 20 atentátov. V júni 
2005 bol obvinený, že jeho prápor uskutočnil lúpežný útok na dedi-
nu Borodzinovskaja, po ktorom navždy zmizlo 11 ľudí.

Donedávna bol jednou z najdôležitejších osobností čečenského 
vedenia Movladi Bajsarov so svojím oddielom „Gorec“ operatív-
neho oddelenia FSB pre koordináciu kontrateroristických operácií 
(do 300 bojovníkov). Bajsarov bol mnohokrát obviňovaný z úno-
sov a rozsiahlych kriminálnych aktivít. Bol v neustálom konfl ikte s 
Kadyrovom, ktorý vyhlásil jeho oddiel za nezákonný. V októbri 2006 
ho prokuratúra obvinila z vraždy 10-člennej rodiny. Bajsarov odišiel 
do Moskvy, kde ho príslušníci Kadyrovových jednotiek v novembri 
2006 našli a na jednom z hlavných prospektov zastrelili [10].

Nehľadiac na vzájomné konfl ikty majú Kadyrov, Jamadajev a Kaki-
jev spoločného nepriateľa. Je ním slabnúca, ale stále aktívna povstalec-
ká Ičkerija, ktorá má, paradoxne, transparentnejšiu štruktúru a režim 
ako samotná promoskovská vláda. Na je čele stojí prezident Doku 
Umarov, jeden z najstarších a najdlhšie bojujúcich zástupcov čečen-
ského odporu. Kontroluje všetky militantné, zločinecké a „wahhábit-
ské2“ formácie na severnom Kaukaze. Velí deviatim amírom (Aslanbek, 
Magas, Chajralláh, Rabbání, Mansúr, Muhammad, Supjan, Osman, 
Sajfalláh), z ktorých každý zodpovedá za jednu z frontových línií. 
Hlavný cieľ povstalcov (oslobodenie od ruskej okupácie a vytvorenie 
islámskeho štátu) sa od čias Dudajeva prakticky nezmenil, tak ako 
ciele útokov: príslušníci polície, FSB, MV a najmä „domáci zradcovia 
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2 V postsovietskom priesto-
re zaužívané, hoci nie príliš 
správne súhrnné ozna enie 
islámistických militantov – 
pozn. ed. ( L)

a prisluhovači“. Najväčšou stratou pre povstalecké hnutie za posled-
né roky bola smrť najvplyvnejšieho lídra odporu Šamiľa Basajeva (júl 
2006). To malo vplyv na charakter a tempo plánovaných operácií. Na 
jeseň povstalci zmenili taktiku, na základe čoho sa zmenili aj prístupy 
k činnosti jednotlivých oddielov. Režim činnosti sa podriadil novej 
taktike vedenia vojny v obývaných oblastiach. V súčasnosti (jar 2007) 
sa končí zimné obdobie prípravy a regrutácie dobrovoľníkov a pláno-
vanie aktivít na najbližšiu dekádu [11].

Napriek prebytku „historických zlomov“ v minulom roku je 
v spoločenskom vedomí obyvateľov Čečenska vo vzťahu k prezi-
dentovi Kadyrovovi cítiť pokrok. Už nie je pre väčšinu obyvateľstva 
„strašiakom“ ako pred rokmi. Okrem toho, že sa pre čečenskú mlá-
dež stal idolom, nemá dnes v Čečensku alternatívu. Druhá vec je, že 
sa nikto nezamýšľa nad tým, kde a ako sa takáto „jednota“ zrodila. 
S odstúpením prezidenta Alchanova stratil Kadyrov najvplyvnejšie-
ho konkurenta. Čo je však zaujímavé, kádrové pole sa „čistilo“ bez 
priameho vplyvu Moskvy. Ani v jednom verejnom spore Alchanova 
s Kadyrovom nepodporil Kremeľ žiadnu zo strán. Federálne cen-
trum si fakticky nenechalo právo na voľbu, v dôsledku čoho je na 
svete líder, ktorý už dávno nepočul slovo „nie“. Je však jedinou opo-
rou Moskvy v regióne, ktorý je stále jedným z najnebezpečnejších. 
Za Kadyrovom navyše stoja tisíce vojakov, ktorí zložili svoje zbrane 
len na základe jeho osobnej garancie [2].

Dnes je Kadyrov federálnemu centru lojálny. To vždy a všade zdô-
razňuje. Je však jasné, že to tak nebude naveky. A keď sa chopil novej 
funkcie, je isté, že bude žiadať ďalšie výhody, najmä štedrejší prídel 
z ropného koláča. A čo sa stane, keď dostane menej, než bude žiadať? 

Dnešné Rusko je krajina, kde je ťažké zladiť politické záujmy 
a vládu zákona. Otázne je, čo sa stane, ak sa nájdu v Čečensku sily, 
ktoré budú chcieť Kadyrova pribrzdiť, alebo rovno odstaviť a akú 
bariéru budú musieť v závislosti od tejto situácie prekonať. 

Implikácie pre Slovensko

Na severnom Kaukaze sa stretávame s terorizmom a separatizmom, 
náboženským fanatizmom, banditizmom, zločineckými politický-
mi technológiami a extrémizmom, bujnejúcimi v najnižších sociál-
nych vrstvách. Príčiny a charakter konfl iktov na severnom Kaukaze 
sú rôzne a žiadajú si osobitý prístup a osobité metódy riešenia. Po 
rokoch vojny je však jasné, že silové prostriedky a nátlak nemôžu 
násilie v regióne zastaviť. 

Richard CELDER
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Čečenská vojna je jedným z ideálnych príkladov zmeny charakteru 
moderných operácií. Klasické bojové operácie sa stratili a čoraz dôle-
žitejšími sú nevojenské operácie v rôznych operačných podmienkach 
a rôznych častiach sveta. SR v rámci transformácie svojich ozbroje-
ných síl reaguje na moderné výzvy a začína sa špecializovať na určité 
oblasti operácií s dôrazom na vysokú mieru expedičnosti, interope-
rability, interkonektivity a informačného zabezpečenia v bojovej a 
nebojovej činnosti. Operácie, v ktorých sa ozbrojené sily stretávajú 
s partizánskym a diverzným spôsobom boja na pozadí informačných 
bitiek v rôznych podmienkach, si vyžadujú vytváranie účelových orga-
nických bojových jednotiek schopných rýchlo reagovať na akýkoľvek 
konfl ikt v akomkoľvek štádiu. Čečenská vojna je poučením. Je prík-
ladom, ako konfl iktnú situáciu po komplexnej aplikácii špecializova-
ných silových, informačno-psychologických a spravodajských opatre-
ní možno rozložiť a zároveň, ako sa vplyvom neadekvátnych politic-
kých rozhodnutí a vojenskej nepripravenosti môže lokálny konfl ikt 
zmeniť na veľkú vojnu s vážnymi geopolitickými následkami. 

Vzhľadom na to, že o politickom a vojenskom osude Čečenska je 
už rozhodnuté, nehrozí, že by tamojší konfl ikt destabilizoval Rusko 
a bezprostredne ohrozil bezpečnostnú situáciu a záujmy SR. SR by 
sa však mala pripraviť na ďalšie následky nepriaznivej humanitárnej 
situácie na severnom Kaukaze v oblasti imigrácie (pokračovanie prí-
livu azylantov) a v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci (moni-
torovacie aktivity OBSE, rozvojové a humanitárne aktivity štátu a 
mimovládnych organizácií).
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Úvod

Likvidace významných osobností protiruského odboje (Chattá-
ba, Maschadova, Sajdulajeva a zejména Basajeva) v posledních 
letech, přinesla výrazné, byť spíše dočasné, oslabení pozic čečen-
ských separatistů. Nehledě na tuto skutečnost se však stěží dá říci, 
že je hnutí odporu zcela zlomeno. Nasvědčují tomu jak sice nepříliš 
vysoké, ale pravidelné ztráty na životech ruských vojáků, přísluš-
níků ministerstva vnitra a jejich promoskevských čečenských kole-
gů, tak nejnovější tvrzení generála Barjajeva, velitele ruských vojsk 
na severním Kavkaze, podle něhož “kolem 700 banditů stale ješ-
tě operují v Čečenské republice a v sousedních oblastech” (RIA 
Novosti, 3. 11. 2006). Počet čečenských ozbrojenců, jednajících ve 
jménu toho, co chápou jako “osvobození vlasti od ruské nadvlády” 
a fyzické exterminace “kolaborantů”, tedy Čečenců ve federálních 
uniformách, se tak během posledních let udržuje na konstantně 
vysoké, téměř neměnné úrovni. S přihlédnutím k tomu, že se kon-
fl ikt od roku 2000 rozšiřuje na území dalších severokavkazských 
republik, se dá mluvit o fenoménu, který získává nebezpečný regi-
onální ráz. 

Čím je tento vývoj podmíněn? Tento článek se pokouší vysvětlit 
širokou škálu faktorů, které ovlivnily a ovlivňují životaschopnost 
konfl iktu v Čečensku a jeho šíření na území Dagestánu, Ingušska, 
Karačajevsko-Čerkeska a dalších etnických autonomií v ruské části 
Kavkazu. Vodítkem pro pochopení současného stavu a perspektiv 

Současná insurgence 
v Čečensku a na severním 
Kavkaze 1.2
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1 Viz nap . [1, 8] – pozn. 
aut.

2 P evážná v tšina muslim
severního Kavkazu se hlásí 
k sunnitskému islámu, bu
k šafiítskému (významná ást
dagestánských národností) 
nebo hanafitskému ( e en-
ci, Inguši, národy severozá-
padního Kavkazu, Nogajci, 
severní Osetinci, Kumykové) 
mazhabu (právní škola v islá-
mu). Na severním Kavkaze, 
zejména v jeho východní 
ásti (Dagestán, e ensko, 

Ingušsko) je navíc rozší en 
súfijský islám, p edstave-
ný ty mi taríqy (cestami i
sm ry) – nakšbandíja, qadirí-
ja, džazulíja a šizalíja. „Neis-
lámskou“ výjimku tvo í pou-
ze tzv. mozdokští Kabardinci 
a v tšina (severních) Osetin-
c , kte í se hlásili k pravosla-
ví – pozn. aut.

vývoje je těsná propletenost místních specifi k – obyčejového práva, 
krevní msty – s importovaným islamistickým extrémismem (džihá-
dismem). Spolu s takřka všudypřítomným etnickým separatismem 
je vytvářena vskutku výbušná směsice. Uvedené faktory jsou analy-
zovány se zvláštním zřetelem na historickou genezi úlohy islámu (a 
politického islámu), stěžejní ideologické determinanty odboje. V 
závěru studie je podrobena analýze situace v jednotlivých republi-
kách severního Kavkazu.

Prvopo átky islámu na severním Kavkaze 

Prvopočátky islámu na Kavkaze se datují již od sklonku 7. a 8. sto-
letí. Tehdy byl (kromě území k jihu od hřebenů Velkého Kavkazu) 
arabskými vojsky obsazen starodávný Derbent, dagestánské město, 
považované za „bránu Kavkazu“ a klíč ke Kaspickému moři. Nehle-
dě na tak brzké začátky však průnik islámu šel velmi pomalu. Způ-
soboval to obtížný terén, bránící intenzivním kontaktům mezi 
různými částmi regionu i skutečnost, že zde takřka nikdy neexis-
tovaly mocné centralizované státy, jejichž vládci by islám (či křes-
ťanství) za státní náboženství přijali a pak mezi svými poddanými 
šířili. Tato skutečnost rovněž zapříčinila, že severokavkazský islám 
na rozdíl od středoasijského nebyl nikdy formálně institucionali-
zován, nepočítáme-li nespočet náboženských bratrství a spolků, či 
rozličné „muslimské výbory“, vytvořené Petrohradem a následně 
Moskvou, které se však u podstatné části věřících netěšily obzvlášt-
ní přízni.1 

Řada etnických skupin byla ještě před příchodem islámu ovlivně-
na křesťanstvím, které zde od 5.-6. století šířili gruzínští a arménští 
misionáři. Expanze islámu se protáhla na dlouhých dvanáct století. 
Více zasáhla nížinu a podhůří severního Kavkazu, které byly buď 
dobyty, nebo se nacházely pod vlivem Osmanské říše či vazalského 
Krymského chanátu, posléze pak kabardinských a dagestánských 
(kumykských) knížat. K defi nitivní islamizaci národů severního 
Kavkazu však došlo teprve v průběhu 19. století.2 Velkou úlohu 
přitom sehrála kázání „šejcha-válečníka“ Ušurmy Mansúra, imámů 
Dagestánu Kazi Magometa a Gamzat-beka a zejména legendární-
ho Šámila, třetího imáma Dagestánu (a Čečenska), jemuž se poda-
řilo vytvořit funkční vojensko-teokratický stát, který téměř dvě 
desetiletí (1834-1859) úspěšně čelil náporu carské armády. Za tzv. 
kavkazských válek 18.-19. století se islám stal sjednocující myšlen-
kou národně-osvobozeneckého boje národů Kavkazu proti carské 

K sou asné insurgenci v e ensku a na severním Kavkaze
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3 Podrobn ji viz nap . [5] – 
pozn. aut. 

4 Obdobn  p etrvávala v 
prost edí tradicionalistické 
ásti severokavkazských mus-

lim , jichž vzhledem k nein-
dustrializovanému charakte-
ru regionu z ejm  p eváželo, 
podezíravost v i všemu, co 
p icházelo z Ruska, v etn
moderních proud  v islámu. 
Tím lze objasnit zdrženlivost 
Severokavkazan  nap íklad 
v i džadidismu, který zís-
kal etné p íznivce ve vyvi-
nut jších muslimských ás-
tech íše – pozn. aut.

5 A sice snahou komunist
zajistit si p íze  severokav-
kazských v ících v bitvách 
s oddíly b logvard jc , kte-
ré se zde nacházely a proti 
nimž vedli horalé partyzán-
skou válku. P ipome me 
si populární slogan, jehož 
autorem byl možná samotný 
Stalin, zodpov dný za národ-
nostní politiku: „Za šaríu! Za 
sov tskou vládu!“ – pozn. 
aut.

6 „Etnický tradicionalismus“, 
v etn  vlivu islámu, velmi 
posílily Stalinovy deporta-
ce (1944), kterým byli (na 
severním Kavkaze) vystave-
ni e enci, Ingušové, Kara-
ajevci a Balkárci. U všech 

zmín ných národ  – v etn
národ  Dagestánu – je úloha 
islámu v regionu nejsiln jší – 
pozn. aut.

expanzi.3 Přesto si v životě severokavkazských národů uchovaly své 
významné místo relikty pohanských kultů, resp. obyčejové právo 
(adat). 

Muslimská v rouka na severním Kavkaze v rámci 
ruského, resp. sov tského státu

Od druhé poloviny 19. století, kdy bylo rozsáhlé území severního 
Kavkazu Ruskem ovládnuto, se vztahy islámu s kolonizátory nikdy 
neodlišovaly srdečností. Ruské úřady si totiž uvědomovaly poten-
ciálu islámu jako mocné a v místních podmínkách jediné ideologie, 
která byla s to sjednotit etnicky a jazykově rozmanité kmeny Kav-
kazu. Odsud také pramenila jejich podezíravost vůči muslimskému 
duchovenstvu a muslimským komunitám obecně. Je zajímavé, že 
žádný centralizovaný orgán pro řízení záležitostí severokavkazských 
muslimů Rusy nikdy zřízen nebyl.4 Přesto lze říci, že v posledních 
letech existence euroasijské říše se zde ustálil kompromisní stav vzá-
jemného tolerování.

Totéž do jisté míry platilo i o sovětském období. Počáteční koke-
tování s mulláhy z prvních let sovětského státu, podmíněno strate-
gickými důvody,5 bylo však poměrně brzy vystřídáno (jako všude 
jinde v říši, kde nabyl státní atheismus agresivní povahy) cíleným 
honem proti věřícím a církvím. 20. a 30. léta minulého století se 
stala svědky masových represálií proti islámskému duchovenstvu; 
zavíraly se mešity a madrasy. (Veřejné) praktikování islámu hrozilo 
sankcemi přinejmenším administrativní povahy. V důsledku toho 
se islám otřásl v základech, ale přetrval. 

Důvodem byla především samotná povaha místního islámu, 
svébytné synkretické smíšeniny pohanských kultů a muslimské 
věrouky, na severovýchodním Kavkaze rovněž silně ovlivněné 
mysticizmem (súfi smem). Tato symbióza způsobila, že se islám 
stal neodmyslitelnou součástí (etnické) identity severokavkaz-
ských národů. Skutečnost, že se zakazovalo modlit v mešitách a 
studovat islám, sice přispěla k citelné redukci islámské vzdělanos-
ti a k významné sekularizaci obyvatelstva, zejména ve městech a 
na nížině vskutku došlo – islám však vykořeněn zdaleka nebyl.6 
Přesunul se do podpolí, kde fungoval na základě nelegálních či 
pololegálních uskupení, bratrství (súfi jských virdů) a spolků (ves-
nických džamaatů). 

Podobný stav fungoval až do druhé poloviny 70. a zejména 80. let, 
kdy se poměry v bývalém SSSR začaly poznenáhlu uvolňovat. 

Emil SOULEIMANOV
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7 V této studii se bude vesm s
používat neutrální pojem, 
který se v anglickojazy né 
literatu e ustálil: salafismus 
a pro jeho p ívržence sala-
fité. Pro rozlišení radikální 
a militantní v tve salafismu 
(na rozdíl od té (relativn )
umírn né) pak bude pou-
žíván kompromisní termín 
džihadistický salafismus, 
extremistický salafismus i
džihádismus. Podrobn ji k 
problematice džihádismu 
viz nap . [6].

Islámský revivalismus pozdn -sov tského a ran -
post-sov tského období 

Jako všude jinde v bývalém SSSR, přinesla perestrojka více svobo-
dy i v oblasti ideologické – na sklonku 80. a 90. let došlo na sever-
ním Kavkaze k náboženské (a národnostní) renesanci. Svéráz-
ný „defi cit víry“, pociťován za sovětské nadvlády, záhy vystřídal 
opak: toto období bylo svědkem takřka euforického návratu islá-
mu z rodin a pololegálních náboženských spolků do veřejného 
života. 

Vzhledem k tomu, že islámská vzdělanost byla historicky silná 
v Dagestánu, a v Čečensku byl apel islámu rovněž silný v důsledku 
přetrvávající hrozby ruské invaze, tyto procesy probíhaly na seve-
rovýchodním Kavkaze mnohem razantněji, než na značně rusifi -
kovaném severozápadě. Zejména počátkem 90. let byl v regionu 
zaznamenán lavinovitý růst počtu (pseudo)islámských spolků či 
organizací, které však často měly s islámem pramálo společného a 
nezřídka byly zakládány individuí s pochybnou minulostí či sou-
časností. Adjektivum „islámský“ v názvu mělo „majitelům“ orga-
nizací zvyšovat prestiž a legitimizovat je v očích krajanů. Jako hou-
by po dešti vznikaly nejrůznější islámské džamaaty, dobročinecké 
organizace, rekonstruovaly se staré a otevíraly nové mešity atd. 
Pouze v Dagestánu s  2,5 mil. obyvatel vzrostl počet mešit z 27 
(1987) na 1 429 (1999); navíc vzniklo 1 700 džamaatů, 178 mad-
ras, 15 islámských vysokých škol [4]. 

Právě do první poloviny 90. let lze datovat průnik vlivů a ten-
dencí v islámu, které by se daly souhrnně označit jako radikální či 
extremistické. Zprvu se dostaly do oblastí západního (velehorské-
ho) Dagestánu. Někteří místní mladíci cestovali do středovýchod-
ních zemí za islámským vzděláním, odkud se za několik let vraceli 
ovlivněni ideologií „čistého islámu“ – salafi smu.7 Region rovněž 
zaznamenal dramatický přísun členů středněvýchodních humani-
tárních a vzdělávacích organizací, z nichž mnozí vice či méně ote-
vřeně šířily propagandu salafi smu. Zpočátku však byl vztah auto-
rit vůči salafi stickým spolkům vesměs shovívavý. Obrození islá-
mu bylo shledáváno jako proces kýženého návratu ke kořenům a 
v teologických zvláštnostech se vyznal málokdo. Absence integ-
rované politiky ze strany Machačkaly a Moskvy a protestní nála-
dy některých dagestánských věřících ve světle neutěšitelné sociál-
ně-ekonomické situace učinily během 90. let se salafi smu silnou 
politickou sílu. Ve druhé polovině 90. let se k tomu vývoji přidal 
faktor čečenský. 
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Rusko- e enská válka a územn -ideologická fixace 
islamistického extremismu 

Nesmírným impulsem pro posílení extremní (militantní) větve 
salafi smu poskytlo faktické vítězství Čečenců v tzv. první rusko-
čečenské válce (1994-1996), či spíše krátké období míru, které 
následovalo. V zemi, zruinované válkou, v níž byla nezaměstnanost 
téměř absolutní, se mocný čečenský nacionalismus, jehož mobili-
zování pomohlo udolat obrovskou ruskou přesilu, takřka přes noc 
transformoval zpátky do tradičního světa klanových rozepří. Začalo 
znovu platit právo silnějšího, umocněné (po)válečným cynismem. 
To se členům slabších klanů, které se staly objektem útoků klanů 
silnějších, nikterak nezamlouvalo. Mladíci ze slabších klanů byli 
proto náchylnější ke přijetí myšlenek džihádismu, propagující-
ho sociální rovnost, nutnost duchovní očisty sebe a společnosti a 
zahájení džihádu proti široké škále „nevěřících“. Členství v salafi s-
tických džamaatech, zakládaných arabskými válečnými dobrovolní-
ky či samotnými Čečenci, se jevilo jako možnost, jak si v atmosféře 
anarchie zajistit bezpečí. Tomu ovšem nutně předcházela význam-
ná militarizace džamaatů. Mnozí mládenci takto činili z protestu 
proti „klanovým válkám“, které Čečence odnepaměti rozdělovaly, 
striktní klanové hierarchii a korumpovanosti místního (súfi jského) 
duchovenstva. Požadavek salafi tů o nutnosti uctívat pouze jednoho 
Boha, nikoliv četných súfi jských světců či klanových náčelníků, jim 
navíc umožňoval zprostit se komplikovaných sítí rodově-klanových 
loajalit: poskytoval tudíž zdání individuální svobody a božského 
poslání. 

Co bylo neméně důležité, džihadistické rétoriky se pro upevnění 
vlastní mocenské základny záhy chopila část čečenské vojensko-po-
litické elity, která se z těch či oněch (vesměs mocenských) důvodů 
ocitla v opozici k režimu Aslana Maschadova, jež začala brzy pova-
žovat za „kacířský“, tudíž nelegitimní. Zanedlouho docházelo v 
Čečensku ke srážkám mezi početnějšími přívrženci tradicionalistic-
kého (súfi jského) islámu a méně početnými, avšak lépe organizova-
nými a vyzbrojenými džihádisty, jimž se dostávalo pomoci ze strany 
džihadistických fondů ze zahraničí. Salafi té rovněž dávali všemož-
ně najevo svůj despekt vůči svatyním súfi jského islámu, například 
zijarátům (hrobkám) súfi jských světců, což tradicionalisty nesmírně 
pobuřovalo. Obdobné procesy se začaly ve stejnou dobu odehrávat 
v sousedním Dagestánu, kde byl počáteční nezájem vlády vzhledem 
k množícím se střetnutím mezi přívrženci súfi jských řádů a salafi sty 
vystřídán nelítostným a ne příliš vybíravým honem proti údajným 

Emil SOULEIMANOV



216

1.2

8 Podrobn ji k této otázce viz 
nap . [9] – pozn. aut. 

či skutečným salafi tům. Nezanedbatelná část dagestánských salafi tů 
utekla do Čečenska, kde byla vřele přijata zdejšími souvěrci.

Režim prezidenta Maschadova, původně světský, se pod sílícím 
nátlakem stále silněji obracel k islámu jako společné ideologii, kte-
rá by mohla čečenskou společnost sjednotit. To však již nestači-
lo. Roku 1998 začalo docházet k přímým ozbrojeným střetnutím 
mezi oddíly, věrnými Maschadovovi, a džihádisty. Za situace, kdy 
obvykle zdrženlivý čečenský prezident volal krajany, aby vyháněli 
„wahhábity“ ze svých vesnic, vše nasvědčovalo tomu, že se země v 
plném proudě řítí ke krvavé občanské válce. Právě v tento rozhodu-
jící okamžik se rozhodli (čečenští, dagestánští, arabští aj.) džihadis-
té a s nimi sympatizující polní velitelé pro útok na západní oblasti 
Dagestánu, v jehož několika velehorských vesnicích byl Dagestánci 
nedávno předtím vyhlášen nezávislý islámský stát. Tento útok měl 
vyprovokovat velké dagestánské, následně severokavkazské povstá-
ní, namířené na osvobození regionu od „ruského jha“. Měl však i 
významný vnitročečenský komponent. Zahájením této „malé vítěz-
né války“, která se zdála mezi Čečenci být populární, se snažili vyša-
chovat Maschadova z pozice moci. Srpnový (1999) útok na Dages-
tán však poměrně brzy ztroskotal mj. vzhledem k náhlému odporu 
drtivé většiny Dagestánců, jichž stovky bojovali bok po boku s fede-
rálními vojsky proti invazním jednotkám „náboženských fanatiků“. 
Místo celokavkazského povstání se zrodila nová, ještě katastrofál-
nější válka, která trvá dodnes.8

Sou asná etapa: krevní msta jako prost edek
mobilizace a džihadismus jako (nadnárodní) 
ideologie odboje 

Invaze do Dagestánu, začátek druhé rusko-čečenské války, útoky z 
11. září 2001 a zejména uskutečnění krvavých teroristických úto-
ků v ruském vnitrozemí, včetně událostí v Beslanu, zahájily novou 
kapitolu v dějinách islámu na severním Kavkaze. Islám, v povědomí 
mnoha prostých lidí asociován s terorismem, začal být považován 
za (potenciální) hrozbu bezpečnosti Ruska a jeho územní integritě. 
Tento poznatek měl za následek razantní obrat ve způsobu uvažová-
ní a činnosti silových resortů. Ti, co islám praktikují „příliš důraz-
ně“, se takřka automaticky jeví podezřele. Příležitost si nenechaly 
ujít ani místní režimy, pro než se stal pojem „wahhábita“ ustále-
nou nadávkou pro diskreditaci domácích oponentů, ať již z řad tzv. 
islámské opozice či nikoliv. 
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9 Jako tzv. smrtelná uráž-
ka, vedoucí ke krevní mst ,
m že být tradi n  chápána 
široká škála in , odporují-
cí zásadám horalské etikety, 
nap íklad verbální (a ve ej-
n  vyslovená) urážka rodi ,
ženských p íbuzných, (bru-
tální) zmlácení, atd. Oby ej
krevní msty sice v sou asnos-
ti neplatí v tom rozsahu, ve 
kterém existoval p ed sto i
více lety, v té i oné podob
však jeho relikty v regionu 
p etrvávají. Na území hor-
ského Dagestánu, zejména 
pak Ingušska a e enska, 
však existuje v tém  nezm -
n né podob  – pozn. aut. 

10 Podrobn ji k této proble-
matice viz nap . [8, kap. 1]. 
Širší a dopln ná eská verze 
knihy s názvem Rusko- e en-
ský konflikt (s p edmluvou 
od Petry Procházkové) bude 
vydána v pražském nakla-
datelství Eurolex Bohemia 
v roce 2007 – pozn. aut.

Třeba nicméně říci, že teroristické útoky v ruských městech byly 
uskutečněny skupinami, které usilovaly o jasný politický (etnicko-
separatistický) cíl, s islámem nesouvisející: stažení ruských vojsk 
z Čečenska a zahájení mírových rozhovorů se separatisty, což Kreml 
rezolutně odmítá. Islámská rétorika, kterou separatisté svoje činy 
ospravedlňovali, zpravidla měla instrumentální (atributivní) ráz. To 
však nezabránilo tomu, aby boj proti nenáviděným „wahhábitům“, 
často pouze praktikujícím muslimům, získal na severním Kavkaze 
téměř masový charakter. 

V tomto procesu je řada lokálních specifi k, které si zaslouží pozor-
nost. Ačkoli u většiny kavkazských etnik vzal obyčej krevní msty 
díky společenskému vývoji v posledních desetiletích za své, v hor-
ských oblastech Dagestánu, v řadě severních velehorských oblas-
tí Gruzie, Ázerbajdžánu a severokavkazských republik, stejně jako 
téměř všude v Čečensku a Ingušsku v různých podobách stale pře-
trvává. Obyčej krevní msty je úzce spjat s vědomím kolektivní zod-
povědnosti. Mnohé severokavkazské společnosti jsou dosud společ-
nostmi klanovými, v nichž je člověk vnímán nikoliv jako autonomní 
jednotka, ale daleko spíše jako součást širší (rodově-klanové) entity. 
Krevní msta se uplatňuje v případě vraždy, zranění vedoucího ke 
smrti, znásilnění, či tzv. krevní či smrtelné urážky9: všechny vyžadují 
okamžitou pomstu. Neschopnost se náležitě pomstít je považová-
na za projev slabosti nejenom jedince, ale celého klanu a přispívá k 
“dehonestaci” jak jedince, tak celého klanu v očích krajanů. Pomsta 
se tradičně vztahuje na mužského člena rodiny po otcově straně, zej-
ména na bratry, v menší míře pak na otce, syny a bratrance. Tento 
obyčej (či spíše jeho relikty) je nejvíce rozšířen v zaostalých a izolo-
vaných velehorských oblastech severního Kavkazu, v nichž je vliv 
islámu tradičně velmi silný.10 Zajišťuje tak lavinovité šíření kruhu 
osob, vtažených do kolotoče násilí, ať již původně bylo motiváno 
jakýmikoli důvody. 

V posledních letech dochází v Čečensku k významné generač-
ní výměně: místo sovětských důstojníků, sekulárně smýšlejících a 
pamatujících se na léta mírové existence s Rusy v rámci společného 
státu, kteří ještě nedávno tvořili jádro čečenské armády, přichází na 
řadu mladé „pokolení Kalašnikova“: málo vzdělaných mužů, vycho-
vaných válkou a zaslepených primitivní formou džihadistické ide-
ologie. Tito mladí válečníci považují Rusy za monolitní etnickou, 
v extrémních případech rovněž náboženskou pospolitost, v boji 
proti niž (stejně jako proti „kolaborantům“ z vlastních řad) je ospra-
vedlněno použití jakýchkoli prostředků. Brutální počínání federál-
ních vojsk a promoskevských čečenských milicí v republice, málo 
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11 Viz [3] – pozn. aut.

12 Viz [10] – pozn. aut.

13 Viz nap . zprávu Memoriá-
lu [2] – pozn. aut.

rozlišující mezi separatisty, jejich příbuznými a civilisty (neustálé 
„začistky“, únosy lidí s jejich následným „mizením“, týrání a poni-
žování zadržených ve fi ltračních zařízeních) tuto představu nadále 
umocňuje.11 

V Ingušsku se začala situace vyostřovat poté, co byl v úřadu repub-
likového prezidenta vystřídán generál Aušev, který efektivně bránil 
snahám jak čečenských separatistů, tak ruské generality o vtažení 
země do válečného kotle. Jeho místo roku 2002 zaujal Putinův kole-
ga z FSB Murat Zjazikov, jehož loajalita vůči Kremlu je neotřesitel-
ná. Zjazikov souhlasil s rozmístěním ruských vojsk. Zanedlouho se 
i zde začaly praktikovat – ať již ruskými či ingušskými vojáky, poli-
cisty a příslušníky tajných služeb – postupy, běžné v Čečensku.12 
Odpovědí byla nevídaná radikalizace ingušské mládeže a solidari-
zování s čečenským odbojem. Jedním z výsledků byl masivní útok 
bojůvek tzv. Ingušského džamaatu na hlavní ingušské obce (čer-
ven 2004), který stál životy kolem 80 policistů, převážně Ingušů. 
Obdobná je situace od konce 90. let v Dagestánu, kde na dnešek 
probíhá jakási „tichá válka“ mezi příslušníky silových resortů a dža-
maatů, stále nekompromisnějších ve svém úsilí, jehož intenzita je 
snad vyšší než v sousedním Čečensku. 

Donedávna se zdálo, že dění na severovýchodním Kavkaze neo-
vlivní vývoj v etnických republikách jeho západní části (Kabar-
dinsko-Balkárska, Karačajevsko-Čerkeska, Adygejska), kulturně-
historicky poněkud odlišných a majících značnou příměs ruské-
ho obyvatelstva, oddělených od Ingušska, Čečenska a Dagestánu 
převážně pravoslavnou Severní Osetií. I zde však byly teroristické 
útoky vyloženy silovými resorty jako carte blanche pro jakousi pro-
fylaktickou „pacifi kaci“ džamaatů. Stále frekventovaněji docházelo 
k represáliím vůči praktikujícím muslimům, paušálně označovaným 
za „wahhábitské“, kteří byli policií a FSB hromadně zatykáni, vysta-
vováni brutálním výslechům, ponižováni. Ti, kteří vykonávali před-
pisy islámu, byli z práce propušťováni; zavíraly se mešity.13

V reakci na represálie státních orgánů i zde začalo docházet 
k radikalizaci džamaatů (původně a současně zdaleka nejenom dži-
hádistického zaměření). Dalšími vnitřními příčinami jsou dlouho-
době masa neřešených sociálně-ekonomických problémů, chudoba, 
nezaměstnanost, korumpovanost místních elit a „státního“ ducho-
venstva, nespokojenost s nadvládou Rusů a „rusifi kací“, která je 
nezřídka ztotožňována s celkovým mravním úpadkem společnosti, 
atd. Názorným příkladem toho je nedávné (2002) založení tzv. dža-
maatu Jarmuk, extremistického (nikoliv však salafi stického) usku-
pení, které se odštěpilo od původního umírněného Kabardinsko-
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14 Nap . pomoc mladým 
lidem, aby se dostali z t ž-
ké životní situace (alkoholis-
mus, narkomanie), dobrod j-
nost, dialog se starší genera-
cí muslimské ve ejností, ale 
i spole ný odpor v i racke-
teeringu v ekonomické sfé e, 
nekalým obchod m, atd – 
pozn. aut.

15 Optimizmus a cynizmus 
i rezignácia – ale je tu aj 

nádej, o ktorú musí lovek 
stále zápasi , to je zmes, 
s ktorou sa potýkajú udia 
žijúci v svojom zvláštnom, 
ale krásnom svete na oboch 
stranách Kaukazu. Muslimo-
via na Kaukaze nepoh dajú 
Západom preto, že je kres-
anský, ale preto, že pod-
a nich zradil svoje vlastné 

náboženstvo a jeho morál-
ku. Tieto dva svety – sú dnes 
v ich podvedomí v tragickom 
napätí. Cez túto ideologickú 
prizmu a sociálnu skúsenos
(od mladosti vo vojne + 
tvrdé pravidlá, napr. krvná 
pomsta) vnímajú veci zjed-
nodušene a „obraz nepriate-
a“ má jasné kontúry – pozn. 

Peter Juza. 

balkárského džamaatu, orientovaného převážně na sociální sféru.14 
Jarmuk usiluje o „ochranu islámu“, boj proti „zaprodanému“ a „bez-
božnému“ režimu15, přičemž se neštítí i ozbrojeného boje ve spolu-
práci s čečenským odbojem. Dosud nejznámějším aktem této sku-
piny byl masivní útok na hlavní město Kabardinska-Balkárska Nal-
čik (říjen 2005), který stal životy stovek lidí. Případ Jarmuku není 
zdaleka ojedinělý. 

Záv r

Stejně jako v Čečensku, individuální mstitelé se i na zbytku sever-
ního Kavkazu mohou přidávat do skupin, aby posílili svoji obra-
nyschopnost a docílili kýženého cíle. Nikoliv vždy je tedy jejich 
jednání determinováno ideovými důvody. V této souvislosti před-
stavuje členství v džamaatech, usilujících o expanzi, či těsná spolu-
práce s nimi, žádoucí alternativu typu samotářského „vlka-mstite-
le“. Samotnému ve stavu (krevní) msty proti mocným nepřátelům 
je obtížné přežít, natožpak dosáhnout cíle. Pravda, ve společnosti, 
kde stále ještě platí zákony krevní msty, a zásada kolektivní zodpo-
vědnosti je uplatňována ze strany státu i těch, kteří proti státu či jeho 
představitelům vedou boj, je tak zajišťováno bleskové šíření konfl ik-
tu. Heslem je: „urazíš mého bratra (otce, syna, matku, sestru, děda, 
strýce či bratrance) – ať již se jedná o člena džamaatu či nikoliv – 
pomstím se ti a tvým blízkým a kolegům za každou cenu.“ 

Tento princip však nevylučuje, že světonázor jednotlivých (ke 
dnešku ne nutně ideově-politicky motivovaných) mstitelů bude 
časem ovlivněn ideologií džihádismu a regionální (severokavkazské 
či horalské) solidarity, jejichž vliv je v prostředí bojovníků v různých 
částech severního Kavkazu stále silnější. V návaznosti na geomet-
rické tempo šíření konfl iktu to může představovat velmi nebezpeč-
nou kombinaci, která může po několika letech vážně destabilizovat 
severní Kavkaz. 
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1 Podle Saakašviliho p ízna -
ného výroku: „Gruzie pot e-
buje záruky proti jakémukoli 
agresivnímu pokusu o nátlak 
zvn jšku… V tomto ohle-
du nám USA poskytly záru-
ky.“ (Interfax, 5. 12. 2003) – 
pozn. aut.
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Úvod 

Nástup Micheila Saakašviliho, vůdce Sjednoceného národního 
hnutí, do prezidentského úřadu v důsledku revoluce růží (listopad 
2003) se stal dalším impulsem k upevnění gruzínsko-amerického 
partnerství, které se etablovalo zejména v posledních letech vlády 
předchozího prezidenta Ševarnadzeho. Zároveň se však odrazil na 
zhoršení vztahů mezi Tbilisi a Moskvou. Tento aspekt je vzhledem 
k řadě specifi k těsně spjat s vnitropolitickým vývojem v Gruzii, zej-
ména v kontextu etnopolitických konfl iktů v severní Gruzii – Jižní 
Osetii a Abcházii. 

Skutečnost, že v současné Gruzii (stejně jako v Ázerbájdžánu) 
neexistují více či méně vlivné politické strany, které by prosazovaly 
výrazně proruskou orientaci, je objektivní realitou. V dnešní Gru-
zii (a v Ázerbájdžánu) platí, že politik, který by volal po těsnějších 
vazbách na Rusko na úkor Západu a USA, si nebude moci zajis-
tit podporu obyvatelstva. Většina Gruzínů totiž vnímá USA jako 
jakéhosi garanta nezávislosti, který by měl zaručovat „skromněj-
ší“ mocenské angažmá Kremlu na jižním Kavkaze. I když udržení 
vskutku přátelských vztahů se severním sousedem je přikládán pri-
oritní význam1. 

Jak se ukázalo, Gruzie a jižní Kavkaz obecně se vskutku stávájí pri-
oritním cílem euroasijské strategie USA. Krátce po návštěvě Baku 
se americký ministr obrany Rumsfeld vydal do Tbilisi. Stejně jako 
v Baku tu byly projednávány otázky možného do NATO a posílení 
vojenskopolitické spolupráce s USA. Komentátoři si povšimli, že 
ke kavkazskému turné šéfa Pentagonu došlo ve chvíli, kdy Moskva 

Etnopolitické konfl ikty 
v Abcházsku a jižním Osetsku 
na proměňující se geopolitické 
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2 „Podle istanbulských ujed-
nání m lo Rusko stáhnout 
své vojenské základny z gru-
zínského území již v roce 
2001“. „V této otázce bylo 
dosaženo jednomyslné sho-
dy“, prohlásil Rumsfeld. Za 
likvidaci ruských vojenských 
základen se záhy postavili i 
Colin Powell a Severoatlan-
tická rada NATO – pozn. 
aut.

3 V sou asnosti se na gru-
zínském území oficiáln
nacházejí dv  ruské vojen-
ské základny: 12. základna 
v Adžárii a 62. základna v 
oblasti Džavacheti na jihu 
republiky. I když základna 
v abchazské Gudaut  (stejn
jako ve Vaziani poblíž Tbili-
si) byla podle istanbulských 
ujednání stažena v letech 
2000-2001, Tbilisi namítá, 
že t žká vojenská technika u 
ruských mírotvorných jedno-
tek v Abcházii stále z stává
– pozn. aut.

zesílila nátlak na Gruzii. Přičemž se Rumsfeld neomezil na obecná 
tvrzení o podpoře demokratických hodnot či potřebě zvýšené spo-
lupráce mezi oběma zeměmi, uvítal snahu Gruzie kandidovat v roce 
2004/2005 na členství v NATO a označil jí za „správnou“. Neméně 
důležité je snad poprvé nedvousmyslně vyslovený požadavek USA 
ke stažení ruských vojenských základen2. 

Neobvykle striktní přístup USA k ruské vojenské přítomnosti 
v Gruzii již vyvolal jisté znervóznění v Moskvě a přispěl k malé-
mu diplomatickému skandálu. Předchozí ruský ministr zahrani-
čí Igor Ivanov totiž defi noval výrok amerického oponenta jako 
„konjunkturní“, poradil mu „pozorně číst dokumenty, a to nejlé-
pe v původním znění“ a naznačil, že se jedná o výhradně bilaterál-
ní záležitost rusko-gruzínských vztahů. Podle Moskvy na Istan-
bulském summitu OBSE (1999) totiž došlo k dohodě, že ruské 
základny z Gruzie (stejně jako z moldavského Podnestří) měly být 
do roku 2001 staženy „pouze v případě zajištění bezpečnosti jejich 
odchodu“. Navíc se jednalo o ryze politickou deklaraci o úmys-
lech, která nemá právní účinek. Podle výroku Jurije Balujevského 
si Rusko navíc nepřeje, „aby naši vojáci žili po několik zim v ubo-
hých přístřešcích, jak se stalo při stahování naších divizí z Němec-
ka“. Nynější ofi ciální stanovisko Moskvy zní, že pro likvidaci dvou 
základen je zapotřebí minimálně 10 let, zatímco Tbilisi trvá na 
2-3 letech. 

V této souvislosti je zajímavý další diplomatický souboj, který nej-
nověji svedli kolem otázky ruských základen vysocí státní činitelé 
Tbilisi, Moskvy a Washingtonu. Moskva ve snaze legitimizovat svou 
neochotu ke stažení vojenské posádky z Gruzie v prvé řadě pouka-
zuje na absenci fi nančních prostředků. Washington však ústy Lyn-
na Pascoea naznačil: „V roce 2000 jsme už poskytli Ruské federaci 
pomoc při stažení dvou vojenských základen z gruzínského území. 
Tehdy jsme to rádi zaplatili a jsme ochotni učinit tak opětovně“3. 
14. ledna však po návratu z napjatých konzultací v Moskvě gru-
zínský ministr zahraničí Džaparidze uvedl, že Rusové požádali pro 
„urychlení“ stažení svých základen o půlmiliardu dolarů. I když rus-
ká diplomacie vzápětí odmítla, že by se v Moskvě o částkách vůbec 
diskutovalo, signál byl zřejmě pochopen a Pascoe se nechal slyšet, že 
americká iniciativa fi nancovat odchod ruských základen „nezname-
ná, že budeme ruským vojákům stavět jedno- či dvoupatrové domy“. 
„Myslím si, že Gruzie má dobré přátele, kteří můžou Rusku pomo-
ci se stahováním ruských základen. Ale 500 milionů dolarů se mi 
přece jen zdá částkou poněkud nadnesenou,“ dodal (Lenta.ru, 15. 
1. 2004).

Etnopolitické konflikty v Abcházsku a jižním Osetsku
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4 V televizním interview 
sd lil ve ejnosti, že má 
v úmyslu v rozmezí p ti let 
znovu nastolit územní celis-
tvost zem , p i emž pro 
posílení armády je dokonce 
„p ipraven si sám obléknout 
vojenskou uniformu a spát 
v kasárnách“ (ITAR-TASS, 5. 
12. 2003).

5 Podle podmínek Dago-
myské mírové dohody ( er-
ven 1992), byly v jižní Osetie 
ustaveny smíšené jednotky 
Gruzie, jižní Osetie a Ruska 
(maximální po et voják  kaž-
dé strany m l tvo it 500 lidí), 
kontrolované Smíšenou kon-
trolní komisí. V rámci této 
komise jsou v posledních 
t ech letech veškeré pokusy 
Tbilisi dosp t ke kompro-
misu blokovány formáln
jihoosetinskou stranou. Ta 
odmítá jakýkoli návrh, kte-
rý neakceptuje požadavek 
plné svrchovanosti. Tbilisi 
proto usiluje o p ímé jed-
nání s Moskvou a hrozí jed-
nostranným odstoupením 
od dohody – pozn. aut.

Zvláštní význam měl v této souvislosti Istanbulský summit 
NATO, který demonstroval obnovený zájem aliance o Kavkaz a 
střední Asii. Členské země zaujaly striktní postoj v otázce stažení 
ruských vojsk z Gruzie (a Moldávie), poradily Rusku splnit závazky, 
které na sebe vzala na Istanbulském summitu OBSE, čímž de facto 
podmínily ratifi kaci adaptované Smlouvy o konvenčních zbraních 
v Evropě (CFE – Conventional Forces in Europe). Reakce ruského 
ministra zahraničí Lavrova v tomto ohledu byla předvídatelná. Pod-
le jeho slov je „tento přístup nekorektní“, jelikož „politické dohody 
nevytváří termíny pro fyzické kroky“(Interfax, 29. 6. 2004). 

Dále generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheff er tlumo-
čil zřejmě novou doktrínu NATO, když deklaroval vybudování „tří 
mostů“ – ve Středomoří, na Kavkaze a ve střední Asii, což spolu 
s nedávným přijetím tří pobaltských zemí do NATO velice zneklid-
nilo Moskvu. Litva, Lotyšsko a Estonsko navíc deklarovaly ochotu 
podělit se se třemi jihokavkazskými zeměmi o zkušenosti s refor-
mou ozbrojených sil a vytvářením účinných pohraničních jedno-
tek. V tomto ohledu není bez zajímavosti, že klíčové evropské země 
aliance (Velká Británie a Německo) se již v jisté míře zúčastňují pro-
cesu zajištění stability kavkazského regionu. Washington navíc již 
zahájil realizaci projektu Kaspická pohraniční iniciativa, v jejímž 
rámci bude napomáhat modernizaci fl otil Ázerbajdžánu a Kazachs-
tánu. To se odehrává souběžně s americkou iniciativou vytváření 
speciálních ázerbajdžánsko-gruzínsko-tureckých jednotek, které by 
měly zajistit ochranu ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan před případ-
nými sabotážemi.

Kromě „protikorupčního“ úsilí to byl, jak jsme naznačili, od 
počátku významný etnoteritoriální faktor, který Saakašvilimu 
pomohl získat politický kapitál. Aby o něj nepřišel, musí jednat 
rázně a s předstihem, což tomuto nadanému politikovi nenechá-
vá příliš mnoho času ani manévrovacího prostoru. Ve snaze získat 
přízeň nacionálně-patrioticky naladěné veřejnosti i hlasy gruzín-
ských uprchlíků z Abcházie totiž opakovaně zdůrazňoval, že pova-
žuje znovunastolení územní celistvosti země za prioritní úkol a je 
ochoten toho dosáhnout veškerými (v neposlední řadě vojenskými) 
prostředky4. 

První krok v epopeji „sjednocování gruzínských zemí“ – obsazení 
Adžárie – Saakašvili již úspěšně absolvoval, čímž docílil celonárod-
ní euforii a vzbudil oprávněné znepokojení v Suchumi a Cchinva-
li. Prezidentův vzor se vzápětí obrátil na sever, na Jižní Osetii, kde 
se od r. 1992 nachází gruzínské, jihoosetinské a ruské mírotvorné 
sbory5. 

Emil SOULEIMANOV, Ond ej DITRYCH
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6 V tšin  Osetinc , stejn
jako Abcházc , bylo poskyt-
nuto ruské ob anství. Saa-
kašvili nejnov ji nabídl již-
ním Osetinc m výplatu 
d chod  a sociálních dávek 
– pozn. aut.

D ní v Jižní Osetii

Již ve druhé polovině května posílilo Tbilisi kontrolní stanoviště 
na gruzínsko-jihoosetinské administrativní hranici, ofi ciálně v záj-
mu znemožnit kontrabandní obchod, na kterém se zakládá jiho-
osetinská ekonomika. Ekonomický nátlak na Cchinvali byl stup-
ňován souběžně s politickým. Saakašvili nově tlumočil i návrhy na 
„navracení“ Jižní Osetie jako autonomie „s nejširšími možnými prá-
vy“ a rozsáhlými ekonomickými výhodami do rámce perspektivně 
federalizované Gruzie, což však prezident (a ruský občan) Kokojty 
rezolutně odmítl6.

Posílení gruzínských ozbrojených formací v oblasti okamžitě 
narazilo na diplomatický protest Moskvy a intensivní ozbrojová-
ní Jihoosetinců. 31. 5. 2004 Tbilisi poslalo ke hranicím jednot-
ky ministerstva vnitra, údajně poté, co ruští mírotvorci pohrozi-
li použitím síly pro likvidaci posílených gruzínských kontrolních 
stanovišť. Velitel ruského kontingentu Nabzdorov označil jednání 
gruzínské strany za „nebezpečnou provokaci, která může přivodit 
nepředvídatelné následky“ (Interfax, 1. 6. 2004). I když po telefon-
ním rozhovoru s ruským prezidentem rozhodl Saakašvili o stažení 
jednotek, tato skutečnost zlom nepřinesla. Rozdmýchání vášní se 
odehrávalo podle klasické eskalační škály, předpokládající soustře-
dění ozbrojených sil z obou stran, stupňování „diplomatické války“ 
a vzájemné (noční) ostřelování. V jednu chvíli se zdálo, že obě zne-
přátelené strany stojí na pokraji války. 

Zmínka o obou znepřátelených stranách má širší sémantický 
význam. Během konfrontace se totiž ukázalo, že Cchinvali a Mos-
kva vystupují proti Tbilisi společnou frontou. Moskva vzápětí posí-
lila jihoosetinský kontingent 40 obrněnými vozidly a jinými těžký-
mi zbraněmi, podle tvrzení ruských generálů v souladu s dohodou 
předem sjednanou s Tbilisi. Do jihoosetinské metropole namířilo 
na několik stovek dobrovolníků z ruské Severní Osetie a Abchá-
zie. Moskva a Cchinvali naopak obviňovaly Tbilisi ze soustředě-
ní na 3 000 ozbrojených Gruzínů v gruzínských vesnicích blízko 
Cchinvali (tento počet zmínil ministr zahraničí Lavrov – citováno 
dle denníka Izvestija). 

Ruské ministerstvo zahraničí vystoupilo s ostrou kritikou počí-
nání gruzínské strany, jež označila za „provokační“, „protizákonné“ 
a „namířené na vyvíjení spirály násilí, které hrozí vyústit v ozbroje-
né střety“. Nezaostával i zpravidla opatrný Saakašvili, který ve svém 
proslovu před absolventy Národní vojenské akademie poukázal 
na „jisté síly v ruském politickém establishmentu“ zainteresované 
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7 V p ípad  ruské interven-
ce „v zme, že našimi pro-
tivníky jsou nikoli Osetinci 
i Abcházcové… Já si v bec

nep eji, aby n kdo vtáhnul 
Rusko do ozbrojené kon-
frontace s Gruzií, musíme 
však být p ipraveni na vše. 
Naším nep ítelem není 100-
150 mladík  v Cchinvali… 
Naším nep ítelem je ta vn j-
ší síla, která m že vpadnout 
do Gruzie, aby zastavila její 
integraci do NATO, zastavila 
stažení cizích vojsk z Gru-
zie, zabránila ekonomické-
mu rozvoji a blahobytu kaž-
dého gruzínského ob ana…“ 
– pozn. aut.

8 Na jednáních smíšené 
kontrolní komise z 15. 7. 
se Gruzie zavázala omezit 
svoji vojenskou p ítomnost 
v jižní Osetii na 500 muž ,
jihoosetinská strana rozpustit 
n kolik stovek dobrovolník
ze severní Osetie a Abcházie 
– pozn. aut.

9 Podrobn ji k této problema-
tice viz nap . informace por-
tálu Regnum.ru [7] – pozn. 
aut.

10 Saakašvili krátce po nástu-
pu do ú adu prezidenta na 
po átku roku 2004 ozna-
il „sjednocení“ Gruzie za 

sv j životní cíl. Abcházii slí-
bil „autonomii širokou tak, 
jakou si jen dovede p edsta-
vit“ [1] – pozn. aut.

na dezintegraci Gruzie, a varoval veřejnost před „rozsáhlou cizí 
agresí“7. 

Kulminace nastala, když gruzínské jednotky 7. 6. 2004 konfi sko-
valy u ruského mírotvorného kontingentu 160 neřízených raketo-
vých střel. Den nato Osetinci zajali na 40 gruzínských vojáků. I když 
se zajatci a zbraně zanedlouho vrátili a mezi Moskvou a Tbilisi došlo 
k podepsání předběžné dohody8, značné napětí v oblasti a v gruzín-
sko-ruských vztazích stále přetrvává. 

V posledních dvou letech (přes napětí, které v Jižní Osetii a kolem 
ní přetrvává) se situace v zóně gruzínsko-jihoosetského konfl iktu 
nevyhrocovala. Gruzínská strana si uvědomila, že v případě ozbro-
jeného konfl iktu je velice pravděpodobný střet s ruskými ozbroje-
nými formacemi, což zredukovalo její odhodlání vyřešit situaci ve 
svůj prospěch i použitím vojenské síly. Moskva a Cchinvali se snaží 
udržet status quo. Konfrontace mezi Tbilisi a Cchinvali v posled-
ní době tak byla zastíněná diplomatickou válkou Gruzie s Ruskem. 
V tomto světle lze vnímat rovněž referendum z 12. 11. 2006 v Jižní 
Osetii, v němž se 95 % oprávněných voličů vyslovilo pro nezávislost 
Jižní Osetie. Současně se konaly prezidentské volby, v nichž pře-
svědčivě (98 %) zvítězil proruský kandidát Kokojty. Podle iniciati-
vy „Svazu národní spásy Jižní Osetie“, která sjednocuje část obyva-
telstva Jižní Osetie pod správou Tbilisi (vesměs řadu gruzínských 
vesnic a vesnic s převážejícím podílem Gruzínů) byly ve stejný den, 
kdy se konalo referendum a prezidentské volby, uskutečněny prezi-
dentské volby, na nichž byl zvolen „alternativní“ prezident. Stal se 
ním Dmitrij Sanakojev, bývalý ministr obrany Jižní Osetie a etnický 
Osetinec, který prohlásil zahájení jednání s Tbilisi ve věci návratu 
republiky do ústavního prostoru Gruzie.9 

D ní v Abcházii

Po téměř 15 letech od zahájení válečných akcí zůstává abcházský 
konfl ikt nevyřešen. Na straně separatistické vlády je organizujícím 
principem snaha o národní sebeurčení. V 90. letech, mj. v souvislosti 
se zmíněným plánem tzv. společného státu, který Rusko navrhovalo 
jako universální nástroj mírového řešení jihokavkazských konfl ik-
tů, abcházská elita hovořila o volném konfederačním svazku s Gru-
zií. Později získala navrch touha po plné nezávislosti – podpořená 
i drtivým přijetím v referendu v roce 1999. Naproti tomu Tbilisi, 
zvláště po revoluci růží a následném oživení projektu budování stá-
tu Saakašviliho vládou,10 trvá na principu územní nedělitelnosti a 
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11 Naposledy dolní komora 
RF p ijala v této v ci výzvu 
6. prosince 2006. Srov. [6] – 
pozn. aut.

svrchovanosti. Konfl ikt těchto dvou norem, jež mají své nezadatelné 
místo v mezinárodním právu, je ostatně pro etnopolitické konfl ikty 
příznačný. V případě abcházského konfl iktu však nadřazenost dru-
hého principu stvrdila i Rada bezpečnosti OSN, která dohlíží nad 
zatuhlým mírovým procesem a monitorovací misí UNOMIG – 
naposledy rezolucí č. 1716 [10] – nebo NATO v závěrečné deklara-
ci z rižského summitu na konci listopadu 2006 [9]. Pouze ruská vlá-
da, ač na rozdíl od Dumy nezastává formálně stanovisko, že by sepa-
ratistická území na území bývalého SSSR měla získat nezávislost,11 

v poslední době užívá hrozby uznání de facto abcházské vlády při 
jednáních o budoucím mezinárodním statutu Kosova, jehož nezá-
vislosti se vzhledem ke svým geopolitickým zájmům a vazbám na 
Balkáně snaží zabránit.

Poslední léta nezaznamenala žádný posun směrem ke konečné-
mu mírovému uspořádání. K jistému vývoji došlo zejména ve vni-
třní politice de facto samostatné Abcházie a v jediné oblasti bývalé 
Abcházské ASSR pod kontrolou Tbilisi – horní části údolí Kodori 
(vzdálené necelých 50 km od Suchumi). V druhé polovině roku 
2004 zmítala abcházskou politikou krize související s prezident-
skými volbami, v nichž se utkal Ruskem podporovaný Raul Cha-
džimba, dosavadní předseda vlády (2003-2004), se Sergejem Bagap-
šem, bývalým předsedou vlády (1997-1999) a obchodníkem. Klá-
ní, které OBSE nepovažovala za legitimní, překvapivě dopadlo ve 
prospěch druhého jmenovaného, na což Moskva odpověděla navý-
šením vojenské přítomnosti na základně v Gudautě a 1. 12. dokon-
ce pozemní a námořní blokádou území bývalé Abcházské ASSR. 
Mezi znepřátelenými tábory v Suchumi nakonec došlo k dohodě 
o rozdělení moci – volby byly na počátku roku 2005 opakovány a 
Bagapš s Chadžimbou se jich účastnili na společné kandidátce. Prv-
ní se stal prezidentem, druhý víceprezidentem se širokými pravo-
mocemi v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tyto události 
svědčily zejména o tom, že abcházské politice v současnosti vládne 
silné křídlo, které si je vědomo nutnosti podpory ze strany Moskvy. 
Zároveň však usiluje o budování samostatného státu bez jakéhoko-
liv cizího vměšování, přes formální vyjádření např. Sergeje Bagap-
še při ruské návštěvě v listopadu 2006, že „Moskva je dál naším 
hlavním městem, tak jako jím byla v sovětských dobách“ (Interfax, 
6. 12. 2006). Pronikání ruského ekonomického a politického vli-
vu se tak v Suchumi, které nabylo po roce 2004 sebevědomí a kde 
v současnosti probíhají umírněné liberalizační reformy (v kontrastu 
s Tbilisi, kde přes deklarovanou a USA podporovanou demokrati-
zaci po revoluci růží autoritativní tendence poslední dobou spíše 

Etnopolitické konflikty v Abcházsku a jižním Osetsku



227

1.2

posilují) rozhodně nesetkává s velkým nadšením. K řešení konfl ik-
tu však zvolení Bagapše, který sice byl obviňován z vazeb na Tbilisi, 
avšak okamžitě po urovnání politické situace v Abcházii prohlá-
sil, že „Saakašvili je tím posledním, se kterým bych se chtěl setkat,“ 
zvlášť nepřispělo.

Akce gruzínské vlády v horním Kodori nepochybně zvýšila napě-
tí a vysloužila Tbilisi kritiku sekretariátu OSN [8], který konsta-
toval, že současné napětí mezi gruzínskou a abcházskou stranou 
je výsledkem zejména letní operace. Deklarovaným cílem operace 
zahájené 25. 6. 2006 bylo znovuzavedení práva a pořádku do oblas-
ti, která se měla propadat do spárů organizovaného zločinu a anar-
chie. Ve skutečnosti však hlavní pohnutkou zásahu, jehož se osob-
ně zúčastnil i „jestřábí“ gruzínský ministr obrany Okruašvili, bylo 
kromě prosté demonstrace síly potrestání velitele svantetských para-
militárních jednotek Monadire (Lovců) Emzara Kvitsianiho, dosa-
vadního faktického vládce území. Ten se patrně poté, co se gruzín-
ská vláda rozhodla vyjmout jeho jednotky ze svého žoldu, vymkl 
kontrole a usiloval o navázání bližších (nejen ekonomických) vazeb 
s Ruskem a de facto abcházskou vládou v Suchumi. Kvitsiani po krát-
kých bojích z Kodori uprchl do Abcházie. Ať tak či tak, eskalace 
násilí v bezpečnostní zóně neměla povahu obnovení bojů mezi gru-
zínskými řádnými vojsky a paramilitárními jednotkami svanetského 
a severokavkazského původu na straně jedné a abcházskou armá-
dou podporovanou ruským letectvem na straně druhé, jako tomu 
bylo v roce 2001. Abcházská strana označila červencovou operaci za 
vážné porušení článků moskevské mírové smlouvy (1994) o vstupu 
jednotek a vojenské techniky do bezpečnostní zóny. Četná poruše-
ní smlouvy poté konstatovali i pozorovatelé UNOMIG ze stano-
višť v dolní části kodorského údolí. Gruzínská strana však nařčení 
odmítla s poukazem na to, že se jednalo o policejní operaci prove-
denou výhradně jednotkami ministerstva vnitra. Po jejím úspěšném 
ukončení oznámil 27. 7. Micheil Saakašvili, že horní Kodori se sta-
ne sídlem de iure vlády abcházské autonomní republiky, která se od 
roku 1993 nacházela v Tbilisi.

Ruské základny

Přes závazek zrušit své základny na území bývalé Gruzínské SSR, 
učiněný během istanbulského summitu OBSE, se ruská strana až 
donedávna bránila stanovení jasného termínu odchodu svých ozb-
rojených sil z Gruzie. Včas, tj. v roce 2001, byla uzavřena letecká 
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12 Achalkalaki st eží d le-
žitý transportní koridor 
mezi Ázerbájdžánem, Gru-
zií a Tureckem; Batumi je 
významným ernomo ským
p ístavem – pozn. aut.

13 Batumi má být ruskými 
jednotkami vyklizeno poz-
d ji, nebo  vojska a technika, 
které mají být p eveleny pod 
Severokavkazský vojenský 
okruh, opoušt jí dnes gruzín-
ské území práv  tudy. T ch-
to jednotek má být p ibližn
1/3, zatímco zbytek bude je 
odvelován na základnu rus-
ké 127. divize v arménském 
Gyumri [5] – pozn. aut.

základna Vaziani poblíž Tbilisi, a podle tvrzení ruské vlády též 
Gudauta, nacházející se na území pod suverenitou de facto abcház-
ské vlády. Nad gudautskou základnou však dnes (bez souhlasu 
OBSE nebo OSN) vlaje prapor mírových sil SNS, které jsou tvo-
řeny výhradně ruskými jednotkami a jejichž mírotvorná povaha je 
předmětem značné kontroverze. Tak či onak, na přítomnosti rus-
kých vojsk v Gudautě se od roku 1999 změnilo velmi málo. Gru-
zínský parlament přijal v letech 2005-2006 tři rezoluce požadují-
cí ukončení mírové mise SNS v Abcházii v její současné podobě a 
okamžité stažení ruských mírových jednotek z gruzínského území. 
Vyvolaly však odpor de facto abcházské vlády a zůstaly bez meziná-
rodní odezvy.

Proces stahování z Batumi a Achalkalaki, zbývajících dvou zákla-
den, které byly tématem jednání na istanbulské schůzce, nabyl na 
rychlosti až v nedávné minulosti. V souvislosti se změnou režimu 
v Gruzii a nástupem jednoznačně proamericky laděné vlády prezi-
denta Saakašviliho se Rusko pokoušelo o změnu původních ustano-
vení týkajících se základen, avšak bez úspěchu. Za vyklizení Batumi 
a Achalkalaki se v letech 2003-2004 při návštěvách Gruzie postavili 
i Donald Rumsfeld a Colin Powell, tehdejší američtí ministři obra-
ny a zahraničí.

Souhlas se stažením ruských jednotek ze zbývajících základen 
v adžárském Batumi a Achalkalaki v převážně arménskou populací 
obývaném Džavacheti přišel až 30. 5. 2005, pouhých pět dní poté, 
co byl slavnostně uveden do provozu nový ropovod BTC (Baku-
Tbilisi-Ceyhan), který poprvé umožnil dopravovat kaspickou ropu 
na západní trhy přes Turecko (tj. jinou cestou než přes Rusko). Stav-
bě ropovodu se ruská vláda snažila dlouho zabránit a jeho uvede-
ní do provozu bylo považováno za geopolitickou prohru, neboť 
možnosti prosazování ruských národních zájmů na jižním Kav-
kaze byly poněkud oslabeny. Saakašvili naopak neopomněl ukon-
čení stavby BTC označit za „geopolitické vítězství.“ [4] Stahování 
z obou strategicky významných základen12 již bylo zahájeno. Doho-
dou v Soči, podepsanou 31. 3. 2006, byl stanoven plán vyklizení 
základny v Achalkalaki nejpozději do 31. 12. 2007 (přičemž těžká 
technika bude odvezena do konce roku 2006) a Batumi do 31. 12. 
2008.13 Ruská přítomnost na jižním Kavkaze tak nebude podstat-
ně ztenčena. Přestože dohoda o vyklizení Batumi a Achalkalaki je 
významným krokem na cestě k dlouhodobému gruzínskému cíli 
zbavit se přítomnosti ruských jednotek na svém území, nadále ote-
vřená základna v Gudautě (která podle gruzínské vlády nepřispívá 
k míru v abcházském konfl iktu, ale spíše chrání de facto abcházskou 
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14 A  ta není z posilování rus-
ké p ítomnosti na svém úze-
mí, jak již bylo e eno, práv
nadšena – pozn. aut.

vládu14 a omezuje gruzínskou suverenitu), je stále hlubokým kazem 
rusko-gruzínských vztahů. 

lenství Gruzie v NATO

Přistoupení ani jedné nově nezávislé republiky jižního Kavkazu do 
NATO není v současné době na pořadu dne, ač o to všechny Gruzie, 
Ázerbájdžán i Arménie s různou mírou nasazení usilují. Všechny jsou 
zapojeny do procesu Partnerství pro mír, vedle Středomořského dia-
logu a Istanbulské iniciativy spolupráce jednoho z pilířů snahy promí-
tat stabilitu za hranice členských států NATO. Vztahy s NATO jsou 
vymezeny tzv. individuálními partnerskými akčními plány – v pří-
padě Gruzie od roku 2004, u zbylých dvou republik od roku 2005. 
Počínaje zářím 2006 navíc Gruzie a NATO vedou (podobně jako 
NATO s Ukrajinou) tzv. intensifi kovaný dialog. Závěrečná deklara-
ce rižské schůzky NATO navíc potvrdila územní celistvost jihokav-
kazských republik, což je významné zejména pro Gruzii a Ázerbáj-
džán. Formulaci, aby „všechny strany postupovali při mírovém řešení 
[místních] konfl iktů konstruktivně,” [9] je možno potom považovat 
za nepřímou výzvu směrovanou především k Rusku na pozadí vztahů 
chladnoucích díky nepříznivému přijímání ruské energetické politi-
ky a vnímání jejích možných dopadů na evropskou bezpečnost i vlaž-
né spolupráci na úrovni dialogu NATO-Rusko. Nicméně vyřešení 
jihokavkazských etnopolitických konfl iktů a dobré vztahy se sousedy 
zůstávají faktickou podmínkou přistoupení kterékoliv republiky již-
ního Kavkazu do NATO, které prozatím nemíní do zadrhlých míro-
vých procesů pod záštitou Rady bezpečnosti OSN (Abcházie) nebo 
OBSE (Náhorní Karabach, Jižní Osetie) vstupovat. 

Dalším krokem na cestě ke členství v  alianci jsou tzv. akční plá-
ny členství, zavedené na Istanbulském summitu NATO. Na těch se 
s NATO prozatím dohodly pouze balkánské státy Albánie, Make-
donie a Chorvatsko, a podle závěrů rižské schůzky to budou právě 
jen ony, které do aliance vstoupí v další vlně rozšiřování naplánova-
né na rok 2008. Ani Gruzie, která má z republik jižního Kavkazu 
k branám do NATO nejblíže, přes naděje, že k tomu dojde akční 
plán členství v loňském roce nevyjednala. Neochota NATO účin-
něji se zapojit do řešení konfl iktů na jižním Kavkaze, které klade 
jako podmínku přistoupení Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie mezi 
členské státy, společně s na půdě NATO poměrně rozšířeným názo-
rem, že případný vstup těchto zemí by se měl odehrát současně, činí 
z gruzínského členství prozatím velmi vzdálenou vyhlídku.
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15 K problematice konflik-
tu v Náhorním Karabachu 
a možností jeho ešení viz 
nap . [11, 3] – pozn. aut. 

16 V tomto ohledu zaslouží 
pozornost neochota Moskvy 
spolupracovat v jihoosetin-
ské záležitosti s OBSE, kte-
rou obvi uje z „neobjektiv-
nosti“. Tbilisi nap íklad nej-
nov ji navrhlo, aby byly v 
Rokském tunelu, který spo-
juje jižní Osetii se severní 
Osetii, a podél kterého podle 
Gruzie putují zbran , muni-
ce a dobrovolníci z Ruska do 
krizové oblasti, dislokovány 
monitorující jednotky OBSE 
– pozn. aut.

Záv r

Na rozdíl od stavu v Náhorním Karabachu a kolem něj, kde nastá-
vající „geopolitický pat“ bude, jak se zdá, přetrvávat delší dobu, řada 
specifi k podmínila v případě Gruzie dynamičtější vývoj.15 Poslední 
události v této zemi, která je pokládána za klíč k východnímu Čer-
nomoří a ke kavkazsko-středoasijskému regionu ukázaly, že mocen-
ské soupeření o tento region vstoupilo do kritické fáze. 

Je jasné, že po rozšíření NATO o východoevropské země a nejno-
věji i o tři pobaltské státy (spolu s rozmístěním amerických vojen-
ských základen v Uzbekistánu a v Kyrgyzstánu) bylo překonáno 
další tabu. Vojensko-politická expanze NATO a USA „prolomila“ 
hranice postsovětského prostoru, dosud považovaného za takřka 
výlučnou doménu Ruska. V tomto ohledu např. Istanbulský sum-
mit NATO pouze dokreslil obraz, svědčící o tom, že NATO má o 
pronikání na Ukrajinu, Kavkaz a do střední Asie seriózní zájem. 
Uvažovat o členství republik jižního Kavkazu v NATO je prozatím 
předčasné, ale vývoj směrem k intensifi kovanému dialogu v přípa-
dě Gruzie ukazuje, že vztahy s NATO mají svou dynamiku. Insti-
tucionalizaci procesu dalšího posilování vazeb jižního Kavkazu na 
alianci bude předcházet mnohastranné rozšíření spolupráce – jako 
předtím v případě Estonska, Lotyška a Litvy – která se bude odehrá-
vat ve znamení „zajištění bezpečnosti“ regionu. Podkladem pro 
úspěšnost těchto počínání bude i přístup západních zemí k mana-
gementu lokálních etnických konfl iktů, dosud monopolizovanému 
Moskvou, což má přispět k jejich reálnému řešení16. Podmínkou sta-
bilizace jižního Kavkazu je i zrušení ruských vojenských základen, 
předně na gruzínském území. 

V této souvislosti se „boj proti terorismu“ ukázal být jako kataly-
zátor sblížení NATO (nejen) s Baku a Tbilisi, které všemožně pod-
pořily Washington a daly aliančním jednotkám na Balkáně, v Afghá-
nistánu a nejnověji i v Iráku k dispozici vojenské kontingenty. Dikce 
války proti terorismu byla využívána nejen USA, ale i Ruskem pro 
ospravedlnění vojensko-politického pronikání do kavkazsko-stře-
doasijského regionu. To již od roku 1999 hlasitě upozorňovalo na 
údajně těsné vztahy čečenských separatistů s „mezinárodní islamis-
tickou internacionálou“, předně aby získala carte blanche pro defi -
nitivní pacifi kaci Čečenska. V posledních letech se nadto hodně 
hovoří o vzniku „nových hrozeb“ na jižních hranicích Ruska, které se 
vesměs ztělesňují s „expanzí islamistického terorismu“. A proto „záj-
my národní bezpečnosti Ruska na kavkazském směru vyžadují nejen 
přetrvání vojsk v tomto regionu“, ale i jejich podstatné posílení [2].
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Implikace pro Slovensko

Přestože přímý dopad gruzínské politické situace na SR není silný, 
zejména do budoucna jej nelze považovat za zanedbatelný. Úvahy 
o důsledcích gruzínského členství v NATO – zejména z hlediska 
vztahů aliance a jejích členských států s Ruskem – prozatím nejsou, 
jak bylo naznačeno, na pořadu dne. Ani zahrnutí Gruzie do Evrop-
ské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy) v roce přis-
toupení Slovenska k EU (2004) vazby zvlášť neposílilo. Předpoklá-
daná budoucí užší spolupráce Tbilisi se Západem by však ve výhle-
du mohla např. pozitivně ovlivnit dosavadní značnou slovenskou 
závislost na ruské ropě – v případě, že by byla uzavřena dohoda o 
využívání ropovodu Oděsa-Brody, kterým by proudila ropa přepra-
vená z Baku do gruzínského přístavu Supsa a potom tankery po Čer-
ném moři severním směrem, tj. opačně než dosud. Tento scénář se 
však doposud jeví jako nepravděpodobný, neboť Rusko diplomatic-
kou cestou úspěšně blokuje užívání tohoto ropovodu tak, jak bylo 
původně určeno (a to i pro kazašskou ropu dopravenou do ruského 
Novorossijska). Bezpečnostní defi cit Gruzie a nedostatek vnitřní 
suverenity by při dlouhodobě zhoršujícím trendu mohl mít nepříz-
nivé důsledky pro bezpečnost SR jako tranzitní země pro uprchlíky, 
která je navíc v dosahu chapadel organizovaného zločinu z východu 
apod. Další vyhrocení gruzínských vztahů s Ruskem, ať už ohledně 
statutu separatistických území či při obnovení rozsáhlých násilností, 
které by vážně ohrožovali nezávislost či vojenskou bezpečnost Gru-
zie, by patrně znamenalo konfrontaci Ruska s USA a přinejmenším 
částí členů NATO a EU, která by se potom mohla odrazit ve stře-
doevropské geopolitice. Zda k této konfrontaci skutečně dojde a 
jakou nabude podobu, je zatím pouze předmětem spekulací. Ať tak 
či onak – svobodná, bezpečná, demokratická a prosperující Gru-
zie v těsném svazku s NATO a EU by jistě prospěla i slovenským 
národním zájmům.
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1Rusko a Írán, resp. jejich kas-
pická pob eží, t ebaže mají 
p ístup ke Kaspickému mo i,
obvykle z stávají v referen-
cích p edevším amerických 
politolog  mimo rámec Kas-
pického regionu. Pro ozna-
ení takto vymezených kas-

pických stát  a Ruska i Íránu 
se vžil pojem Caspian Litto-
rals – pozn. aut. 

2 Svoji roli zajisté sehrála 
skute nost, že dv  klí ové 
zem  jižního Kavkazu, tedy 
i Kaspického regionu, byly 
po átkem 90. let minulého 
století zmítány ob anskými 
válkami, což mj. v kontextu 
tehdejších rusko-amerických 
vztah , které procházely 
obdobím “líbánek”, poslou-
žilo relativn  malému zájmu 
USA a ady západních zemí 
o potenciáln  d ležitý region 
– pozn. aut. 
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Úvod
Pojem Kaspický region je moderní a ne zcela přesný, ač v součas-
né politické geografi i již vžitý vynález americké diplomacie, který 
se pro snadnější kategorizaci vztahuje na obsáhlou arénu tvořenou 
třemi nově nezávislými republikami jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, 
Gruzie, Arménie) a pěti středoasijskými státy (Kazachstán, Turkme-
nistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán), i když z těchto zemí 
pouze tři (Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán) mají přístup 
ke Kaspickému moři.1 Tento (pan)region, v minulých desetiletích 
opomíjený, se ocitl ve středu pozornosti světové veřejnosti přibliž-
ně tři roky po rozpadu SSSR. V roce 1994 byla v ázerbajdžánské 
metropole Baku podepsána tzv. „smlouva století“ o těžbě kaspické 
(ázerbajdžánské) ropy předními západními energetickými společ-
nostmi. V návaznosti na ekonomické zájmy se o region Kavkazu a 
Střední Asie, které byly zpočátku považovány za výlučnou doménu 
Moskvy, postupně začaly zajímat vlády klíčových západních zemí, 
především USA. Je příznačné, že záhy poté, co se místní republiky 
osamostatnily, byl tento zájem o poznání slabší.2

V regionu Střední Asie se střetávají zájmy hned několika typů 
hráčů. První skupinou jsou lokální velmoci (Rusko, Írán, Turecko), 
dále velmocí globálního dosahu (Čína, USA, částečně i EU), vedle 
státních či kvazistátních entit se podílejí na hře o region nadnárod-
ní korporace, zvláště ropné koncerny a v neposlední řadě projevují 
svůj zájem i organizace a sítě s extremistickým zaměřením. Takový 
konglomerát vytváří složitou konstrukci spojenectví a antipatií, kte-
ré procházejí neustálými proměnami. Střet navíc neprobíhá pouze v 
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3 Jistou výjimku tvo í v 
posledních letech, zejmé-
na od potla ení andižanské 
vzpoury (kv ten 2005) vzta-
hy mezi Uzbekistánem a Kyr-
gyzstánem, v nichž p etrvává 
nap tí – pozn. aut. 

rovině samotných surovin, neméně důležitou hrou je boj o kontrolu 
nad přepravními trasami. Byť se zdá, že v současné době je již dis-
tribuce přepravních tras zakončena, vstup nového hráče v podobě 
Číny může přinést novou dynamiku do vývoje v regionu. 

Nesmírně důležitá je strategická poloha rozsáhlého regionu Kav-
kazu a Střední Asie – regionu, jehož obyvatelstvo tvoří cca. 75 mil. 
lidí, a který se rozkládá podél jižních hranic Ruské federace s roz-
vinutou infrastrukturou a v těsné blízkosti její potenciálně výbuš-
ných etnických autonomií. Pravda, Kaspický region, zejména oblast 
jižního Kavkazu, představuje z geopolitického hlediska důležitou 
křižovatku – kříží se tu často konfl iktní zájmy regionálních mocnos-
tí (Turecka, Íránu), Ruska, v posledních letech stále intenzivněji i 
USA. Mezi dvěma zeměmi jižního Kavkazu, Arménií a Ázerbájdžá-
nem, existuje nevyřešený územní spor o Náhorní Karabach (pou-
ze příměří bylo dosaženo roku 1994), v současné době se Gruzie a 
Rusko nachází ve stavu diplomatické války. Ačkoliv je celková bez-
pečnostní situace ve Střední Asii poněkud lepší, i v tomto regionu 
přetrvávají jisté problémy, které jsou však spíše než mezistátního 
či mezietnického rázu mimostátního charakteru (aktivity islamis-
tických uskupení ve Ferganské dolině, pašování drog z Afghánistá-
nu, atd.).3 Tento článek se pokusí analyzovat problematiku těžby a 
tranzitu kaspické ropy, která úzce souvisí se situací řady etnických 
konfl iktů, v neposlední řadě též s regionálními zájmy mocností usi-
lujících o (znovu)získání vlivu v regionu Kavkazu a Střední Asie. 

Ačkoli kaspický region disponuje obrovskými ropnými zásobami, 
nebude moci nikdy nahradit oblast Perského zálivu. Celkový objem 
prozkoumaných zásob v Kaspickém moři lze z mnoha důvodů jen 
velmi těžko určit. Rozdílné přístupy k oceňování velikosti zásob 
sahající od informační uzavřeností některých států (Turkmenistán, 
Uzbekistán), přes záměrné snižování jejich velikosti (především 
ropné společnosti) po jejich umělé nadsazování státy lákajícími 
zahraniční investory (Kazachstán, Ázerbájdžán) vedou k zamlžení 
skutečného stavu. Uváděná čísla ukazující na dokázané zásoby ve 
výši 16,5-48 mld. barelů ropy tak musíme brát s jistou rezervou [5]. 
Možná ještě důležitějším, ovšem také nejasnějším, ukazatelem, než 
je objem prokázaných zásob, je vzhledem k nízké prozkoumanosti 
regionu výše zásob odhadovaných.

Podle EIA dosahovala v roce 2005 produkce ropy zemí Kaspické-
ho regionu 1,9 mil. barelů ropy denně, což v celosvětovém kontextu 
neznamená nijak závratné číslo. Stejné a vyšší produkce dosáhlo za 
stejný rok 13 států mimo Kaspický region [5, s. 2]. K poklesu pro-
dukce na tuto úroveň došlo s rozpadem SSSR z důvodu rozdílného 
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4 Ta byla de facto jedinou 
možností, která se turecké-
mu státu za studenovále né
bipolarity nabízela – pozn. 
aut.

5 Dalším argumentem ve 
prosp ch aktivn jší politiky 
bylo rozhodnutí prezidenta 
Özala poskytnout koali ním
vojsk m podporu za operace 
Pouštní bou e, což bylo u i-
n no navzdory protest m
n kterých vlivných len
turecké armády. Viz nap . [7] 
– pozn. aut.

přístupu jednotlivých států k investicím do palivoenergetického 
průmyslu. Zatímco Kazachstán směřoval svoje úsilí k lákání zahra-
ničního kapitálu a zvyšování produkce, ze strany Turkmenistá-
nu docházelo spíše ke stagnaci, a to nejen u ropy, jejíž zásoby jsou 
v Turkmenistánu, podobně jako v Uzbekistánu, spíše omezené, ale 
i zemního plynu. V případě Kazachstánu a Ázerbájdžánu je tomu 
přesně naopak, jejich dominantní komoditou je ropa. 

Atraktivitu Kaspického regionu neurčuje ani tak současný stav 
těžby, ale její výhledy. Podle EIA by kolem roku 2010 měla těžba 
ropy dosahovat hodnot mezi 2,4 a 5,9 mil. barelů denně, což je 
více, než kolik v současné době těží největší jihoamerický produ-
cent, Venezuela.

Ještě větší význam než v případě ropy má region pro celosvětovou 
produkci zemního plynu, a to s výrazným růstem do budoucnosti. 
Jeho odhadované zásoby dokonce přesahují odhady pro největšího 
světového producenta – Saudskou Arábii. Nevýhodou zemí regionu 
jsou nepoměrně větší náklady na produkci i přepravu. 

Zájmy Turecka

Zrod nezávislých republik na území bývalého SSSR podnítil vznik 
velkých nadějí v Turecku. Ankarští stratégové si uvědomili, jaké netu-
šené možnosti se před nimi po dezintegraci sovětského impéria ote-
vřely. Turecko se mělo stát klíčovým hráčem kavkazsko-středoasij-
ského prostoru, čemuž měly napomoci kulturně-historické a ling-
vistické vazby na turkické státy. Zahraničněpolitická doktrína prošla 
v průběhu několika let zásadní proměnou: namísto již „klasického“ 
tureckého isolacionismu v otázkách vnější politiky4 nastoupil akti-
vismus, lépe odpovídající nově vzniklým mezinárodněpolitickým 
poměrům.5 Nové zahraničněpolitické reálie shrnul prezident Turgut 
Özal ve svém proslulém projevu na podzim 1992 slovy: „Naše národy 
očekávají zvláštní podobu spolupráce mezi našimi státy [i v zahranič-
něpolitické oblasti], neboť jsme téhož původu… My jsme větve téhož 
velikého stromu a máme tvořit jednu rodinu… Co nejtěsnější integra-
ce mezi našimi státy je výhodou pro naše národy a region“. [3]

Nezávislost Ázerbájdžánu, ale i čtyř z pěti republik Střední Asie 
otevřela před Tureckem slibné horizonty. Turecko kladlo zvláštní 
důraz na maximální sbližování (politické, ekonomické či kultur-
ně-vzdělávací) s turkickými zeměmi bývalého SSSR, ale (v počáteč-
ních letech) i s řadou turkických autonomií RF. Akceptaci Turec-
ka jako vůdčí síly turkického světa měl napomáhat turecký model 
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6 Podle amerických komen-
tátor : „Turecko se snaží 
pomoci nov  vzniklým mus-
limským republikám stát se 
sekulárními demokraciemi. 
P sobí totiž jako most mezi 
Západem, Balkánem a St ed-
ním východem…Turecko i 
nadále z stává životním spo-
jencem Západu v regionu…“ 
[15] – pozn. aut.

sekulárního prozápadně orientovaného státu, který byl za aktivní 
podpory USA vnímán jako žádoucí příklad pro následování mus-
limskými zeměmi jižního Kavkazu a Střední Asie. Mimořádná důle-
žitost tohoto příkladu byla viděna v tom, že měl úspěšně konkurovat 
íránskému modelu islámské státnosti6. 

Počátky mezinárodních konzultací o těžbě a přepravě ázerbáj-
džánské ropy v první polovině 90. let ještě více přesvědčily Turky 
o nutnosti aktivace „východní“ politiky. Aby byl zajištěn přístup 
k regionu Kaspického moře, Ankara se rozhodla soustředit přede-
vším na jihokavkazský region. V první řadě to znamenalo, že měly 
být ustaveny partnerské vztahy s Gruzií a zaručena přízeň Ázer-
bájdžánu. Do značné míry právě na zahraničněpolitické orientaci 
ázerbájdžánského státu záviselo, zda se Turecku podaří stát se plno-
hodnotným hráčem ve „Velké hře“ o nerostné bohatství Kaspické-
ho moře, ale i (v širším kontextu) přispět k uskutečnění vlastních 
představ o budoucnosti euroasijského regionu. I proto se Ankara 
postavila v náhorněkarabašském konfl iktu přes počáteční váhání 
na stranu Ázerbajdžánu. Několikrát nejvyšší političtí představitelé 
Turecka pohrozili Jerevanu i ozbrojeným zásahem, nerezignuje-li na 
politiku okupace ázerbajdžánských území.

Turecko se díky jednoznačné podpoře USA stalo vybudováním 
ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) zásadní křižovatkou energe-
tických tranzitních cest. V případě uklidnění situace v Iráku povede 
přes Turecko jednak ropovod z Kirkúku do Ceyhanu s kapacitou 
zhruba 1,5 mil. barelů denně, BTC s plánovanou kapacitou jedno-
ho milionu, dále do Turecka směřuje v rámci snahy o diverzifi kaci 
přepravních cest Rusko s plynovodem Modrý potok. Zapomínat 
nelze ani na přepravu ropy skrze Úžiny prostřednictvím tankerů 
(v současné době jich projede Úžinami každý den na 5 000, což 
je pravděpodobně maximální množství, které dokáží Úžiny zvlád-
nout). Turecko se posunulo do pozice energetické velmoci kontro-
lující zásadní přepravní trasy. 

Zájmy Íránu 

Rozpadem SSSR a vytvořením nezávislých států na jižním Kavkaze 
vznikla nová a pro Teherán paradoxně poměrně choulostivá bezpeč-
nostní situace. Namísto předvídatelného sovětského impéria byl Írán 
najednou vystaven novým hrozbám, pramenícím z dlouholetých 
etnických konfl iktů v bezprostřední blízkosti svých severozápad-
ních hranic, konfl iktů, na jejichž průběh Írán objektivně nemohl mít 
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7 Podrobn ji viz nap . [12] – 
pozn. aut.

8 Severozápadní Írán tvo í
území tzv. jižního i íránské-
ho Ázerbajdžánu, rozd le-
né do t í provincií. Oblast 
je obydlena p evážn  Ázer-
bajdžánci, jejichž po et v 
cca 75 mil. Íránu je odha-
dován na 20 mil. A koli je 
ázerbajdžánská menšina 
Íránu dob e integrována, v 
minulosti vykazovali íránští 
Ázerbajdžánci, šíiti mluvící 
jazykem, vzájemn  srozu-
mitelným s ture tinou, jis-
té separatistické sklony (pro 
úplnost: po et severních 
(kavkazských) Ázerbajdžán-
c  tvo i kolem 8 mil.). Je 
zde t eba zmínit kv tnové 
a ervnové (2006) maso-
vé protestné demonstrace v 
jižním Ázerbajdžánu, které 
propukly v reakci na publi-
kování karikatury ve státním 
deníku Írán, kde byl (írán-
ský) Ázerbajdžán p irovnán 
k odpadišti a Ázerbajdžánci 
ke šváb m. Podrobn ji k této 
problematice viz nap . [13] – 
pozn. aut.

9 Íránští analytici jsou p e-
sv d eni, že „dojde-li k odtr-
žení [jižního] Ázerbájdžánu, 
bude to znamenat ztrátu 
bohaté provincie a velké-
ho po tu kvalifikovaných 
kádr  a intelektuál . Takový-
to vývoj neblaze ovlivní také 
ostatní provincie Íránu a sta-
bilita v zemi bude narušena“. 
[9] – pozn. aut.

10 Teherán totiž zásoboval 
Arménii, v i níž uplat o-
valo Turecko a Ázerbajdžán 
blokádu, surovinami, což 
ú innost blokády nesmírn
zredukovalo – pozn. aut. 

rozhodující vliv.7 Situace byla pro Írán o to obtížnější, že na sever od 
řeky Arax došlo ke vzniku ambiciózního, sekulárně orientovaného, 
nacionalistického Ázerbájdžánu, který usiloval (a usiluje) o co nej-
podstatnější přítomnost USA a Turecka, dlouholetých rivalů Tehe-
ránu, na jižním Kavkaze. S přihlédnutím k pravděpodobné budoucí 
prosperitě Ázerbájdžánu, již samotná existence této země je Teherá-
nem pokládána za potenciální hrozbu teritoriální integritě Íránu, za 
ohnisko napětí v oblasti. Ázerbájdžán nemusí přímo usilovat o anexi 
území íránského Ázerbájdžánu8, což je za současné situace nedosaži-
telné, avšak již samotný příklad této země ohrožuje z dlouhodobého 
hlediska vnitropolitickou stabilitu a jednotnost multinacionálního 
Íránu. Čím lépe se Ázerbajdžánu bude dařit, tím větší separatistické 
nálady se dají u íránských Ázerbajdžánců očekávat9. 

Nicméně Írán neusiluje, jak by se mohlo na první pohled zdát, 
o likvidaci ázerbájdžánské suverenity. Příklad ambivalentní íránské 
pozice za války v Náhorním Karabachu10 nasvědčuje tomu, že Tehe-
rán si je plně vědom toho, že by případný kolaps Ázerbájdžánu pod-
míněný úspěchy arménské armády vyústil v razantní zhoršení vnit-
ropolitických poměrů v samotném Íránu. Íránská veřejnost ani ázer-
bájdžánská komunita by s největší pravděpodobností nebyla ochotna 
tento vývoj tolerovat. Snaha nedopustit rozšíření arménsko-ázerbáj-
džánského konfl iktu na Rusko a Turecko je tudíž jedním z pádných 
argumentů, jež přiměly Teherán vzdorovat „přílišným“ expansionis-
tickým choutkám Arménů. Íránským zájmům by více vyhovoval 
Ázerbájdžán orientovaný prorusky, nikoliv proturecky a proameric-
ky. Vcelku lze tedy konstatovat, že cílem Íránu je udržení Ázerbájdžá-
nu třeba i nezávislého, avšak chudého a bezmocného. To předpok-
ládá politiku namířenou na redukci západní přítomnosti v regionu, 
spojené se zájmem Západu o přírodní bohatství Kaspického moře. 
Nutným předpokladem úspěchu této íránské vize je redukce či úpl-
ná eliminace turecké participace na jižním Kavkaze, čehož může být 
dosaženo pouze za těsné koordinace úsilí s Ruskem a Arménií. Co 
se íránského aktivismu ve Střední Asii týče, zájmy Teheránu zde byly 
(i vzhledem k jazykové izolaci) zpočátku (s výjimkou íránojazyčného 
Tádžikistánu) omezeny spíše na ekonomickou sféru. 

Zájmy Ruska

Stále silnější zájem západních mocností o oblast Kaspické pánve 
narážel na znepokojení Moskvy, která pokládala (a pokládá) regi-
on jižního Kavkazu a Střední Asie za integrální součást „blízkého 
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11 Kaspické mo e nemá ote-
v ený p ístup ke sv tovým 
oceán m – pozn. aut.

12 Dalším d vodem bylo, že 
by exploatace kaspické ropy 
a zemního plynu, resp. jejich 
vývoz na sv tové trhy, vytvo-
ili konkurenci ruským ener-

getickým zájm m – pozn. 
aut.

13 P edtím byly právní otáz-
ky Kaspického mo e ujed-
návány ve t ech sov tsko-
perských, resp. sov tsko-
íránských smlouvách (1921, 
1935, 1940), které se však 
nezabývaly využitím konti-
nentálního šelfu (a koli Mos-
kva ázerbajdžánskou ropu z 
offshore naleziš  t žila již za 
sov tské doby bez konzulta-
cí s Teheránem), ani nespeci-
fikovaly Kaspik jako mo e i
jezero – pozn. aut.

14V tšina objevených naleziš
Ázerbajdžánu, klí ové zeme 
regionu, je offshore, tedy se 
nachází na kaspickém šel-
fu, nikoli bezprost edn  na 
pob eží (onshore). To inilo
(do jisté míry stále iní) pozi-
ci Baku zraniteln jší – pozn. 
aut.

15 Podrobn ji k problematice 
sm r  tranzitu kaspické ropy 
viz nap . [14] – pozn. aut. 

zahraničí“ a zónu svých strategických zájmů. Podle názoru kremel-
ských stratégů, zpřístupnění kaspické ropy a zemního plynu11 světo-
vým trhům vyloučí mocenský monopol Ruska v rozsáhlém pásmu 
na jižních hranicích, čemuž se snažili zabránit. Vodítkem k pocho-
pení ruských zájmů je skutečnost, že osvojení bohatých kaspických 
nalezišť bez výlučné ruské participace by se mohlo stát ekonomic-
kým základem pro intensivní sociálněekonomickou modernizaci 
kaspických zemí a růst vojenskopolitického vlivu USA a NATO, 
což by pak zajisté přivodilo konec mocenského monopolu Moskvy 
v regionu. Samotné Rusko nemělo dostatek fi nancí, aby bez západ-
ní asistence uskutečnilo miliardové projekty spojené s vytvářením 
infrastruktury pro těžbu a transportaci kaspických surovin.12 Pod-
stata ruského chápání úlohy regionu, která převážila po dobu 90. let, 
spočívá v následujícím: zachovat v nově nezávislých státech Kav-
kazu a Střední Asie svoji vojenskopolitickou dominanci a zabrá-
nit stoupajícímu vlivu Turecka a hlavně USA. To bylo možné uči-
nit zabráněním osvojení ropných ložisek Kaspického moře, které 
ovšem lákaly stále větší pozornost ze strany vlád západních zemí a 
vlivných energetických korporací. 

Tento úkol měl být splněn kombinací různých politik. Předně, 
používáním otázky nevyřešenosti právního statutu Kaspického 
moře. Skutečnost, že se jedná z mezinárodněprávního hlediska spí-
še o jezero, jehož status nepodléhal po rozpadu SSSR žádné trvale 
platné kodifi kaci13, umožňovala Moskvě argumentovat, že se místo 
aplikace principu dělení kontinentálního šelfu do národních sek-
torů měla uplatňovat zásada společného vlastnictví (kondominia) 
Kaspického moře.14 S přihlédnutím k tomu, že se k postoji Ruska 
přidal Írán, druhá nejmocnější země oblasti, dalo se tušit, že v pří-
padě jeho akceptace budou vyhlídky na těžbu a vývoz kaspických 
surovin mizivé. Západní investoři by z pochopitelných důvodů měli 
pramálo ochoty vkládat stamilionové částky do rozvoje energetické 
infrastruktury oblasti, jejíž vágní právní status by umožňoval vícero 
interpretací.

Zároveň se zpochybňováním platnosti „smlouvy století“ a jakých-
koli ujednání o těžbě kaspické ropy, dokud nedojde k vyjasnění práv-
ního statutu Kaspiku, se však Moskva zaměřila na to, aby prosadila 
ruský směr tranzitu kaspické ropy (tedy z Baku, resp. z kazachstán-
ských nalezišť do černomořského Novorossijsku).15

Dalším cílem Moskvy byla konzervace etnických konfl iktů na již-
ním Kavkaze, především konfl iktu v Náhorním Karabachu, jehož 
zeměpisný význam je nesmírný. To by Moskvě jednak poskytovalo 
účinný nástroj k ovlivňování regionální politiky, zároveň by celková 
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16 Sou asná kapacita ropovo-
du iní 650 tisíc barel  den-
n , po ítá se se zvýšením až 
na 1,5 milionu. Podrobn ji 
Caspian Pipeline Consortium 
[2] – pozn. aut. 

nestabilita společně s přetrvávajícími nejasnostmi kolem statutu 
Kaspického moře měla odradit potenciální zájemce o kaspickou 
ropu.

Po nástupu prezidenta Putina změnilo Rusko politiku vůči uspo-
řádání vztahů v regionu a k otázce rozdělení Kaspického moře. 
Moskva akceptovala USA, Kazachstánem a Ázerbájdžánem pro-
sazované sektorové dělení, které do té doby striktně odmítala. To 
jí umožnilo prosadit tranzit kazachstánské ropy ropovodem CPC 
z nově objevených obrovských ropných polí u Mangyšlaku (nale-
ziště Tengiz) směrem k Novorossijsku.16 Byla operativně vybudová-
na větev ropovodu přes dagestánský Kizľar do Novorossijsku, která 
obcházela čečenské území, a dohodnutý tranzit značného podílu 
těžené ázerbájdžánské ropy. Zintenzívnila se spolupráce s Čínou a 
Íránem. Útoky ozbrojených složek Islámského hnutí Uzbekistánu v 
létě 1999 a 2000 a neschopnost uzbecké a kyrgyzské armády účinně 
se vypořádat s extremisty posloužily pro posílení ruských pozic ve 
Střední Asii, k čemuž rovněž přispělo vytvoření Šanghajské orga-
nizace spolupráce jakožto důležitého regionálního fóra. Rusku se 
postupně daří přesvědčovat vůdce k vytlačování amerických vojen-
ských základen ze svého území.

V květnu 2003 podepsaly Rusko, Kazachstán a Ázerbájdžán 
smlouvu o rozdělení severních 64 % Kaspického moře (Kazachs-
tán 27 %, Rusko 19 %, Ázerbájdžánu 18 %). K dohodě se ovšem 
nepřipojil Írán ani Turkmenistán, čímž zůstala situace kolem kaspic-
ké těžby značně nejasná [3]. Z hlediska obou zemí by dohoda byla 
nevýhodná, neboť severní část Kaspického moře je výrazně bohatší 
na suroviny. Rusko naopak zvolilo výrazně pragmatickou linii, kte-
rá mu umožňuje nejen využívat poměrně velkou část Kaspického 
moře, ale hlavně otevřela dveře k dohodě s Kazachstánem o pře-
pravě jeho plynu. Rusko tak již nelpí na plné kontrole těžby, spíše 
se snaží soustředit na přepravní trasy. 

Rusko udržuje dlouhodobě ambivalentní vztah vůči Íránu. Země 
spolupracují hlavně v obchodní sféře, RF dodává Íránu vojenskou 
techniku a zařízení na výrobu jaderné energie, tedy komodity pro Írán 
obtížněji dostupné. Rusko také velmi ochotně brání Írán v otázkách 
kolem jeho jaderného programu na poli Rady bezpečnosti OSN. Na 
druhou stranu rozdělil do určité míry obě země spor v oblasti Kaspic-
kého moře. Rusko se př řešení statusu moře připojilo ke Kazachstánu 
a Ázerbájdžánu, což vzbudilo v Teheránu nevoli. Z posledních kroků 
obou partnerů se ale zdá, že daleko více bodů je spojuje, než rozdělu-
je. Např. propojení plynovodem mezi Arménií a Íránem je společný 
projekt, který má ambice se stát další tranzitní trasou. 

Emil SOULEIMANOV, Karel SVOBODA



240

1.2

17 Nie je možné opomenú
budúcu nutnos  tzv. Transkas-
pického koridoru, ktorý ale 
nie je možné vytvori  bez 
Kazachstanu, ím sa k vply-
vu na BTC de facto pohodl-
ne dostane RF. To je alej 
spojené s riešením právneho 
štatútu Kaspického mora (pri-
om RF, Kazachstan a Azer-

bajdžan už intenzívne spolu-
pracujú pri ažbe kaspických 
zdrojov). O tom, že si USA 
uvedomujú svoje postupné 
znižovanie vplyvu na Kas-
pické more, nedávno hovo-
ril v Kazachstane ve vysla-
nec USA Ordway s minis-
trom zahrani ných vecí SR 
Kubišom v Astane – pozn. 
Peter Juza.

Zájmy USA

Vedle tradičních mocností prosazujících svoje zájmy v prostoru 
regionu se v průběhu 90. let intenzifi kovala politika USA. Původ-
ní období „líbánek“ z let 1991-1993 bylo vystřídáno novým kolem 
mocenského soupeření s RF. Od roku 1994 probíhala z jejich ini-
ciativy intenzivní jednání o vybudování ropovodu, který se vyhnul 
nejdůležitějším mocnostem regionu, tedy Rusku a Íránu. Pro vybu-
dování potrubí, které by splňovalo podmínku tranzitu přes „spo-
lehlivé“ státy, byla zvolena prakticky jediná možnost, tedy trasa 
z Ázerbájdžánu přes Gruzii do Turecka. V roce 1997 začaly západ-
ní společnosti ve spolupráci s ázerbájdžánskou společností SOCAR 
zkoumat otázky rentability trasy i těžby. Dokončení ropovodu BTC 
v roce 2005 lze považovat jednoznačně za americký geopolitický 
úspěch, neboť USA sledují dlouhodobě cíl podpory nezávislosti 
Ázerbájdžánu a Gruzie jako nejzásadnějších států regionu17. 

Vybudování 1 094 mil dlouhého potrubí přes značně členitý 
terén, navíc skrze neklidné oblasti Kavkazu, je nutné vnímat přede-
vším z hlediska geopolitického. Zatímco stavba potrubí přes Írán, 
či napojení na stávající ruskou síť by z fi nančního pohledu vyšla 
nepoměrně levněji než na výsledných 3,7 mld. USD, zvítězilo hlav-
ně hledisko diverzifi kace přepravních tras [1]. To bylo v zájmu USA 
i jejich spojenců, kteří mají s Ruskem i Íránem problematické vzta-
hy. Pro slabou gruzínskou ekonomiku bude navíc příjem zhruba 
600 mil. USD za transit ropy vítaným zdrojem prostředků. Napro-
ti tomu bylo nutné překonat zájmy ropných společností pod vede-
ním BP, které jednoznačně upřednostňovaly levnější trasu přes Írán. 
Ropovod do Ceyhanu má oproti ruským návrhům na směřování 
do Novorossijsku obrovskou výhodu. Nezatěžuje totiž dodatečnou 
dopravou Bospor a Dardanely. V argumentaci kolem výstavby ropo-
vodu obě strany používaly ekologické argumenty. Zatímco Moskva 
zdůrazňovala seismickou neklidnost oblasti, přes kterou ropovod 
prochází, ze strany Turecka byla zdůrazňována přetíženost Úžin. 
V případě havárie by nastal totální kolaps dodávek, navíc spojený 
s obrovskými ekologickými škodami. 

Pro USA spočívá důležitost regionu nejen v zajišťování dodávek 
ropy a zemního plynu, ale i ve tvorbě cen. Ze všech zemí regionu 
je totiž pouze Írán členem OPEC. Rozšíření těžby a hlavně jejího 
potenciálu v oblasti Kaspického moře může vytvářet účinný tlak na 
schopnost kartelu ovlivňovat ceny ropy. Při pokusu o snížení pro-
dukce dojde k zaplnění pozic jinými dodavateli, což vede ke ztrátě 
tržního podílu. 
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18 o sa týka možností kapa-
citného vy aženia BTC, 
tabu ka (ak sú informácie 
korektné, o om samozrej-
me môžeme po skúsenos-
tiach z minulého obdobia pri 
ur ovaní zásob ropy a plynu 
v priestore Kaspického mora 
polemizova ) nám umožní 
slobodnejšie sa pohybova
v elementárnom porovnaní:
ažba a export ropy – Kaspický región (mil. ton/rok)

Krajina
ažba
2006

prognóza
ažby
2010

export
2006

prognóza
exportu

2010
Azerbajdžan 30 67 23,4 58
Kazachstan 32 92,0 25,3 78,2
Turkmenistan9 12 6,6 8,9
Uzbekistan 10 12 2 6
RF* 0,5 13,8 0,3 13,8
Spolu 81,5 196,8 38 164,9
*/ zapo ítane len Astrachánska oblas  a Dagestan
Zdroj: archív autora, Centrum energetickej politiky 
RAV – pozn. Peter Juza

19 Podrobn ji nap íklad [10] – 
pozn. aut.

Zájmy USA se v regionu setkávají se zájmy RF. Ta aktivizovala 
svoji politiku v reakci na budování amerického spojenectví s Ázer-
bájdžánem, Gruzií, Tureckem a částečně také Kazachstánem. Nejs-
labším článkem v pětiúhelníku se stala Astana. Příslib kazašského 
prezidenta Nazarbajeva přistoupit k projektu potrubí BTC naráží 
na realitu nezastupitelné ruské role pro tranzit kazašského zemní-
ho plynu a ropy k evropským spotřebitelům. V březnu roku 2005 
podepsal Kazachstán s Ázerbájdžánem smlouvu o vybudování 
potrubí z Aktau do Baku, čímž by se napojil na BTC. Ropovod by 
měl vést po dně Kaspického moře a do Baku by mělo od roku 2008 
proudit 600 000 barelů ropy denně18. Budování ropovodu se snaží 
zabránit Moskva, která přijala zřetelný kurz k sblížení s Kazachstá-
nem prostřednictvím intenzifi kace nabídek k všestranné ekonomic-
ké spolupráci. 

Obdobným projektem jako BTC je jihokavkazský plynovod 
budovaný konsorciem fi rem pod vedením norské fi rmy Statoil 
na trase Baku-Tbilisi-Erzurum. Paralelní směřování s ropovodem 
pomůže výrazně snížit náklady na jeho vybudování. Jeho kapacita by 
měla v době plného výkonu dosahovat 6,6 mld. m3 plynu ročně.

Po 11. září 2001 zaujaly USA ofenzivní pozici vůči svým nepřá-
telům. Její součástí bylo také pronikání do strategicky důležitého 
prostoru Střední Asie a Kavkazu. Rusko paradoxně proti tomuto 
postupu nevznášelo žádné námitky. Pověstný je z tohoto pohledu 
výrok prezidenta Putina: „když tam jsou oni, nemusíme tam být my.“ 
USA postupně rozmístily své jednotky v Uzbekistánu, Kazachstá-
nu a v Gruzii. Zlomem v ruské akceptaci americké přítomnosti ve 
Střední Asii a na Kavkaze byla americká podpora „barevným revo-
lucím“, stejně jako zahájení války v Iráku. 

Střední Asie se z geopolitického pohledu stala jednou z nejdůle-
žitějších světových oblastí. Jedním z projevů jejich rostoucího zájmu 
o oblast bylo vytvoření organizace GUUAM (Gruzie, Uzbekistán, 
Ukrajina, Ázerbájdžán, Moldávie). Organizace měla být reálnou 
protiváhou skomírajícímu SNS. Státy Střední Asie se naučily velmi 
obratně manévrovat mezi zájmy RF a USA. Nejtypičtějším příkla-
dem byl po celá 90. léta největší stát Střední Asie, Uzbekistán. Ten 
poměrně umně lavíroval mezi Ruskem a USA. Po 11. září se prezi-
dent Karimov rozhodl pro strategické spojenectví s USA. Poskytl 
Američanům prostor pro útok na Afghánistán, souhlasil s umístě-
ním základny, atd. Radikální změnou tento vztah prošel po andi-
žanském masakru, který USA otevřeně kritizovaly. Karimov se roz-
hodl pro těsnější spojenectví s Moskvou, z jejíž strany se podobných 
námitek rozhodně nemusel obávat.19  
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Evropská unie

Zájmy EU v prostoru Kaspického moře doposud zaostávaly za ame-
rickým vlivem a byly vyjadřovány spíše prostřednictvím energetic-
kých společností, než na celounijní úrovni. V souvislosti se vstupem 
nových členů se zjevně protiruským zaměřením a následně ukrajin-
skou plynovou krizí došlo k určitému přehodnocení situace. Unie 
v současné době vidí region jako perspektivní doplnění dominantní-
ho dodavatele energetických surovin, tedy Ruska. V současné době 
navíc čelí Evropa ještě realitě vyčerpaných zásob v Severním moři. 

EU narozdíl od USA představuje pouze ekonomickou sílu, zatím-
co její vojenskopolitický vliv je velmi omezený. Problémem při posí-
lení jejího vlivu je malá koordinovanost zahraniční politiky, která i 
přes společné deklarace evropských státníků reprezentuje spíše záj-
my jednotlivých členů. Podle EU Green Paper pro rok 2006 mají 
vzniknout různé iniciativy na bázi EU-RF, nicméně realita je tako-
vému plánu velmi vzdálená. [16] 

V politické rovině má EU především zájem na stabilitě v rámci 
regionu. Cíl stability je společný pro většinu hráčů, nicméně chápá-
ní pojmu je značně rozličné. Z hlediska EU může tuto stabilitu zaj-
istit demokratizační proces, která má její silnou podporu. 

ínské zájmy

Geopolitická hra o prostor Střední Asie je ještě zesílena mohut-
ným růstem dalšího ze světových hráčů. Čínské HDP dosahuje 
každoročního růstu na úrovni 10 procent a vzhledem k nedostatku 
surovin se vedení země obrací k dalším regionům. Jedním z nich 
by potenciálně mohla být oblast Kaspického moře. Pro země regi-
onu představuje Čína vítanou možnost nových odbytišť. Růst čín-
ské spotřeby je odhadován o zhruba 6 mil. barelů denně, zatímco u 
Evropy toto číslo dosahuje pouze jeden milion. 

Nejaktivněji si zatím v budování ropovodů do Číny vede Kazachs-
tán. V roce 1997 byla podepsána mezi prezidentem Nazarbajevem 
a čínským premiérem Li Pchengem smlouva o stavbě ropovodu ze 
severokazašského Atasu do čínské provincie Xinjiang v hodnotě 
9,5 mld. USD. To jen dokazuje extrémní cenu přepravy surovin pro 
Čínu. 

Podobně je na tom i spolupráce s Turkmenistánem v plynáren-
ské oblasti. Do roku 2009 má být vybudován plynovod o celkové 
kapacitě 30 mld. m3, který spojí Turkmenistán s Čínou. Vzhledem 
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k tomu, že plynovod bude muset na vzdálenosti 2 000 km projít 
územím Kazachstánu a Uzbekistánu, zdá se být termín dokončení 
více než optimistický. [14, s. 24] 

Nicméně čínské pronikání do regionu se neomezuje pouze na 
výstavbu nových potrubí. V roce 2005 se čínská státní společnost 
CNPC ucházela o podíl v kanadské společnosti operující v Kazachs-
tánu PetroKazachstan. Byť učinila nejvyšší nabídku, prodej byl 
kanadskou vládou schválen až po prodeji jedné třetiny akcií kazaš-
ské společnosti KazMunaiGaz. [8, s. 13]

V současné době zvyšuje Čína svůj vliv v regionu prostřednictvím 
spolupráce s Ruskem. Ta probíhá jak na bilaterální úrovni (vojen-
ská cvičení atd.) tak i v rámci Šanghajské organizace spolupráce. 
Dominantním geopolitickým zájmem v Střední Asii je jednoznač-
ně vytlačení USA z regionu a zajištění bezpečných dodávek. Jistým 
problémem pro tento cíl může být komplikovaný terén a obrovská 
vzdálenost, kterou středoasijská ropa musí do Číny urazit. 

Spolupráce s RF má nicméně svoje limity. Prozatím se oba státy 
spojily za účelem vytlačení třetího z rivalů, možno však mezi nimi 
nalézt i mnoho třecích ploch. RF v současné době považuje oblast 
kolem Kaspického moře za životně důležitý region pro svoji bezpeč-
nost a nedá se tedy předpokládat, že v budoucnosti nedojde k pře-
hodnocení spojenectví se stále silnější Čínou. Dá se očekávat střet 
obou velmocí o dominanci v prostoru Kaspického moře. 

 Záv r

Nicméně i relativně omezená (z celosvětového hlediska) těžba kas-
pické ropy a zemního plynu je nesmírně důležitá vzhledem ke sna-
hám evropských zemí (na evropské trhy mají být kaspické surovi-
ny transportovány) diverzifi kovat zdroje energetických surovin a 
zmírnit přetrvávající závislost na dodávkách z Ruska, severní Afri-
ky, resp. Perského zálivu.

O kaspický region se rozehrála hra mezi nejsilnějšími světovými 
hráči. Potřeba nalezení nových zdrojů strategických surovin, dopo-
sud jen malá prozkoumanost kaspických ložisek a poloha na průse-
číku zájmů – to vše předurčuje region Kaspického moře a Střední 
Asie k obrovskému růstu významu pro světovou politiku. Geopo-
litická hra se hraje nejen kolem samotných surovin, ale velmi důle-
žitou roli hraje otázka jejich přepravy. Na dominanci na transport-
ním poli zatím aspirují dva bloky reprezentované na jedné straně 
Ruskem s jeho přepravními kapacitami, na druhé straně Spojenými 
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státy podporované Turecko. V současné době vstupují do provo-
zu či již fungují ropovody BTC do Ceyhanu, s ním paralelní Jiho-
kavkazský plynovod do Erzurumu, z ruské strany ropovod CPC do 
Novorossijsku. 

Zájmy mocností prošly v průběhu námi sledovaného období 
výraznými proměnami. Nejlépe lze tento fakt dokumentovat na 
ruských postojích ohledně rozdělení Kaspického moře. RF zpočát-
ku sledovala politiku zaměřenou na spojenectví s Íránem v podobě 
společného vlastnictví tohoto vodního tělesa. Po nástupu Putinovy 
administrativy nastal obrat v chápání výsostných zájmů a podpisem 
smlouvy s Kazachstánem a Ázerbájdžánem o rozdělení kaspických 
nalezišť zvítězil v ruském přístupu pragmatismus. Rusko, vědomo 
si faktu, že se mu pravděpodobně nepodaří vytlačit USA z prosto-
ru Kaspického moře, nastoupilo kurz kontroly co největší části pře-
pravních kapacit. 
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Úvod

Južný Kaukaz a Stredná Ázia patria medzi najväčšie a najvýznam-
nejšie regióny v postsovietskom priestore. Pojem „južný Kaukaz“ sa 
v politologickej a politickej lexike začal používať relatívne nedáv-
no. Zjednodušená interpretácia defi nuje tento pojem ako termín, 
ktorý vymenil existujúci počas sovietskeho obdobia geografi cký ter-
mín „Zakaukazsko“, ktorý zahŕňal tri (bývalé sovietske a v súčasnos-
ti nezávislé) republiky – Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko [1]. 
Pojem „južný Kaukaz“ však predstavuje širšiu realitu. V prvom rade 
sa jedná o realitu geopolitickú a preto pri spomínaní južného Kauka-
zu musíme brať do úvahy nielen tri vyššie spomenuté republiky, ale 
aj tri neuznané štáty – Náhorný Karabach, Abcházsko a Južné Oset-
sko. Okrem toho logika geopolitickej selekcie nevyhnutne zahŕňa 
do regiónu južného Kaukazu Rusko, Turecko, Irán. Ako plnoprávni 
hráči v regióne vystupujú USA a EÚ (a jej jednotliví členovia), ktorí 
sledujú na južnom Kaukaze svoje určené geopolitické záujmy. Tra-
dičný význam regiónu ako miesta, kde sa stretávajú kultúry a civi-
lizácie, geografi ckej tranzitnej križovatky dopravných komunikácií 
východ–západ a sever–juh sa dnes prehlbuje v dôsledku globalizá-
cie, nových politických a ekonomických faktorov, záujmov regi-
onálnych a svetových veľmocí, ako aj nadnárodných aktérov.

Termín „Stredná Ázia“ má svoj ekvivalent v anglickom „Central 
Asia“ a v ruskom „Centraľnaja Azia“. Pred 20 rokmi sovietska his-
torická veda operovala s termínom „Stredná Ázia a Kazachstan“ 
(„Sredňaja Azia i Kazachstan“). V tomto prípade sa myslelo 5 soviet-
skych republík – Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Turkmén-
sko a Tadžikistan. Po rozpade ZSSR sa začalo aktívne osvojovanie 
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1 Autor pracuje s pojmom 
„Stredná Ázia“, pod kto-
rým myslí 5 postsovietskych 
republík – Kazachstan, Kirgiz-
sko, Tadžikistan, Turkménsko 
a Uzbekistan – pozn. aut.

západnej politológie a geopolitiky, a preto sa aj v postsovietskom 
priestore začal používať termín „Centraľnaja Azia“. Napriek tomu 
však doteraz existuje podmienečné rozdelenie na postsovietsku 
Strednú Áziu (bývalá Stredná Ázia a Kazachstan) a na veľkú Stred-
nú Áziu, ktorá okrem 5 postsovietskych republík zahŕňa taktiež čas-
ti Afganistanu, Iránu, Číny či Mongolska [8].1 Význam regiónu je 
defi novaný výhodnou geopolitickou polohou, ako aj veľkými záso-
bami nerastných surovín. Strategický význam regiónu predurčuje 
aj to, že tadeto prechádza dôležitá časť tzv. „hodvábnej cesty“, ktorá 
spája krajiny východnej Ázie so západnou Európou (resp. Rusko 
s Áziou). 

Južná časť bývalého ZSSR (južný Kaukaz a Stredná Ázia) sa stala 
geopolitickým regiónom po rozpade socialistického režimu, ktorý 
spájal rôzne národnosti bez ohľadu na ich dlhodobo veľmi zloži-
té vzťahy. Rozpad viedol k tomu, že sa historické konfl ikty medzi 
národnosťami a medzi bývalými sovietskymi republikami alebo ich 
subregiónmi začali prejavovať v otvorenej forme.

Regiónom najväčšieho napätia v celom postsovietskom priesto-
re sa stal Kaukaz. Etnické hranice na Kaukaze sú prevažne totožné 
s náboženskými. Dokonca aj v oblastiach, ktoré sú obývané mus-
limami, môžeme pozorovať sekularizáciu obyvateľstva. Napríklad 
v prípade Azerbajdžanu má možnosť šírenia islámskeho fundamen-
talizmu zatiaľ len abstraktný charakter. Podstatné zvýšenie úlohy 
islámu nastalo len v oblastiach, ktoré sú obývané Lezgíncami (hrani-
čia so severným Kaukazom) alebo Tališcami (hraničia s Iránom).

V Strednej Ázii pretrvávajú latentné etnické konfl ikty. Nesúlad 
štátnych hraníc s oblasťami nažívania veľkých etník sa môže stať 
príčinou národnostných konfl iktov: na juhu Kazachstanu medzi 
Kazachmi a Uzbekmi; v Oši a Uzgene medzi Kirgizmi a Uzbek-
mi; v Samarkande, Buchare a sogdijskej oblasti Tadžikistanu medzi 
Uzbekmi a Tadžikmi; v Karakalpakiji medzi Uzbekmi a Karakal-
pakcami; v oázach Amudarje medzi Uzbekmi a Turkménmi a tak-
tiež medzi Rusmi a Kazachmi v severnom Kazachstane. Ani jeden 
zo štátov Strednej Ázie nie je etnicky homogénny. Počas posled-
ných rokov existencie ZSSR len v Turkménsku a Uzbekistane podiel 
domácej národnosti predstavoval okolo 70 %. V Tadžikistane ten-
to podiel tvoril okolo 60 %, v Kirgizsku okolo 50 % a okolo 40 % 
v Kazachstane [7]. Emigrácia ruskojazyčnej populácie však zvýšila 
tento podiel. Zvyšuje sa význam uzbeckej populácie, ktorej podiel 
je už značný vo všetkých štátoch. Obzvlášť je to vidieť na príklade 
Ferganského údolia, kde približne 1 mil. Uzbekov žije v sogdijskej 
oblasti Tadžikistanu a 500 000 v Ošskej oblasti Kirgizska.
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Nebezpe enstvo konfliktov na Kaukaze 
a v Strednej Ázii

V týchto regiónoch môžeme hovoriť o nasledovných existujúcich, 
vznikajúcich alebo potenciálnych konfl iktoch, ktoré majú etnopo-
litický základ:

Konfl ikty v regiónoch krajín:  
konflikt medzi Južným Osetskom, Abcházskom • 
a Gruzínskom;
pretrvávajúce napätie v Čečensku;• 
konfl ikt medzi Severným Osetskom a Ingušskom;• 
konfl ikt medzi severným a južným Kazachstanom;• 
konfl ikt medzi severným a južným Kirgizskom;• 
konfl ikt medzi jednotlivými oblasťami Tadžikistanu.• 

Vnútroregionálne medzištátne konfl ikty:  
konfl ikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom;• 
konfl ikt medzi Tadžikistanom a Uzbekistanom;• 
konfl ikt medzi Kirgizskom a Uzbekistanom;• 
konfl ikt medzi Turkménskom a Uzbekistanom;• 

Konfl ikty so susednými štátmi:   
konfl ikt medzi Ruskom a Gruzínskom pre Abcházsko a Juž-• 
né Osetsko;
konfl ikt medzi Ruskom, Arménskom a Azerbajdžanom pre • 
„podporu opačnej strany“ Ruskom;
konfl ikt medzi Kazachstanom a Ruskom pre severné oblas-• 
ti Kazachstanu a južné oblasti Ruska, ktoré obýva prevažne 
ruská a kazašská populácia;
konfl ikt medzi Kazachstanom a Čínou pre kazašskú populá-• 
ciu v sinťiansko-ujgurskom autonómnom okruhu a územné 
nároky Číny na východné oblasti Kazachstanu;
konfl ikt medzi Tadžikistanom a Uzbekistanom na jednej • 
strane a Afganistanom na druhej strane.

Z pohľadu možnosti vypuknutia ozbrojeného konfl iktu najväčšie 
nebezpečenstvo predstavujú tzv. „zmrazené“ konfl ikty na južnom 
Kaukaze. Od okamihu, ako Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko 
získali samostatnosť, prebiehajú v regióne tri druhy súperenia:

súperenie medzi regionálnymi veľmocami (Tureckom, Iránom • 
a Ruskom);
medzi samotnými krajinami južného Kaukazu;• 
medzi jednotlivými národnosťami krajín južného Kaukazu. • 

Súperenie získalo veľmi zložitý charakter obzvlášť potom, ako 
v polovici 90. rokov začali záujem o problémy (a potenciál) regiónu 
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2 Išlo o konflikt na území Kir-
gizska medzi etnickými Kir-
gizmi a Uzbekmi – pozn. 
aut.

prejavovať USA. Prvý etnický konfl ikt, ktorý sa stal hlavným desta-
bilizujúcim faktorom v regióne, vznikol v azerbajdžanskej enkláve 
obývanej Arménmi – Náhornom Karabachu. Ďalšie dva konfl ikty 
vypukli v Gruzínsku medzi centrom a dvomi autonómnymi útvar-
mi – Abcházskom a Južným Osetskom. V každom zo spomenutých 
konfl iktov sa podarilo dosiahnuť zastavenie bojov, ale ani jeden kon-
fl ikt sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť.

Južný Kaukaz naďalej ostáva epicentrom politickej nestability, 
ktorá spája hrozbu vypuknutia rozsiahlej vojny medzi Azerbajdža-
nom a Arménskom, hrozbu ozbrojeného konfl iktu Tbilisi s bývalý-
mi autonómiami, existenciu troch neuznaných republík (Abcház-
ska, Južného Osetska a Náhorného Karabachu), okupáciu územia 
Azerbajdžanu, problémy oblastí etnickej a politickej nestability 
(hranica Arménska a Gruzínska, Azerbajdžanu a Ruska), pretrvá-
vajúce sociálno-ekonomické krízy a maximálny vplyv vonkajších 
aktérov – USA, EÚ, Turecka, Iránu a dokonca aj Izraela.

V Strednej Ázii možnosť vypuknutia ozbrojených konfl iktov 
nie je až taká pravdepodobná ako na južnom Kaukaze (z dôvodu 
absencie „zmrazených“ konfl iktov). Veľmi veľké obavy vyvoláva 
umelý charakter hraníc (nie sú demografi cky opodstatnené) v  regi-
óne, čo sa môže ľahko stať príčinou konfl iktu medzi Kazachstanom 
a Uzbekistanom, Kirgizskom a Uzbekistanom či Tadžikistanom a 
Uzbekistanom. Ďalší problém predstavujú vodné zdroje, ktoré sa 
už niekoľkokrát takmer stali dôvodom pre realizáciu silových akcií 
zo strany Kazachstanu, Kirgizska a Uzbekistanu. Nebezpečenstvo 
predstavujú aj možné národnostné konfl ikty ako napríklad „ošská 
tragédia“ z roku 1992.2 Samozrejme, že nemôžeme zabudnúť ani 
na hrozbu šírenia islámskeho radikalizmu, čo je v súčasnosti najviac 
aktuálne v Kirgizsku, kde si organizácia „Hizb-at-Tahrír“ (prevažne 
na juhu krajiny) získava čoraz viac prívržencov.

Ekonomická situácia štátov južného Kaukazu 
a Strednej Ázie

Rozpad ZSSR sa negatívne prejavil na ekonomickej situácii južných 
republík. V rámci ZSSR boli Stredná Ázia a južný Kaukaz ponímané 
ako dva ekonomické regióny v spoločnom národnom ekonomickom 
komplexe krajiny. Zaujímali zvláštne miesto v medziregionálnom roz-
delení práce s dôrazom na dodávky surovín a poľnohospodársku pro-
dukciu. Mnohé životne dôležité zdroje a produkty sem prichádzali 
z Ruska, čo predurčilo konfi guráciu modernej dopravnej infraštruktúry. 
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Pri ekonomických vzťahoch ale neboli brané do úvahy administratívne 
hranice, ktoré sa stali štátnymi. Nezávislosť štátov Strednej Ázie a juž-
ného Kaukazu sa dostala s týmito faktormi do rozporu.

Južné republiky v rámci ZSSR boli prevažne dotačného charak-
teru. Podľa MMF tvorili v roku 1991 dotácie z centra od štvrtiny 
do polovice rozpočtu republík. Okrem priamych centralizovaných 
dotácií existovali aj skryté dotácie. Napríklad Uzbekistan v roku 
1991 prostredníctvom obchodovania s Ruskom získal doplnkovo 
6,5 % svojho HDP [10]. Práve prudké zníženie priamych a nepria-
mych dotácií zo strany Ruska viedlo k zníženiu investícií a dotá-
cií v sociálnej sfére v regióne. Obrovskú úlohu zohralo aj oslabe-
nie ekonomických vzťahov medzi postsovietskymi republikami, čo 
bolo jednou z príčin znižovania výroby.

V prvej polovici 90. rokov bolo možné pozorovať prudké zní-
ženie HDP všetkých južných republík (od 15 – 20 % v Uzbekista-
ne do 50 – 70 % v Kirgizsku). V Tadžikistane a všetkých juhokau-
kazských štátoch nastala ekonomická katastrofa – škody v dôsled-
ku občianskych vojen a etnopolitických konfl iktov predstavovali 
desiatky miliárd USD. Prebiehal prudký pokles nielen priemyselnej 
(v Kazachstane v roku 1995 predstavovala polovicu z úrovne v roku 
1990, v Uzbekistane jednu štvrtinu), ale aj poľnohospodárskej výro-
by (v Kazachstane a Kirgizsku takmer o polovicu). Znížili sa reálne 
príjmy obyvateľstva [6].

V druhej polovici 90. rokov sa krajinám Strednej Ázie a južného 
Kaukazu podarilo pokles ich ekonomík zastaviť a naštartovať rast. 
Podľa Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj v roku 1998 rast 
HDP predstavoval v Turkménsku 5 %; v Kirgizsku 4 %, v Tadžikis-
tane 3 %, v Uzbekistane 2 % a v Kazachstane 1 %. Nové tisícročie 
zaznamenalo podstatný nárast HDP vo všetkých z nich, no na úro-
veň roku 1990 sa zatiaľ dostali len Kazachstan a Arménsko [6]. 

Sociálno-ekonomická situácia v regióne je na nízkej úrovni. 
Pozornosť priťahuje vysoká úroveň chudoby a nezamestnanosti 
v Turkménsku. Prudký nárast cien plynu umožnil dosiahnuť sluš-
né ukazovatele v prípade nárastu HDP na jedného obyvateľa, ale 
rozvoj plynárenského priemyslu neviedol k stabilizácii ekonomiky. 
V krajine pretrváva katastrofálna situácia v oblasti chudoby, ktorá sa 
stala hlavným problémom už na začiatku 90. rokov. Štátne príjmy na 
jedného obyvateľa v Turkménsku šesťnásobne prevyšujú tento uka-
zovateľ Uzbekistanu, ale takmer všetky boli vynakladané na stavbu 
„nevýrobných“ objektov a na pochybné projekty. 

V Uzbekistane je sociálno-ekonomická situácia tiež napätá, hoci 
nie až tak ako v Turkménsku. Ofi ciálne národné údaje dokonca 
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hovoria o absolútnej absencii nezamestnanosti, čo je potrebné brať 
s istou rezervou.

V Kazachstane je situácia najlepšia v južnom regióne. Má niž-
šiu mieru ľudí žijúcich pod hranicou chudoby (9,8 %) [9]. Okrem 
toho je tu rozbehnutý pozitívny trend – počas posledných 8 rokov 
sa počet chudobného obyvateľstva, ako aj nezamestnanosť každo-
ročne znižujú.

V ostatných republikách podiel chudobných predstavuje 40-60 
% [9]. V mnohých z nich prakticky absentuje stredná vrstva. Kým 
pre Gruzínsko a Arménsko predstavoval/predstavuje problém chu-
doby pomerne nový fenomén, Kirgizsko, Tadžikistan a Azerbajdžan 
museli chudobe čeliť ešte počas sovietskeho obdobia. Sociálno-eko-
nomickú krízu neustále prehlbujú pretrvávajúce konfl ikty a úroveň 
chudoby držia na vysokej úrovni aj utečenci z konfl iktných zón.

Možnosti dosiahnutia pozitívneho a stabilného ekonomického 
a sociálneho rozvoja krajín regiónu v prvom rade súvisia s nerast-
nými surovinami, na ktoré sú tieto krajiny bohaté. Z tohto pohľadu 
má lepšiu pozíciu Stredná Ázia. Najväčšie objemy zásob a najväčší 
rozsah ťažby nerastných surovín má Kazachstan. Relatívne bohatý 
je Uzbekistan (plyn a zlato), Turkménsko (plyn), Kirgizsko a Tadži-
kistan (zlato a urán). Južný Kaukaz sa nachádza v ďaleko horšej 
situácii, keďže len Azerbajdžan disponuje určitými energetickými 
surovinami.

Spolo nos  a elity

V krajinách regiónu sa sociálne konfl ikty vždy prejavovali a budú 
prejavovať v podobe sociálnych stretov medzi príbuzenskými klan-
mi, regionálnymi združeniami, národnostnými občinami a konfe-
sionálnymi skupinami.

Elita regiónu je tvorená prostredníctvom patriarchálno-klanové-
ho systému. V regióne prebieha neustály boj medzi starou a novou 
elitou o prerozdelenie politického vplyvu a ekonomickú kontrolu. 
Len v prípade Arménska nevznikla dedičnosť medzi novou a starou 
štruktúrou, čo sa dá vysvetliť vojnovým stavom, ktorý predchádzal 
vyhláseniu nezávislosti. Skladba elity Strednej Ázie je veľmi svoj-
ská. Má pyramidálnu formu a jej podiel na populácii je vyšší než 
v prípade európskych republík bývalého ZSSR. Elita tu predstavuje 
jeden celok – od vedenia krajiny až po vedúceho na najnižšej úrov-
ni. Výmena elity predpokladá výmenu všetkých predstavených na 
všetkých úrovniach. 
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3 Viac o ODKB pozri [5] – 
pozn. aut.

Krajiny južného Kaukazu a Strednej Ázie zatiaľ nie sú vnútorne 
stabilné. Demokratické inštitúcie sú na nízkej úrovni rozvoja – vo 
všetkých krajinách existujú (viac alebo menej) autoritárske režimy a 
niektoré z nich majú príznaky totalitarizmu. Legislatívne orgány nie 
sú schopné kontrolovať a koordinovať politické smerovanie. Miesto 
„lídra demokracie“ v Strednej Ázii zaujíma Kazachstan.

Môžeme hovoriť o tom, že medzištátne konfl ikty sa nachádza-
jú v latentnom stave, čo súvisí predovšetkým so vôľou miestneho 
vedenia posilniť regionalizmus a angažovanie v rámci organizácií, 
ktoré presahujú subregionálny rámec – Šanghajská organizácia 
spolupráce (ŠOS), Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnos-
ti (ODKB) a iné. Na južnom Kaukaze sa však prakticky prejavujú 
všetky druhy konfl iktov: etnické, náboženské, klanové, regionálne 
či územné.

Vo všetkých troch juhokaukazských štátoch môžeme pozoro-
vať únavu z vojny, ale nie z konfl iktov. Verejnosť a politické sily 
síce nechcú pokračovanie vojny, ale nechcú ani hľadať kompromis 
s opačnou stranou. Verejnosť nevytvára nátlak na svoje vlády s cie-
ľom čo najrýchlejšieho riešenia konfl iktu, ale naopak chce, aby ustu-
povala druhá strana. Tento trend je obzvlášť nebezpečný pre Gru-
zínsko, ktorého vedenie sa môže za podmienok veľkého sklamania 
obyvateľstva zo výsledkov „ružovej revolúcie“ a eufórie pramenia-
cej z rozsiahlej podpory západných krajín pokúsiť o silové riešenie 
etnických konfl iktov. 

Vojensko-politické aspekty

Z pohľadu vojensko-politických aspektov krajiny regiónu nepred-
stavujú samostatných hráčov, ale ostávajú objektmi politiky veľmo-
cí (RF, USA, Čína) alebo regionálnych organizácií (NATO, ŠOS, 
ODKB). Výnimku predstavuje len Kazachstan.

ODKB môžeme pokladať za jednu z najdôležitejších organizácií 
v SNŠ. Jej členmi sú RF, Bielorusko, Arménsko, Kirgizsko, Uzbekis-
tan, Tadžikistan a Kazachstan. Jadro tejto vojensko-politickej organi-
zácie (môžeme ju považovať za organizáciu kolektívnej obrany) tvo-
ria ruské ozbrojené sily. Rusko nesie aj najväčšie bremeno, čo sa týka 
fi nancovania organizácie. Pôsobisko ODKB je rozdelené na tri regi-
óny kolektívnej bezpečnosti – východoeurópsky (bezpečnosť zais-
ťuje spoločná rusko-bieloruská vojsková skupina), kaukazský (ruská 
vojenská prítomnosť v Arménsku a arménske ozbrojené sily) a stre-
doázijský (ruská vojenská prítomnosť v Kirgizsku a Tadžikistane a 
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ozbrojené sily členských krajín v Strednej Ázii)3. Úlohou organizá-
cie je udržiavanie stability predovšetkým v južných štátoch regiónu. 
Z tohto pohľadu je za potenciálnu hrozbu pokladaný naďalej Afga-
nistan, destabilizácia ktorého znamená ohrozenie bezpečnostných 
záujmov viacerých štátov regiónu. Značné problémy pre krajiny 
Strednej Ázie znamená aj pašovanie narkotík z Afganistanu.

V rámci ŠOS bol v roku 2006 dosiahnutý strategický kompromis 
medzi politikou Ruska a Číny v postsovietskom priestore, pričom tu 
môžeme pozorovať aj antiamerický komponent. Vďaka ŠOS je Čína ofi -
ciálne prítomná v Strednej Ázii a jej vplyv sa bude naďalej rozširovať.

USA a NATO, opierajúc sa o svoje zázemie v Gruzínsku a čias-
točne v Azerbajdžane, sa počas roka 2006 naďalej snažili o rozšíre-
nie svojho vplyvu. Hlavná pozornosť bola okrem Gruzínska venova-
ná Azerbajdžanu (záujem bol súbežný zo strany USA aj Ruska), kto-
rý v súčasnosti predstavuje geopolitickú medzeru medzi Ruskom 
a Iránom, cez ktorú môžu byť energetické suroviny dopravované 
na Západ. Práve konkurencia veľmocí o vplyv v Azerbajdžane bude 
defi novať vojensko-strategickú situáciu na južnom Kaukaze. 

Najväčšou oporou NATO v postsovietskom priestore ostáva Gru-
zínsko. Pritom členstvo tejto krajiny v aliancii nie je zďaleka garantova-
né vzhľadom na nestabilitu na hraniciach a nevyriešené otázky územ-
nej celistvosti (čo patrí medzi hlavné predpoklady získania členstva 
v NATO). Politika USA a NATO teda slávila úspech minimálne v prí-
pade Gruzínska, ale menej už u stredoázijských štátov, ktoré sa naďalej 
pokúšali lavírovať medzi Moskvou, Pekingom a Washingtonom. 

Jeden z veľkých problémov predstavuje aj militarizácia južného 
Kaukazu, ktorý je dnes v tejto oblasti svetovým lídrom. V roku 2006 
vojenský rozpočet Gruzínska v porovnaní s rokom 2005 stúpol viac 
než dvojnásobne (z 167 na 339 mil. USD) [4], podobne stúpol v 
Azerbajdžane (z 310 na 660 mil. USD) [4] a len o niečo menej v 
Arménsku (z 99 na 166 mil. USD) [2]. Krajiny sa prostredníctvom 
modernizácie svojich ozbrojených síl pripravujú na potenciálne 
konfl ikty na svojom a susednom území. To znamená, že na južnom 
Kaukaze bude v budúcnosti problematické vyhnúť sa objaveniu 
ohnísk vojenských konfl iktov.

Záver

Krajiny južného Kaukazu a Strednej Ázie si od rozpadu ZSSR dote-
raz nedokázali vypestovať schopnosť čeliť deštruktívnemu von-
kajšiemu i vnútornému vplyvu. Súčasťou politickej hry, ktorej sa 
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zúčastňujú EÚ, NATO, USA, Rusko, Čína aj silnejúce regionálne 
veľmoci ako Turecko a Irán, je samotná otázka reálnosti suverénne-
ho štatútu štátov regiónu. Vzrastajúca závislosť od vonkajších vply-
vov môže síce za určitých okolností byť stabilizujúcim faktorom, ale 
spravidla len stimuluje nestabilitu a krízy.

Južný Kaukaz naďalej ostáva zónou nestability. Spektrum hro-
zieb je naozaj pestré – od vojny medzi Azerbajdžanom a Armén-
skom cez ozbrojené konfl ikty Tbilisi s bývalými autonómiami až 
po hlboké sociálno-ekonomické krízy s etnickým komponentom. 
V tomto regióne zahraničné sily maximálne vplývajú na vnútornú 
a zahraničnú politiku štátov.

Politické vedenie krajín Strednej Ázie sa stretáva s problémami, 
z ktorých každý je schopný ohroziť existenciu ktoréhokoľvek z nich. 
Najväčšiu hrozbu predstavuje islámistický vplyv (vrátane jeho extré-
mistického a teroristického komponentu), ktorý sa opiera o podporu 
z Pakistanu, Saudskej Arábie a Afganistanu. Hrozí vyostrenie sociál-
no-ekonomickej situácie a národnostných vzťahov vo Ferganskom 
údolí. 

Ohniskami konfl iktov na južnom Kaukaze a v Strednej Ázii ostá-
vajú neuznané štáty (Abcházsko, Južné Osetsko, Náhorný Kara-
bach), miesta postupne narastajúcej politickej destabilizácie (Fer-
ganské údolie), ako aj problémové krajiny (Tadžikistan, Uzbekistan, 
Turkménsko, Gruzínsko). 

Implikácie pre Slovensko

Región južného Kaukazu a Strednej Ázie sa len ťažko zbavuje trau-
my z bujnenia deštruktívnych geopolitických udalostí a náchylností 
na sociálno-ekonomické choroby 21. storočia ako sociálna nevy-
rovnanosť, politická nestabilita, náboženský extrémizmus, etnic-
ký separatizmus, ktoré prirodzene vedú k posilneniu terorizmu 
a k vnútroštátnym konfl iktom. Čo je však horšie, terorizmus môže 
v tomto prípade slúžiť len ako bezprostredná príčina alebo akási 
rozviedka bojom k vzniku rozsiahlej medzištátnej, medzietnickej 
alebo občianskej vojny. 

Tento fakt nesmie byť napriek absencii spoločnej hranice s SR 
prehliadnutý. Geostrategicky  dôležité umiestnenie im dáva výsadu 
byť mostom medzi Európou a Áziou alebo v širšom zmysle, medzi 
východom a západom. Sami tvoria základ tzv. euroázijskej geopoli-
tickej osi, čo ich predurčuje pretendovať na rolu jedného z centier 
sily mnohopolárneho sveta a dokonca mať dosah aj na konfl ikty 
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mimo svojho územia. Práve preto sú tieto regióny zaujímavé aj pre 
NATO a EÚ. Tie sa tu vo väčšej či menšej miere angažujú v pro-
jektoch kooperácie v boji s novodobými bezpečnostnými výzvami. 
V záujme SR je, aby sa tieto regióny dokázali vnútorne stabilizovať 
a v rámci zahraničnej politiky včleniť do regionálnych bezpečnos-
tných štruktúr, čo by ich posunulo v rámci vzájomnej kooperácie s 
euroatlantickými štruktúrami na novú úroveň vzťahov. Tie sa snažia 
eliminovať hrozby pochádzajúce práve z regiónov na ktoré majú Juž-
ná Kaukaz a Stredná Ázia dosah, alebo sú sami ich subjektmi. Desta-
bilizácia situácie v týchto regiónoch by mohla mať na SR negatívny 
dopad, zvlášť v ekonomickej a humanitárnej oblasti, nehovoriac o 
globálnych rizikách.

SR by sa mala najmä v rámci NATO, EÚ a ďalších štruktúr 
aktívnejšie snažiť o spoluprácu, predovšetkým na inštitucionálnej 
a bilaterálnej úrovni. Priama zaangažovanosť v adresnej pomoci 
a aktívnej spolupráci ako v bezpečnostnej, tak aj v ekonomickej 
oblasti, by zvýšila šance SR vniesť svoj vklad do rozvoja stability 
a vplyvu na budúcu politickú klímu v týchto regiónoch a znížila 
pravdepodobnosť vzniku nepredvídateľných a nezvládnuteľných 
situácií.    
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1 South Lebanon Army – Izra-
elom podporovaná libanon-
ská milícia – pozn. aut.

2 Vi  napr. [10] a nedávno 
vydané [23]. Preh adová 
recenzia kníh venovaných 
Hizballáhu a širšiemu kon-
textu južného Libanonu 
a šíitskeho revivalizmu: [24]. 
V eštine je k dispozícii [32] 
– pozn. aut. 

Autor: Emanuel BEŠKA

Oponenti:  Rudolf KUCHARČÍK, Jiří ŠILHA, 
Souheil GHANNAM

„Ak sa ukáže, že všetko, čo sme dosiahli, je výmena nepriateľstva 
siedmich tisícov Palestínčanov za nepriateľstvo sedemsto tisíc šíitov, 

tak si myslím, že sme urobili veľmi úbohý obchod.“
Bývalý izraelský minister zahraničia Abba Eban v súvislosti s izraelskou 

inváziou do Libanonu z roku 1982 [4, s. 284]

Úvod
Vypuknutie vojny
Kontext
Výsledok vojny
Súvislosti a historický kontext
Rezolúcia RB 1701
Dôsledky vojny pre libanonské hospodárstvo
Záver

Úvod

Po šiestich rokoch relatívneho pokoja na izraelsko-libanonskom 
pomedzí sa rozpútala vojna medzi Izraelom a Hizballáhom. Vojna 
nemala dopad len na tieto dve krajiny, ale mala a má vplyv na situáciu 
na celom Blízkom východe. Libanonské hnutie počas vojny doká-
zalo, že jeho bojovníci sú schopní čeliť izraelskej armáde. Nebolo to 
až také prekvapujúce, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Málo-
kto si už spomína na to, že v období pred izraelským stiahnutím sa 
z južného Libanonu v máji 2000 sa Hizballáhu podarilo dosiahnuť 
bezprecedentný úspech v dejinách partizánskych vojen. Jeho straty 
v pomere voči izraelským (a SLA)1 sa vtedy priblížili k pomeru jed-
na k jednej, kým obvykle sú straty na strane odboja desaťnásobné 
[14, s. 61].

Nebudeme sa venovať vzniku, ideológii, aktivitám ani dejinám 
Hizballáhu. Na túto tému vyšlo viacero publikácií.2 Chceli by sme 
len poopraviť niekoľko všeobecne rozšírených mýtov o tomto hnu-
tí. Hizballáh nie je bábkou v rukách Iránu ani Sýrie a o svojich 
operáciách rozhoduje autonómne. Pôvodne bolo síce plánovanie 
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3 Samír al-Quntár je najdlh-
šie väznený Libanon an 
v izraelskom väzení, kde si 
od roku 1979 odpykáva trest 
za nieko konásobnú vraždu 
– pozn. aut.

vojenských akcií pod sýrskym dohľadom, ale od smrti Háfi za al-Asa-
da v roku 2000 a od sýrskeho stiahnutia na jar 2005 sa situácia zme-
nila. Hizballáh sa neusiluje o vytvorenie islámskeho štátu v Liba-
none. Tvrdí síce, že je to najlepšia forma vlády, ale uznáva, že veľká 
kresťanská komunita a silne sekularizovaná libanonská spoločnosť 
tejto forme vlády nie sú naklonené. Tento názor dlhodobo zastáva 
aj najvýznamnejší libanonský šíitsky duchovný a jedna z hlavných 
šíitskych autorít vôbec, as-Sajjid Muhammad Husajn Fadlalláh [22, 
s. 141; 10, s. 60-62, 67-69].

Vypuknutie vojny

Vojna sa rozpútala potom, čo Hizballáh zaútočil na izraelskú hliad-
ku, dvoch vojakov uniesol a ďalších troch zabil. Viacero komentá-
torov videlo za týmto útokom ruku Iránu a jeho snahu o odpútanie 
pozornosti od jadrového programu [31]. Skutočnosť je však odliš-
ná a dá sa odvodiť z fungovania Hizballáhu a udalostí, ktoré útoku 
predchádzali. Akcie Hizballáhu si obvykle vyžadujú mimoriadnu 
trpezlivosť a dlhodobé čakanie na vhodnú príležitosť. Táto operácia 
bola dôsledkom kalkulácií vedenia Hizballáhu, založených na zhor-
šujúcej sa vnútropolitickej situácii a rastúcich izraelských aktivitách 
v južnom Libanone.

V predchádzajúcom období viaceré libanonské strany stupňo-
vali tlak na Hizballáh, aby ukončil protiizraelské akcie, odzbrojil 
sa a prenechal juh Libanonu armáde. Tomuto sa Hizballáh sna-
žil čeliť a úspešnou akciou chcel dokázať, že jeho ozbrojené zlož-
ky (al-Muqáwama al-islámíja) majú ešte stále nezastupiteľnú úlo-
hu v ochrane Libanonu pred Izraelom a predstavujú jedinú cestu 
k oslobodeniu libanonských väzňov držaných v Izraeli. Oslobo-
denie väzňov ostatne generálny tajomník Hizballáhu verejne sľú-
bil koncom apríla na výročie uväznenia Samíra al-Quntára.3 Preto 
bola operácia nazvaná al-Wa‘d as-sádiq (Pravdivý prísľub). Podobný, 
ale neúspešný pokus o únos izraelských vojakov sa odohral na jeseň 
2005 v dedine al-Ghadžar [14, s. 62; 2, s. 69; 40, s. 31-32].

Navyše na jar 2006 došlo na juhu k niekoľkým udalostiam, ktoré 
Hizballáh ešte viac znepokojili. 26. mája vybuchlo v Sidone auto, 
v ktorom sa nachádzal významný predstaviteľ Islámskeho džihádu 
Mahmúd Madždhúb spolu s bratom Nidálom [5]. Izrael predpokla-
dal, že prostredníctvom neho prebieha spolupráca medzi Hizballá-
hom a ozbrojencami v pásme Gazy. Izrael síce poprel zodpovednosť, 
ale libanonská armáda niekoľko dní nato oznámila rozbitie skupiny 

Šiesta arabsko-izraelská vojna a jej dôsledky



259

1.3

4 „Kašf aš-šabaka al-irhábíja 
al-muta‘ámila ma‘a al-‘adúw 
indžáz naw‘í” („Odhale-
nie teroristickej siete spo-
lupracujúcej s nepriate om 
je významným úspechom”) 
[21] – pozn. aut.

5 Pomerne podrobne sme 
sledovali mediálne pokry-
tie konfliktu a reagovali sme 
na najkrik avejšie chyby, 
nepravdy a selektívny prí-
stup k informáciám zo strany 
slovenských mienkotvorných 
denníkov [28]. Slovenské 
médiá až na pár výnimiek 
(masaker v Qáná) nevenovali 
pozornos  historickému kon-
textu, bez ktorého nemož-
no porozumie  udalostiam 
po as vojny – pozn. aut.

6 Farmy Šab’a je malé územie 
okupované Izraelom od r. 
1967. Izrael a OSN ich pova-
žujú za sýrske územie, kým 
Sýria a Libanon ich ozna ujú
za územie patriace Libanonu 
– pozn. aut.

pracujúcej pre Mossad a zodpovednej za atentát. Podľa výsledkov 
vyšetrovania bola bomba „s veľkou pravdepodobnosťou“ odpálená 
z izraelského lietadla.4 Koncom mája Izrael bombardoval pohranič-
né pozície Hizballáhu v rozsahu nevídanom od roku 2000, po tom, 
čo člen Hizballáhu postrelil izraelského vojaka [20, s. 40]. Hizbal-
láh tak pomocou únosu plánoval tiež obnoviť vojenskú rovnováhu 
medzi ním a Izraelom v pohraničnej oblasti.

Kontext5

Počas dlhých rokov boja Hizballáhu proti izraelskej okupácii sa 
postupne vykryštalizovali pravidlá, ktoré obe strany obvykle dodr-
žiavali. Od roku 1993, resp. 1996, existovala medzi Hizballáhom 
a Izraelom dohoda, ktorá vymedzovala, kde a ako sa ich vzájomné 
strety môžu odohrávať [14, s. 57]. Útok z 12. 7. prekročil rámec 
dohody, ale keďže obsahovala klauzulu proporcionality, vedenie 
Hizballáhu nepredpokladalo takúto reakciu. Hizballáh sa k tomu-
to kroku pravdepodobne uchýlil pre neschopnosť uniesť izraelských 
vojakov v oblasti Mazári‘ Šab‘á (Farmy Šab‘á).6 Veľmi rozšírený je 
názor, že vedenie hnutia nesprávne odhadlo situáciu. Nepostreh-
lo, že izraelská vláda, vedená vojensky neskúsenými politikmi, bude 
pod silným tlakom armády, aby tvrdo zareagovala.

Viacero analytikov však izraelskú reakciu vidí v odlišnom svet-
le. Seymour Hersh na základe spravodajských informácií tvrdí, že 
Izrael dlhodobo plánoval letecký útok proti Hizballáhu a USA boli 
o tomto pláne informované a podporovali ho. Nesprávne predpokla-
dy (prílišné spoliehanie sa na letectvo), nedostatok spravodajských 
informácií a nečakane tvrdý odpor nepriateľa však zapríčinili, že 
plán sa nepodarilo doviesť do úspešného konca. Americká podpora 
vyplývala zo snahy vyradiť z hry významného spojenca Iránu, ktorý 
tejto krajine zabezpečuje strategickú hĺbku, a posilniť proamerickú 
libanonskú vládu. Navyše bolo možné otestovať účinnosť leteckých 
útokov na podzemné úkryty Hizballáhu. Boli vybudované s irán-
skou pomocou a v prípade útoku proti Iránu by boli k dispozícii uži-
točné informácie [13; 16; 14, s. 64]. To by vysvetľovalo neochvejnú 
podporu USA izraelskej ofenzíve, kým bola šanca na úspech. Ten-
to predpoklad podporujú vyjadrenia Condoleezzy Riceovej, ktorá 
ani nie 10 dní od vypuknutia konfl iktu oznámila, že jej snahou je 
vytvorenie „Nového Blízkeho východu“ [29]. Už 4 dni po vypuk-
nutí vojny pritom zdôrazňovala, že nie je možný návrat k status quo 
ante bellum [25]. V ten istý deň Libanon obvinil USA, že zabránili 
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7 Generálny tajomník Hiz-
balláhu verejne priznal, že 
keby vedel odhadnú  rozsah 
reakcie, nedal by pokyn na 
zajatie vojakov. Hizballáh 
ponúkol libanonskej verej-
nosti svoj výklad udalostí: 
po odchode izraelskej armá-
dy z okupovaného južného 
Libanonu (2000) Izrael ania
neustále pracovali na tom, 
aby zbavili Libanon hnutia 
islámskeho odporu a skon-
covali s Hizballáhom. To by 
vytvorilo priestor pre mie-
rovú zmluvu s Libanonom, 
narušilo rovnováhu medzi 
Arabmi a Izraelom a umož-
nilo pripoji  Libanon k tzv. 
modelu krajín Stredomoria. 
Plány praktických krokov sa 
v Izraeli za ali v máji 2001 
a boli schválené v októbri 
2005 bývalým predsedom 
vlády Šaronom (potvrdil to 
aj Olmert). V marci 2006 
za ali práce na detailoch 
a v máji ministerstvo obrany 
Izraela v prítomnosti ame-
rických dôstojníkov za ali 
nacvi ova  realizáciu plá-
nu, ktorý nazvali „Plán irán-
skych cie ov“ (ciele, ktoré 
chceli bombardova  v Liba-
none) a zárove  ur ili pros-
triedky, ktoré majú by  pou-
žité, množstvo a druh zbraní, 
ktoré sú potrebné. Hizballáh 
teda nevidí izraelskú agresiu 
vo i Libanonu ako reakciu 
na zajatie dvoch vojakov, ale 
ako sú as  širšieho plánu na 
priamu kontrolu nad Palestí-
nou a jej arabským okolím, 
o je hlavným cie om geo-

stratégie izraelského reži-
mu, ako aj terajšej americkej 
administratívy – pozn. Sou-
heil Ghannam.

BR OSN hlasovať o rezolúcii vyzývajúcej na prímerie [19]. Pokiaľ 
USA skutočne plánujú zaútočiť na Irán, vojna proti Hizballáhu 
mohla byť prvým nevyhnutným krokom. Po zuby ozbrojené hnu-
tie v takom prípade nebolo možné nechať na severných hraniciach 
Izraela s nedotknutým arzenálom [3]. Blízka budúcnosť dá odpoveď 
na tieto otázky. Neúspech Izraela vo vojne môže viesť k prehodnote-
niu stratégie leteckého útoku proti Iránu. Na druhej strane čiastoč-
ná neutralizácia Hizballáhu pomocou jednotiek UNIFIL (United 
Nations Interim Force in Lebanon) a libanonskej armády na juhu 
môže zástancov útoku na Irán posmeliť. V prípade útoku proti Iránu 
by vedenie Hizballáhu stálo pred ťažkou dilemou, či začať ostreľovať 
Izrael. Hnutie by takto riskovalo, že sa skompromituje ako iránsky 
vazal v očiach libanonskej verejnosti. Mohlo by tak značne oslabiť 
svoju pozíciu aj v šíitskej komunite. Netreba zabúdať na to, že Hiz-
balláh sa zväčša odvoláva na záujmy Libanonu a v tomto prípade by 
to nebolo možné.

Hodnovernosť teórie, že Izrael vojnu plánoval, výrazne podpo-
ril začiatkom marca 2007 izraelský predseda vlády Ehud Olmert 
[37] 7.

Výsledok vojny

Z hľadiska výsledkov vojny ťažko možno hovoriť o jasnom víťazovi. 
Hlavným porazeným je Libanon, libanonskí civilisti a infraštruk-
túra. Na druhej strane sa Izraelu nepodarilo dosiahnuť ani jeden 
z cieľov ohlásených na začiatku a počas vojny. Vojenské krídlo Hiz-
balláhu síce utrpelo straty, ale tie neohrozili jeho existenciu. Hiz-
balláh však dosiahol významné morálne víťazstvo. Podarilo sa mu 
to, čo doposiaľ žiadnej arabskej armáde. Dokázal vyše mesiaca odo-
lávať izraelským útokom a zároveň každodenne ostreľovať izraelské 
územie raketami. Nielenže zaskočil postupujúcu izraelskú armádu 
prekvapujúcimi útokmi a neústupnosťou v dedinách na juhu Liba-
nonu, ale bol úspešný aj v boji proti ťažkej technike.

Súvislosti a historický kontext

Letná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom mala viacero spoloč-
ných čŕt s predchádzajúcimi konfl iktami medzi týmito aktérmi. Ani 
v minulosti (1993, 1996, 1999, 2000) nebol Izrael schopný zabrániť 
Hizballáhu v ostreľovaní svojho územia raketami krátkeho doletu. 
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8Pozri [34; 15]. Iné dokumen-
ty OSN udávajú pol milióna 
– pozn. aut.

Ani v predchádzajúcich stretoch sa Izrael nezameriaval len na pozí-
cie a bojovníkov hnutia, ale ničil libanonskú infraštruktúru (hlavne, 
ale nielen na juhu krajiny) – mosty, elektrárne, cesty, obytné domy 
a pod. Počet utečencov nedosiahol síce také rozmery ako v posled-
nej vojne, ale roku 1996 (počas operácie Hrozná hnevu) opustilo 
svoje domovy okolo 400 000 ľudí.8

Je tiež potrebné pozrieť sa na dôvody, ktoré viedli v predchádza-
júcich konfl iktoch (tak ako v tomto prípade) Izrael k takémuto 
postupu. Cieľom Izraela bolo primäť: 1. prostredníctvom veľkého 
množstva utečencov libanonskú vládu, aby zasiahla proti Hizbal-
láhu. Keďže pred rokom 2005 mala rozhodujúce slovo v Libanone 
Sýria, libanonská vláda mala na ňu pritlačiť, aby zastavila raketo-
vé útoky hnutia. Táto taktika nebola ani raz úspešná, pretože Sýria 
dômyselne balansovala vzťahy medzi libanonskou vládou a hnutím 
a nedovolila, aby nastal otvorený konfl ikt. Rozdelenie úloh medzi 
vládou a Hizballáhom bolo rovnaké počas predchádzajúcich kon-
fl iktov, ako aj v tejto vojne. Hnutie malo na starosti vojenské aktivi-
ty, vláda sa zamerala na diplomatické aktivity a poskytovanie pomo-
ci utečencom [10, s. 111 – 122]. 2. Ďalší dôvod opisuje A. R. Nor-
ton: „V podstate ide o vytvorenie toho, čo nazývam ‘killing box’, keď 
odrežete zásobovacie línie Hizballáhu a jeho schopnosť doplniť si 
[zásoby], prinútite civilné obyvateľstvo ujsť a vytvoríte také obkľú-
čenie, že sa bude dať zaútočiť na všetko, čo sa v tejto zóne pohne.“ 
[14, s. 65]

Po stiahnutí sýrskej armády a spravodajského aparátu na jar 2005 
sa situácia zmenila. Izrael preto predpokladal, že tentoraz by jeho 
stratégia mohla konečne uspieť. Obrovský rozsah deštrukcie a vyso-
ký počet obetí však počas trvania vojny zabránil libanonským silám, 
nepriateľsky naladeným voči Hizballáhu, otvorene sa proti nemu 
postaviť. Sýrska neprítomnosť sa však kde-tu prejavila – najmä počas 
prvých dní konfl iktu. Naplno sa to ukázalo po skončení vojny. Liba-
nonská politická scéna i spoločnosť sa rozdelili do dvoch táborov. 
Počet účastníkov opozičných demonštrácií naznačuje, že opozičný 
tábor má väčšiu ľudovú podporu. Oba tábory sú zaštítené viacerý-
mi zahraničnými spojencami. V prvom sú sily združené okolo tzv. 
Parlamentnej väčšiny (al-Aktharíja an-nijábíja, tiež Sily 14. marca). 
Tie podporuje veľká časť sunnitov a drúzov a nezanedbateľný počet 
kresťanov. Z významných politických síl je to Hnutie budúcnosť 
(Tajjár al-mustaqbal) Sa‘da al-Harírího, Pokroková socialistická 
strana (al-Hizb at-taqaddumí al-ištirákí) Walída Džumbláta, Liba-
nonské sily (al-Quwwát al-lubnáníja) Samíra Dža‘dža‘a a Falanga 
(al-Katá’ib al-lubnáníja) Bašíra al-Džumajjila. Na druhej strane 
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9 Posledný prieskum verejnej 
mienky poukazuje na odcu-
dzenie ve kej asti libanon-
skej populácie od politických 
strán. Sa‘da al-Harírího pod a
neho podporuje len polovi-
ca sunnitov, 'Aun stratil as
bývalých maronitských stú-
pencov a aj Hizballáh pri-
šiel o mnohých sympatizan-
tov v prospech Amalu [41] – 
pozn. aut.

10 Výrazom fundamentalistic-
ké ozna ujeme organizácie, 
ktorých cie om je islámizá-
cia spolo nosti, prípadne 
vybudovanie štátu riadiace-
ho sa islámskym právom, ale 
neusilujú sa o to násilnými 
metódami. Za džihádistické 
(resp. radikálne) ozna uje-
me v libanonskom kontex-
te zvä ša menšie, extrémne 
netolerantné skupiny, ktoré sa 
podobný cie  usilujú dosiah-
nu  násilnými, teroristickými 
metódami – pozn. aut.

stojí tzv. Opozícia (al-Mu‘árada) na čele s Hizballáhom a ďalším 
šíitskym hnutím Amal (Nádej, akronym). Podporuje ich najsilnejšia 
kresťanská strana Slobodné vlastenecké hnutie (at-Tajjár al-wataní 
al-hurr) vedená Michelom ‘Aunom (‘Awnom), tiež kresťanská al-
Marada Sulajmána Frandžíju a sily okolo drúzskeho politika Talála 
Arslána. Médiá len veľmi zriedkavo informujú o tom, že mnohí liba-
nonskí kresťania podporujú tábor vedený Hizballáhom. Väčšinou 
sa kresťania a drúzovia spomínajú len v súvislosti s podporou parla-
mentnej väčšiny a zdôrazňuje sa šíitsko-sunnitská roztržka.9

Situácia je však ešte oveľa komplikovanejšia. Hizballáh naprík-
lad spolupracuje s niekoľkými veľkými libanonskými sunnitskými 
fundamentalistickými organizáciami.10 Viaceré sú členmi strešnej 
organizácie Džabhat al-‘amal al-islámí vedenej Fathí Jakanom [27, 
s. 2 – 4]. Naopak, radikálne sunnitské skupiny považujú Hizballáh 
za úhlavného nepriateľa. Zdá sa, že USA tajne fi nančne podporu-
jú budovanie vojenských kapacít organizácií napojených na súčas-
nú libanonskú vládu [11]. Časť tejto podpory sa dostáva do rúk 
radikálnych skupín. Podľa Hersha libanonská vláda podporuje malé 
radikálne skupiny s cieľom vytvoriť protiváhu voči Hizballáhu [12]. 
Podobne ale postupujú aj viacerí prosýrski sunnitskí politici [1].

Súčasný politický zápas na libanonskej scéne je priamym dôsled-
kom letnej vojny. Hizballáh z nej vyšiel politicky posilnený a usiluje 
sa o väčší podiel na moci. Politický boj v Libanone sa točí predovšet-
kým okolo dvoch otázok – medzinárodného tribunálu a zmien vo 
vláde, ktoré by zaistili opozícii blokačnú tretinu postov. Veľmi dôle-
žité je, aby žiadny z dvoch táborov nevyšiel z konfl iktu ako porazený. 
To by bola cesta k ďalšej destabilizácii. Pravdepodobným riešením 
bude súhlas opozície so zriadením tribunálu (po revízii jeho štatú-
tu) a ústup vládnucich strán v otázke zmien vo vláde. Bez dohody 
vonkajších aktérov (Sýria, Irán, USA, tzv. „umiernené arabské štá-
ty“) však len ťažko možno predpokladať vyriešenie rozporov.

Významnú úlohu v novej „protišíitskej koalícii“ zohráva Saudská 
Arábia, ktorá sa na šíitsky revivalizmus pozerá s veľkými obavami. 
K hlavným aktérom v tejto hre patrí princ Bandar ibn Sultán, ktorý 
22 rokov pôsobil ako veľvyslanec v USA a dnes vedie saudskú Radu 
pre národnú bezpečnosť. Predovšetkým krídlo okolo neho sa sna-
ží USA presvedčiť, že šíitsky radikalizmus je hlavným nepriateľom, 
na ktorého je potrebné sa sústrediť. Je to nebezpečný vývoj, pretože 
odvracia zrak od skutočnej a oveľa väčšej hrozby, ktorou sú sunnit-
ské džihádistické skupiny. Šíiti tvoria väčšinu v saudskej provincii 
al-Ahsá’ bohatej na ropu, početné komunity žijú aj pri Medine a 
Nadžráne. Saudský režim sa na nich pozerá ako na občanov druhej 
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11 Pôvodný francúzsko-ame-
rický návrh z 5. 8. 2006 bol 
ešte vä šmi zaujatý v pros-
pech Izraela. Hrozilo však 
jeho odmietnutie Hizballá-
hom – bez jeho súhlasu by 
žiadna krajina nebola ochot-
ná posla  vojakov na juh 
Libanonu. [40, s. 42-44] – 
pozn. aut. 

kategórie, sú systematicky diskriminovaní a považovaní za bezpeč-
nostnú hrozbu [38]. 

Libanonská vláda s pomocou spriaznených arabských krajín 
buduje novú spravodajskú službu a rozširuje jednotky ministerstva 
vnútra predovšetkým o sunnitov. Jej cieľom je vybudovať ozbrojené 
sily lojálne vláde. Vybavenie pre tieto jednotky na jeseň 2006 dodali 
Spojené arabské emiráty [30]. Opozícia sa obáva, že ide o budovanie 
novej sunnitskej milície, ktorá bude v budúcnosti využitá na potlá-
čanie demonštrácií. Šíiti tvoria väčšinu vojakov libanonskej armády 
(podľa niektorých odhadov až 70 %), a je preto nepravdepodobné, 
že by začali strieľať do šíitskych spoluobčanov [7; 8].

Podpora koalície západných krajín a arabských monarchií liba-
nonskej vláde sa výrazne prejavila na tzv. donorských konferenciách. 
Na druhej povojnovej konferencii (Paríž III), ktorá sa konala kon-
com januára 2007, účastníci prisľúbili pomoc a pôžičky vo výške 7,6 
mld. USD. Jej cieľom bolo predovšetkým posilniť libanonskú vlá-
du v politickom boji s opozíciou. Významní politici na záverečnej 
tlačovej konferencii rad radom zdôrazňovali podporu libanonskej 
vláde a libanonskej demokracii [26].

Rezolúcia BR OSN 1701 [35]

Hlavný úspech nedosiahol Izrael na bojisku, ale v BR OSN. Rezo-
lúcia prijatá 11. 8. 2006 viac vyhovuje Izraelu.11 Tomu sa podarilo 
realizovať hlavnú požiadavku: posilniť jednotky UNIFIL a vytvoriť 
tak nárazníkovú silu medzi svojím územím a Hizballáhom. Aj keď 
medzinárodné jednotky nemajú taký mandát, aký by si Izrael prial, 
rezolúcia do veľkej miery splnila jeho očakávania a izraelskí poli-
tici neskrývali po jej prijatí spokojnosť. Tieto jednotky by spoloč-
ne s libanonskou armádou v prípade izraelského alebo amerického 
útoku na Irán mali zabezpečiť, že nebude otvorený severný front (z 
pohľadu Izraela). Situácia na juhu Libanonu sa výrazne zmenila. Po 
stiahnutí izraelskej armády z južného Libanonu v máji 2000 získal 
Hizballáh kontrolu nad týmto územím a mohol nerušene budovať 
vojenské objekty. Tie sa zväčša nachádzali mimo obývaných oblastí. 
Hizballáh sa snažil o to, aby civilisti vedeli čo najmenej o jeho objek-
toch a aktivitách a minimalizovalo sa tak riziko špionáže a vyzra-
denia [2, s. 70]. Odteraz bude musieť fungovať v ešte väčšom uta-
jení. Na základe skúseností z minulosti je však nepravdepodobné, 
že by jednotky UNIFIL a libanonská armáda boli schopné Hiz-
balláhu zabrániť v ostreľovaní severného Izraela raketami v prípade 
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12 Šes  rokov dozadu Kofi 
Annan vo svojej správe zmie-
tol zo stola požiadavku Liba-
nonu týkajúcu sa zaradenia 
fariem Šab‘á medzi územia, 
odkia  sa má Izrael stiahnu .
V tomto smere došlo k ve -
kému posunu [42, s. 2-4] – 
pozn. aut.

13 Historické ozna enie juž-
ného Libanonu – pozn. aut.

14 V tejto podkapitole sa 
sústredíme na Libanon. 
Napriek tomu, že aj v Izraeli 
došlo k rozsiahlym škodám, 
infraštruktúra nebola výrazne 
poškodená a situácia na seve-
re sa rýchlo vrátila do normá-
lu – pozn. aut.

vypuknutia nového konfl iktu. Dokonca aj v situácii, keď izraelská 
armáda obsadila časť južného Libanonu (august 2006), ostreľovanie 
raketami pokračovalo s nezmenšenou intenzitou.

Rezolúcia nekritizuje Izrael za rozsah spôsobenej deštrukcie a kla-
die naň menej požiadaviek ako na libanonskú vládu. Libanonskej 
vláde sa podarilo do rezolúcie pretlačiť dva významné body z vlast-
ného sedembodového návrhu [9] – farmy Šab‘á12 a otázku míno-
vých polí.

Hizballáhu sa zmenšil manévrovací priestor nielen pre prítom-
nosť posilnených jednotiek UNIFIL a libanonskej armády na juhu. 
Pokračovaniu v protiizraelských vojenských aktivitách bude brániť 
aj libanonská verejná mienka, ktorá by sa ostro postavila proti ďal-
šej podobnej akcii [2, s. 73]. Hizballáh čerpá veľkú časť svojej sily 
z podpory veľkej časti šíitskej populácie. Tá je daná jeho odbojom 
proti izraelskej okupácii do roku 2000, sociálnymi a rozvojovými 
aktivitami, „čistým štítom“ a inými faktormi. Preto je pravdepodob-
né, že Hizballáh nebude konať proti záujmom týchto ľudí.

Odzbrojenie Hizballáhu nie je v súčasnosti na programe dňa. To 
je možné realisticky očakávať len pri uzavretí arabsko-izraelskej mie-
rovej zmluvy [2, s. 74]. Najschodnejším riešením sa v budúcnosti 
javí integrácia vojenského krídla Hizballáhu do libanonskej armády. 
Pokiaľ by sa však Izrael stiahol z fariem Šab‘á, ukončil prelety nad 
libanonským územím (ktoré sú v rozpore s rezolúciou BR OSN 
1701 a porušujú libanonskú suverenitu), odovzdal mapy mínových 
polí a prepustil libanonských väzňov, Hizballáh by sa ocitol v zloži-
tej situácii a mal by problém zdôvodniť nevyhnutnosť naďalej udr-
žiavať ozbrojené zložky. Niekoľko dôvodov však zostane – slabosť 
libanonskej armády a jej nepripravenosť na obranu proti nepriate-
ľovi (ktorá je nespochybniteľná a prejavila sa aj počas poslednej voj-
ny). A je tu ešte ďalšia teritoriálna otázka. V r. 1924 bolo územie na 
juhu Džabal ‘Ámil13 oddelené od Libanonu a pripojené k mandátnej 
Palestíne [22, s. 105]. Obyvateľstvo 7 šíitskych dedín z tejto oblasti 
v r. 1948 vyhnali z domovov a Hizballáh požaduje vrátenie týchto 
území [17, s. 166].

Dôsledky vojny pre libanonské hospodárstvo14

Pred júlom 2006 všetko nasvedčovalo tomu, že rok 2006 bude pre 
Libanon z hospodárskeho hľadiska mimoriadne úspešný. V dôsled-
ku letného konfl iktu sa situácia zásadne zmenila. Vojna mala 
katastrofálne následky nielen pre oblasti zasiahnuté izraelským 
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15 Autor príspevku po vojne 
pôsobil v Libanone ako pra-
covník organizácie lovek 
v ohrození a na vlastné o i
videl rozsah škôd nielen v 
južnom Libanone a na juž-
ných predmestiach Bejrútu, 
ale aj v údolí al-Biqá‘ a na 
severe – pozn. aut.

16Ropou zdevastované pobre-
žie po izraelskom zbombar-
dovaní ropných nádrží v Dží-
je pre mnohých turistov pre-
stalo by  atraktívne. Situáciu 
zhoršila blokáda, po as kto-
rej Izrael nedovolil rieši  ten-
to problém – pozn. aut.

bombardovaním, ale pre celý Libanon. Okrem asi 30 000 zničených 
obydlí bola vážne poškodená infraštruktúra – takmer 150 mostov 
a nadjazdov, stovky kilometrov ciest, elektrické vedenia, transfor-
mátory, vodovody, vodojemy a pod. [36]15. Zničenie viac ako 100 
tovární, z ktorých niektoré boli priamou konkurenciou izraelských 
podnikov (napr. mliekareň Liban Lait), vedie k otázke, či nebolo 
jedným z cieľov Izraela odstrániť potenciálnu konkurenciu v regi-
onálnej hospodárskej súťaži. Zavraždený bývalý libanonský premiér 
Rafíq al-Harírí predpovedal, že v budúcnosti bude Libanon hospo-
dárskym konkurentom Izraela [6, s. 102]. Priame škody v kombiná-
cii s ďalšími faktormi budú mať za následok, že Libanonu bude trvať 
veľmi dlho, kým sa postaví na nohy. Extrémne vysoká zadlženosť 
a veľká časť rozpočtu vyhradená na dlhovú službu bránia získava-
niu ďalších pôžičiek a vysokým investíciám do rekonštrukcie. Medzi 
ďalšie negatívne faktory patria zvýšená nezamestnanosť, nedôvera 
investorov, strata exportných trhov, odliv vzdelaných obyvateľov 
a strata príjmov z turistiky16. Poľnohospodárstvo, od ktorého závisí 
vyše 30 % obyvateľov, je tiež v zlom stave. Podľa Oxfamu „85 % … 
zo 195 000 farmárov prišlo o celú alebo časť úrody” [18]. Najhoršia 
situácia je na juhu, ktorý je posiaty kazetovou submuníciou. Práca 
na poliach tak bude aj v budúcnosti spojená s rizikom zranenia či 
smrti. Kumulácia týchto faktorov spojená s pokračujúcou nestabi-
litou predstavuje veľkú hrozbu pre perspektívu Libanonu.

Záver

Je veľmi ťažké predpovedať budúci vývoj. Nemožno úplne vylúčiť 
občiansku vojnu, ani obnovenie bojov medzi Izraelom a Hizballá-
hom. Začiatkom marca zmizol v Turecku významný iránsky generál 
vo výslužbe Ali Réza Asghari, ktorý buď zbehol, alebo bol unesený. 
Únos sa zdá pravdepodobnejšou možnosťou, keďže jeho najbližšia 
rodina (v rozpore s prvými správami v médiách) sa nachádza v Irá-
ne [33]. Asghari pôsobil na prelome 80. a 90. rokov v Libanone a 
nepochybne disponuje dôležitými informáciami o Hizballáhu [39]. 
Doteraz sa nikomu nepodarilo hnutie infi ltrovať. Ak by USA a Izra-
el získali podrobnosti o jeho arzenáloch, pozíciách a taktike, zname-
nalo by to významný prelom.

Šiesta arabsko-izraelská vojna poriadne zamiešala kartami. 
V Izraeli aj Libanone zapríčinila politické krízy, ktoré trvajú dodnes. 
V Libanone sa miešajú záujmy veľmocí, susedných krajín a miest-
nych politických síl. Nikto nie je ochotný ustúpiť, ale postupné 
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zbližovanie Saudskej Arábie so Sýriou by sa mohlo pozitívne odra-
ziť na stabilizácii situácie v Libanone. Žiadne rýchle riešenie však 
nemožno očakávať.

Implikácie pre Slovensko

Slovensko nemá v Libanone veľvyslanectvo, najbližšie zastupiteľ-
stvo sa nachádza v Damasku. V čase krízy, akou bola letná vojna, 
to výrazne znižuje akcieschopnosť slovenských orgánov (napr. pri 
evakuácii slovenských štátnych občanov).

Škoda, že po skončení konfl iktu neboli do Libanonu vyslaní slo-
venskí ženisti. Pomoc pri odstraňovaní kazetovej submunície a mín 
by sa nepochybne pozitívne odzrkadlila na zlepšenom imidži SR v 
regióne.

Na juhu Libanonu začala v marci pôsobiť slovenská chirurgická 
skupina. Z príspevku je zrejmé, že situácia v oblasti je nestabilná 
a je potrebné ju systematicky monitorovať a vyhodnocovať. Tibnín, 
kde sa nachádza belgická nemocnica, leží hlboko v južnom Liba-
none. Za súčasných okolností Hizballáh nepredstavuje pre jednot-
ky UNIFIL ohrozenie. To hrozí skôr zo strany radikálnych sunnit-
ských organizácií. Hizballáh sa paradoxne môže ocitnúť v pozícii 
ochrancu, keďže juh je považovaný za jeho doménu a jeho oponenti 
by prípadný útok proti UNIFIL bezpochyby využili a obvinili ho 
zo zodpovednosti.

Komplikovaná situácia v Libanone aj celkovo na Blízkom výcho-
de si od kompetentných vyžaduje prístup k fundovaným analýzam, 
ktoré zachytávajú komplexnosť situácie a nepodliehajú čiernobiele-
mu videniu. Stereotypy ako teroristický Hizballáh verzus demok-
raticky zvolená vláda či sunnitsko-šíitsky rozkol, ktorými sa ohá-
ňajú mnohí zahraničnopolitickí a bezpečnostní analytici, nemajú 
v serióznych prácach miesto. Od vypuknutia vojny sme sa v našom 
mediálnom priestore nestretli s analýzou, ktorá by spĺňala požado-
vané odborné kritériá.
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1 Zaujímavý postreh, ktorý 
dobre a názorne dokumen-
tuje jadro konfliktu – pozn. 
Emanuel Beška.

2 Bolo by dobré zmieni  aj 
náboženské argumenty, kto-
ré zaznievajú a špecifikova
jednotlivé práva – pozn. 
Emanuel Beška.

3 S týmto tvrdením možno 
polemizova . Mnohé izrae-
lské opatrenia na okupova-
ných územiach majú za cie
znemožni  Palestín anom 
život do takej miery, aby 
sa rozhodli emigrova . Vi
napríklad opatrenia na fak-
tické znemožnenie pobytu 
cudzincom v manželskom 
zväzku s Palestín anmi, odo-
bratie práva na pobyt v zahra-
ni í obyvate om východného 
Jeruzalema at . – pozn. Ema-
nuel Beška.

Autor: Yehuda LAHAV 
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Na svete je mnoho nevyriešených národnostných konfl iktov. Pales-
tínsko-izraelský konfl ikt sa od ostatných líši tým, že jeho predmetom 
je celé sporné územie.1 Spor o Alsasko medzi Francúzmi a Nemca-
mi trval mnoho pokolení. Územie pripadalo striedavo obom stra-
nám, ale keď bolo francúzske, Nemecko existovalo aj bez neho; a aj 
keď patrilo Nemecku (ako po roku 1871), francúzsky štát neprestal 
existovať. To isté platí o spore o Sedmohradsko medzi Maďarskom 
a Rumunskom. Naproti tomu na celé územie Palestíny, ktoré bolo 
pod britskou správou od konca 1. svetovej vojny až po rok 1948 
– teda územie medzi Stredozemným morom a riekou Jordán – si 
môžu nárokovať na základe historických, geografi ckých, hospodár-
skych, spoločenských a mnohých iných argumentov2 tak Izraelča-
nia, ako aj Palestínčania. Ak by Palestínčania dostali všetko, na čo 
majú oprávnený nárok, pre Izraelčanov by nezostalo nič; a naopak: 
keby Izraelčania dostali všetko, čo im právom patrí, Palestínčanom 
by nič nezostávalo.

Tento totálny protiklad, bezpríkladný v iných národnostných 
konfl iktoch, je hlavnou príčinou ťažkostí riešenia konfl iktu. Aký-
koľvek kompromisný návrh totiž vyvoláva v oboch národných spo-
ločenstvách pocit krivdy a prirodzene sa na oboch stranách vždy 
nájdu radikálne skupiny, ktoré návrh riešenia odmietajú. Na druhej 
strane, realistické kruhy na oboch stranách skôr alebo neskôr (bohu-
žiaľ, skoro vždy časovo nekoordinovane) dospeli k názoru, že „víťaz-
stvo“ ktorejkoľvek strany je nemožné. Židov sa nepodarí zahnať do 
mora, Palestínčanov do púšte, a preto je kompromis jediným mož-
ným riešením konfl iktu.3 Za uplynulých 60 rokov (možno však 
hovoriť aj o uplynulých 100 rokoch) sa palestínskym a izraelským 
extrémistom –niekedy tým, inokedy druhým – podarilo zabrániť 
realizácii každého kompromisného riešenia. Takto sa dá charakteri-
zovať vývoj v tejto oblasti od začiatku 20. storočia do dnešných čias. 
Viedol aspoň k piatim väčším vojnovým konfl iktom a k veľkému 
počtu potýčok menšieho rozsahu.

Nikdy však nezostalo iba pri palestínsko-izraelskom konfl ikte. 
Skoro vždy sa rozrástol na arabsko-izraelský, ba aj na muslimsko-
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4 Rezolúcia pridelila Izraelu 
najúrodnejšie územia, pries-
tor, kde sa nachádzala vä ši-
na arabského priemyslu, naj-
dynamickejšie sa rozvíjajú-
ce prístavné mestá. V oblasti 
Negevskej púšte žilo nedáv-
no pris ahovaných tisíc 
židovských osadníkov opro-
ti stotisíc Arabom a napriek 
tomu bola pridelená Izraelu. 
Okrem toho nie je vylú ené,
že ak by bolo rozhodnutie 
VZ OSN spravodlivejšie vo i
Arabom a situácia by sa pred 
májom 1948 vyvinula inak, 
nemuselo dôjs  k arabsko-
izraelskej vojne. Situácia je 
v tejto súvislosti ove a kom-
plikovanejšia ako sa na prvý 
poh ad môže zda  – pozn. 
Emanuel Beška.

5 V sú asnosti je už dosta-
tok dôkazov, ktoré tieto tvr-
denia vyvracajú. Ponuky na 
mier z arabskej strany (lep-
šie povedané strán) po voj-
ne 1948 boli izraelskou vlá-
dou zamietnuté. Tak dopad-
la napr. sýrska ponuka, ktorá 
mohla do ve kej miery vyrie-
ši  aj otázku palestínskych 
ute encov [3, s. 47-110; 4, 
s. 68-80] – pozn. Emanuel 
Beška.

izraelský konfl ikt, do ktorého boli v rôznych etapách zapojené aj sve-
tové mocnosti. A keďže postupne vzrastá aj nebezpečenstvo prerasta-
nia konfl iktu do jadrovej vojny, izraelsko-palestínsky spor sa z ťažko 
riešiteľného miestneho konfl iktu stáva jadrom regionálneho a sve-
tového problému, o ktorého riešenie sa chtiac-nechtiac musia stá-
le vážnejšie pokúšať aj svetové mocnosti. Už rozhodnutie VZ OSN 
z 29. novembra 1947 bolo pokusom o kompromis. Podľa rozhodnu-
tia mala byť Palestína rozdelená na židovský a arabský štát. OSN pri-
súdila väčšinu územia (asi 55 %) židovskému štátu, hoci Arabi tvo-
rili vtedy asi dvojtretinovú väčšinu obyvateľstva (približne 1,2 mil. 
Arabov oproti 650 tisícom Židov). Toto rozhodnutie bolo ovplyv-
nené vôľou zaistiť Židom po holokauste národnú domovinu, ako to 
vyjadril vo svojom historickom prejave sovietsky zástupca Andrej 
Gromyko. Preto sa počítalo so značným prílivom Židov, ktorí preži-
li holokaust, do Palestíny. Arabi rezolúciu OSN odmietli – nie však 
preto, že pridelila Židom väčšinu územia, ale pretože žiadali pre seba 
celé územie.4 Sedem arabských štátov, ktoré zaútočili na Izrael po 
vyhlásení jeho samostatnosti v máji 1948, si stanovilo za cieľ práve 
získanie celého územia Palestíny pre Arabov. Naproti tomu Izrael 
rezolúciu OSN prijal. Arabské armády boli prinútené k ústupu, Izra-
el získal 78 % územia bývalej Palestíny – teda viac než pridelených 55 
%. Zvyšných 22 % územia si medzi sebou rozdelili Jordánsko (a to 
spolu s východným Jeruzalemom) a Egypt. Je treba v tejto súvislosti 
poznamenať, že pod vládou Arabov vtedy zostalo celé územie, kto-
ré pre palestínsky štát teraz požaduje Organizácia pre oslobodenie 
Palestíny (OOP) a že teda vtedy nič nemohlo zabrániť vytvoreniu 
samostatného palestínskeho štátu – okrem vládcov arabských krajín, 
ktoré si medzi sebou palestínske územie rozdelili.

Ofi ciálne izraelské vedenie v tej dobe prejavovalo ochotu rokovať 
o uzavretí mieru bez predbežných podmienok.5 S pomocou spros-
tredkovateľov OSN sa dosiahli dohody o prímerí, ale prechod od 
prímeria k mieru uskutočnený nebol. Naopak, izolovanosť Izrae-
la v oblasti a napätie so susednými arabskými štátmi viedlo izrae-
lské vedenie k hľadaniu opory u USA a u krajín západnej Európy. 
Výsledkom tejto nedomyslenej politiky bolo v roku 1956 spoje-
nectvo s Britániou a Francúzskom, vojna proti Egyptu a obsadenie 
Sinajského polostrova. Už vtedy sa ukázalo, že ani s čiastočnou pod-
porou mocností nie je v silách Izraela vymôcť premenu vojenského 
víťazstva v mierový diktát. Pod tlakom USA i ZSSR bol Izrael núte-
ný ustúpiť z obsadeného Sinaja a vzdať sa myšlienky, ktorú vtedajší 
premiér David Ben-Gurion formuloval ako „založenie tretej židov-
skej ríše“ (po biblickom Judejskom kráľovstve).
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6 Egyptská blokáda Tiranskej 
úžiny bola skôr formálna 
a egyptský útok zo Sinaja 
Izraelu nehrozil [1, s. 134-
144; 2, s. 313]. Tu by som 
rád upozornil na stav, ktorý 
sa ve mi vypuklo prejavu-
je pri písaní o arabsko-izra-
elskom konflikte. Výsledky 
práce a skúmania historikov 
si len ažko h adajú cestu do 
médií a všeobecného pove-
domia. Stále sa opakujú argu-
menty, ktoré boli vyvrátené – 
pozn. Emanuel Beška.

7 Autor otvorene hovorí 
o dopade koloniza nej poli-
tiky na izraelskú spolo nos
– pozitívum – pozn. Ema-
nuel Beška.

8 Ako sme už predtým uvied-
li, nie je to tak – pozn. Ema-
nuel Beška.

Ale zatiaľ čo okupácia Sinaja trvala iba 5 – 6 mesiacov, po tzv. 
šesťdňovej vojne v júni roku 1967 – o ktorej je treba povedať podľa 
pravdy, že bola vyvolaná skutočnou hrozbou blokády a vojenské-
ho útoku6 – nasledovala okupácia rozsiahlych sýrskych, egyptských 
a jordánskych (vlastne palestínskych) území, ktorá po 40 rokoch 
trvá dodnes (s výnimkou egyptských území, z ktorých Izrael ustú-
pil po uzavretí mierovej zmluvy s Egyptom v roku 1978). Okupácia 
vyvolala významné zmeny v izraelskej spoločnosti a v jej štruktúre.7 
Tie trvajú dodnes, niektoré prvky dokonca zosilneli. Najdôležitej-
šou a najosudnejšou z nich je vznik židovských osád na obsadených 
územiach. Nemožno odhliadnuť od súvislosti medzi zakladaním 
osád a vedomím (o ktorom som sa zmienil na začiatku tejto sta-
te), že celé územie vlastne historicky patrí židovskému národu, 
ostatní obyvatelia sú iba nevítaní, alebo v najlepšom prípade vítaní 
hostia, takže usadenie sa vo všetkých častiach „Veľkého Izraela“ je 
neodškriepiteľným právom Židov. A to nie je všetko: predchodky-
ňa bývalej vládnej strany Likud dokonca považovala za právoplatné 
vlastníctvo židovského národa územie na oboch brehoch rieky Jor-
dán, teda aj dnešné Jordánsko.

Pred rokom 1967 Arabi odmietali akýkoľvek kompromis 
s Izraelom,8 po šesťdňovej vojne sa Arabská liga zhodla na hesle „tro-
jitého ‘nie’“: neuznať Izrael, nerokovať s Izraelom, neuzavrieť mier 
s Izraelom. Bývalý izraelský minister zahraničných vecí Abba Eban 
arabský postoj charakterizoval výrokom, že „Arabi nikdy neprepás-
li príležitosť prepásť príležitosť uzavrieť mier“. Ale po roku 1967 
a predovšetkým po začiatku izraelskej kolonizácie na obsadených 
územiach sa kocka obrátila. Izraelské vlády sa stali do veľkej mie-
ry zajatcami osadníkov, nechceli alebo nemali silu postaviť sa pro-
ti nim a následkom toho prepásli čoraz viac príležitostí dosiahnuť 
dohodu a mier. Veď takmer ku každému štvorcovému kilometru 
územia medzi Stredozemným morom a Jordánom sa viaže historic-
ká pamäť Židov (pravda, takisto aj Palestínčanov). Pre Žida, aj keď 
nie je nábožensky založený, je ťažko zriecť sa jeruzalemskej Chrámo-
vej hory alebo Hrobky praotcov v Hebrone – ako je pre Palestínčana 
ťažké zriecť sa Jafy, Haify či Safedu.

Takto vznikla základná situácia, že aj na palestínskej aj na izrael-
skej strane pôsobili radikálne sily, ktoré „nechcú zaplatiť cenu mie-
ru“, odmietajú kompromis a preto odmietajú aj čiastočnú dohodu, 
ktorá „hrozí“ tým, že ku kompromisu povedie. Môže sa povedať, 
že od konca 60. rokov 20. storočia je vývoj na Blízkom východe 
do značnej miery určovaný vnútorným bojom medzi silami, ktoré 
dospeli k poznaniu, že kompromis je jediný možný spôsob riešenia 

Yehuda LAHAV



272

1.3

9 Bádanie tzv. Nových histo-
rikov sa premietlo do eseje – 
pozitívum – pozn. Emanuel 
Beška.

10 Treba poukáza  na to, že 
o akávanie Háfiza al-Asada 
malo logiku a pristupoval 
k územiu získanému vo voj-
ne 1948 – 1949 rovnako ako 
izraelská strana. Medzinárod-
né spolo enstvo ostatne tiež 
Izrael nežiada, aby sa vzdal 
území získaných v rokoch 
1948-1949 na úkor pláno-
vaného Palestínskeho štátu – 
pozn. Emanuel Beška.

konfl iktu a medzi politickými a ideologickými hnutiami zásadne 
odmietajúcimi kompromis. A to platí na oboch stranách: Hamás 
a ešte radikálnejšie hnutia u Palestínčanov, nacionalistickí stúpenci 
„Veľkého Izraela“ na izraelskej strane. Nacionalisti na oboch stra-
nách pritom čerpajú silu z toho, čo izraelský spisovateľ Amos Oz 
označil ako „boj práva proti právu“, teda že obe národné spoločen-
stvá kladú oprávnené (ale v značnej časti vzájomne sa vylučujúce) 
nároky. Každý kompromis bude teda pre nich bolestný, pretože je 
v ich mysliach spojený so zrieknutím sa oprávnených požiadaviek. 
Následkom toho je realistické vedenie Palestínčanov i Izraelčanov 
kloniace sa ku kompromisu neustále vystavené obvineniam, že sa 
navrhovanými alebo prijatými ústupkami dopúšťa národnej zrady. 
Preto je ťažké dosiahnuť súhlas s kompromisným riešením a preto 
je vratké a neisté každé dosiahnuté riešenie.

Ukázalo sa to už pri rokovaniach s Egyptom, hoci riešenie tu bolo 
ľahšie – Sinaj nikdy nebol historickou súčasťou biblického židov-
ského štátu. A predsa, keď v roku 1971 egyptský prezident Anwar 
Sadat naznačil ochotu k mierovým rozhovorom, vtedajšia izrael-
ská premiérka Golda Meirová tieto náznaky odmietla ako nereálne 
a neúprimné.9 Až po krvavej „októbrovej vojne“ v roku 1973 došlo 
k rokovaniam a napokon aj k uzavretiu mierovej zmluvy. Vzťahy so 
Sýriou boli podobné. V roku 2000 za vlády premiéra Ehuda Baraka 
boli Izrael a Sýria blízko k dohode, ktorá však nakoniec stroskotala 
jednak na neústupnosti sýrskeho prezidenta Háfi za al-Asada, ktorý 
pre seba žiadal palestínske územia obsadené v roku 1948 sýrskou 
armádou;10 a jednak pre obavy Baraka, že izraelská spoločnosť sa 
nezmieri s evakuáciou židovských osád, ktoré vznikli na Golanských 
výšinách – napriek tomu, že boli postavené na území, ktoré netvorí 
židovské „historické dedičstvo“ a bolo ich omnoho menej, než osád 
v „historickom“ Predjordánsku. V tomto málo racionálnom ovzduší 
je pochopiteľné, že dohoda s Palestínčanmi o vytvorení samostat-
ného palestínskeho štátu, ktoré je nevyhnutne spojené s likvidáciou 
veľkej časti (ak nie všetkých) židovských osád na obsadených úze-
miach, vytvára ešte väčšie politické i psychologické problémy.

Napriek tomu všetkému došlo v historickej perspektíve v izrael-
sko-palestínskych vzťahoch k významným pozitívnym posunom 
od doby, keď bola OOP ochotná priznať Židom žijúcim v budú-
com palestínskom štáte iba práva náboženskej komunity a izraelská 
premiérka Meirová popierala, že Palestínčania vôbec tvoria národ. 
V roku 1993 uzavreli Izrael a OOP tzv. „dohodu z Oslo“, ktorej 
základom bolo vzájomné uznanie národných práv oboch spoločens-
tiev a záväzok riešiť všetky rozpory výlučne rokovaniami a mierovou 
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11 Myslím, že postup premiéra 
Šarona by bol nasledovný – 
evakuácia menších a mobil-
ných osád, ktoré by neboli 
kryté múrom (resp. plotom) 
a ponechanie vä šiny sku-
to ných osád spolu s drvivou 
vä šinou osadníkov na mies-
te ako to vyplývalo z jeho 
unilateralistickej koncepcie. 
Išlo by teda o riešenie, kto-
ré by sa Izrael pokúsil vnúti
palestínskej strane, pri zacho-
vaní ve kých územných zis-
kov. Gaza bola špecifický 
prípad – Izrael ods ahoval 
osadníkov, ktorých ochrana 
sa neúmerne predražovala 
a zbavil sa tak zárove  ve -
kej prí aže a demografickej 
hrozby. Územie pásma Gazy 
je príliš malé na to, aby tam 
mohli osadníci ži  nerušene. 
Kontrolu nad pásmom Gazy 
si však Izrael ponechal – 
vzduch, hranice, pobrežné 
vody at . Skuto ným cie om
jednostranného stiahnutia je 
snaha o minimalizáciu nákla-
dov na správu a odškodne-
nie a maximalizácia ziskov – 
hlavne územných a urobenie 
hrubej iary za minulos ou.
Posledný rok však ukázal, že 
takýto postup nevedie k mie-
ru a stabilite – pozn. Emanuel 
Beška.

cestou. Ako bolo možné predpokladať, táto dohoda sa realizuje iba 
postupne, čiastočne, s obdobnými zvratmi a recesiami, ako každá 
dohoda tohto druhu, ktorá si kladie za cieľ ukončiť veky trvajúci 
konfl ikt. Predsa však možno konštatovať, že dohoda z Oslo zname-
ná obrat v izraelsko-palestínskych vzťahoch, a že extrémisti, kto-
rí jediný spôsob riešenia vidia v „transfere“ Palestínčanov do arab-
ských krajín, resp. v zahnaní Izraelčanov do mora (v lepšom prípade 
ich navrátení do Európy), tvoria menšinu – i keď občas veľmi hlasnú 
a agresívnu menšinu – medzi Palestínčanmi aj medzi Izraelčanmi.

Najviditeľnejším príkladom tohto vývoja bol bývalý izraelský pre-
miér Ariel Šaron. Po desaťročia bol známy ako stúpenec „Veľkého 
Izraela“, všemožne podporoval zakladanie židovských osád na všet-
kých obsadených územiach (aj na Sinaji), bol radikálnym odporcom 
realistickej politiky premiéra Jicchaka Rabina a jemu podobných 
politikov. Ešte v roku 2000 prispel k vypuknutiu druhej intifády 
svojím provokatívnym výstupom na Chrámovú horu. Ale keď sa stal 
v roku 2003 premiérom, stal sa známym svojím výrokom: „Čo vidím 
odtiaľto (z kresla premiéra), nemožno vidieť z iného miesta“. Zvážil 
situáciu a rozhodol sa likvidovať židovské osady v oblasti Gazy a na 
severe Predjordánska a v zásade prijal riešenie „dvoch národných 
štátov“. Likvidáciu osád v Gaze uskutočnil napriek zúrivému odpo-
ru osadníkov a ich politických spojencov – svojich bývalých verných 
nasledovníkov. Nedá sa to tvrdiť s istotou, ale Šaron by možno bol 
pokračoval v Predjordánsku v tom, čo začal v Gaze, keby ho krváca-
nie mozgu neuvrhlo do kómy, z ktorej sa dodnes neprebral.11

Jeho následník Ehud Olmert sa síce zaviazal pokračovať v ústu-
pe z obsadených území, ale svoj sľub nesplnil. Čiastočne k tomu 
prispelo, že v palestínskych voľbách zvíťazil extrémistický Hamás, 
ktorý odmieta Izrael uznať a rokovať s ním. Víťazstvom Hamásu 
sa Olmert dostal pod tlak vlastných, izraelských extrémistov, kto-
rí naliehajú, aby izraelská vláda nielenže nerokovala s palestínskou 
vládou vedenou Hamásom, ale prerušila kontakty aj s palestínskym 
predsedom Mahmúdom Abbásom (Abú Mazinom), ktorý rokovať 
s Izraelom chce a je pre to aj splnomocnený – ale je pochybné, či svo-
ju vôľu dokáže presadiť. K zmrazeniu mierových plánov prispela aj 
vojna v Libanone v roku 2006. Po nej spoločenská podpora Olmer-
ta klesla natoľko, že sa neodvažuje (ani keby naozaj chcel) prejaviť 
serióznu mierovú iniciatívu.

Snahy medzinárodného spoločenstva sú v poslednom roku namie-
rené najmä na prekonanie mŕtveho bodu v palestínsko-izraelských 
vzťahoch. Condoleezza Riceová, Angela Merkelová, Javier Solana 
a iní sa snažia presvedčiť vedenie Hamásu, aby prijalo požiadavky 
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„kvarteta“ (OSN, USA, EÚ, RF), teda aby uznalo Izrael a v minu-
losti uzavreté dohody palestínskej a izraelskej vlády a zrieklo sa nási-
lia. Izrael má urobiť určité humanitárne gestá, ktoré by uľahčili život 
Palestínčanov a pomohli vytvoriť ovzdušie vzájomnej dôvery. Až 
potom by bol možný návrat k rokovaciemu stolu.

Takmer všetky zložky medzinárodného spoločenstva sú v súčas-
nosti zajedno, že riešením izraelsko-palestínskeho konfl iktu môže 
byť iba vytvorenie dvoch národných štátov žijúcich vedľa seba v mie-
ri a v dobrom susedstve. Situáciu komplikuje, že do tohto sporu 
sa s väčšou či menšou intenzitou miešajú regionálne radikálne sily 
ako Irán, ktorého vedenie sa dožaduje likvidácie Izraela, všemožne 
podporuje ozbrojený boj libanonského Hizballáhu i palestínskeho 
Hamásu, potenciálne vytvára aj jadrovú hrozbu a ktorého prezident 
Mahmúd Ahmadínedžád pri každej príležitosti popiera holokaust. 
Čiastočne sem patrí aj Sýria, ktorá tiež neprestáva podporovať Hiz-
balláh. Ale na druhej strane na vrcholnej konferencii arabských kra-
jín v Rijáde bol opäť potvrdený saudský mierový plán, ktorý Izraelu 
sľubuje plnú normalizáciu vzťahov so všetkými arabskými krajinami 
výmenou za plný ústup Izraela z území obsadených vo vojne v roku 
1967. Premiér Olmert prijatie plánu označil za „pozitívny vývoj“ 
a vicepremiér Peres o ňom povedal, že dokazuje, že Arabi si osvojili 
– „niektorí úprimne, iní iba navonok“ – mierovú stratégiu, pretože 
sa presvedčili, že vojnová stratégia nikam nevedie.

Samotná ochota k mieru však nie je zárukou, že bude aj dosiah-
nutý. Ako už bolo povedané, izraelsko-palestínsky konfl ikt je „spor 
práva proti právu“ a nie boj práva s neprávom. Nikdy nebude zby-
točné opakovať, že môže byť riešený iba kompromisom – kompro-
misom bolestným pre obe strany. Jeho špecifi kum je v tom, že nesta-
čí dosiahnuť všeobecnú dohodu o kompromise – kompromis je 
treba dosiahnuť zvlášť takmer v každej spornej otázke. A tých spor-
ných otázok je mnoho – územnými počnúc, cez rozdelenie vodných 
zdrojov a vyriešenie otázok hospodárskej spolupráce, komunikácie, 
vzájomnej ochrany svätýň, až po otázky bezpečnosti.

Doteraz bol uskutočnený jediný pokus komplexne riešiť tieto 
sporné otázky. Je ním tzv. Ženevská výzva. Podpísalo sa na ňu asi 250 
vedúcich spoločenských osobností a politikov z oboch strán potom, 
čo ich zástupcovia viac než dva roky podrobne rokovali na viacerých 
schôdzach v rôznych európskych mestách. Volá sa „Ženevská“, pre-
tože jej účastníci chceli prejaviť úctu a vďačnosť švajčiarskej vláde, 
ktorá rozhovory iniciovala a z veľkej časti aj fi nancovala. Cieľom 
dohody je ukončenie konfl iktu a začiatok obdobia mieru a vzťahov 
dobrého susedstva. Je to komplexný dokument, ktorý sa nevyhýba 

Palestínsko-izraelský konflikt – história, perspektívy



275

1.3

12 Tento plán Arabskej ligy 
hovorí „o spravodlivom 
vyriešení otázky ute encov“ 
a nezmie uje priamo právo 
na návrat (aj ke  je to impli-
citne zahrnuté v odvolaní sa 
na rezolúciu VZ 194) – pozn. 
Emanuel Beška.

žiadnemu problému a dospieva v každom z nich k dohodnutému 
kompromisnému riešeniu. Zaoberá sa o. i. otázkou hraníc, suvere-
nity, osudu židovských osád na obsadených územiach, otázkami 
vzájomnej bezpečnosti, jej medzinárodnými zárukami a aj otázka-
mi regionálnej bezpečnosti, spoločnou činnosťou proti terorizmu 
a národnostným štvaniciam, hospodárskou spoluprácou a činnos-
ťou civilnej leteckej dopravy, hraničnými prechodmi a samozrejme 
tiež vyriešením problému Jeruzalema a posvätných miest na Chrá-
movej hore spoluprácou medzi izraelskou a palestínskou samosprá-
vou v Jeruzaleme. Boli stanovené detaily ako šírka cesty vedúcej do 
židovskej osady, ktorá zostane pod izraelskou suverenitou (a za kto-
rú Izrael poskytne Palestíne rovnako veľké územie).

Najťažšie riešiteľným problémom je otázka palestínskych ute-
čencov. Práve pre túto otázku odmieta Izrael arabský mierový plán 
prijatý na arabskom summite v Rijáde.12 Obáva sa, že návrat stá-
tisícov utečencov naruší židovský charakter štátu Izrael. Účastníci 
„Ženevskej výzvy“ však našli – i keď nie bez ťažkostí – spoločný 
jazyk aj v tejto otázke. Podľa dohody sa palestínski utečenci usadia 
predovšetkým na území palestínskeho štátu; v krajinách, v ktorých 
žijú teraz; v arabských a iných štátoch, ktoré prejavia ochotu absor-
bovať určitý počet utečencov; a nakoniec istý, vzájomne stanove-
ný počet utečencov sa usadí v Izraeli. Utečencom bude poskytnuté 
materiálne odškodnenie za stratený majetok za účasti medzinárod-
ných fondov. 

Význam „Ženevskej výzvy“ nie je v tom, že by bola akýmsi povin-
ným receptom riešenia problémov. Je to nevládny a pre vlády nezá-
väzný dokument a keby došlo k serióznym mierovým rozhovorom 
medzi izraelskou a palestínskou vládou, pre mnoho špeciálnych 
problémov by sa snáď našlo inakšie riešenie. „Ženevská výzva“ však 
dokazuje – a to je jej hlavný význam – že kompromisná dohoda 
je možná, ak o nej rokujú ľudia dobrej vôle, ktorí sú popri svojich 
národných záujmoch schopní prihliadať i k záujmom a potrebám 
druhej strany. Sotva možno pochybovať o tom, že až dôjde k ofi ciál-
nym mierovým rozhovorom, základy dohodnutého riešenia budú 
zhodné so zásadami dohody „Ženevskej výzvy“, aj keď sa v detailoch 
od nich možno odchýlia.

Aké sú ale výhľady prijatia takejto dohody? Podľa všetkých pries-
kumov „Ženevskú výzvu“ a zásady ňou navrhovanej dohody podpo-
ruje v rôznych časových obdobiach a za rôznej politickej i bezpeč-
nostnej situácie 30 – 35 % Izraelčanov a 35 – 40 % Palestínčanov. 
Ide predsa len o neofi ciálnu dohodu súkromných – i keď spoločen-
sky vplyvných – osobností. Keby šlo o spoločne dohodnutý návrh 
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oboch vlád, veľmi pravdepodobne by ho podporovala pevná väčšina 
na izraelskej i na palestínskej strane. 

Izraelský arabský politik a spisovateľ Emil Habíbí napísal román 
„Opsimista“. Názov je skĺbením optimistu a pesimistu a hlavným 
hrdinom príbehu je izraelský Arab, ktorý sa zmieta v jemu cudzích 
podmienkach izraelskej spoločnosti a pokúša sa usporiadať svoj 
život medzi vlnami optimizmu a pesimizmu. Izraelsko-palestínske 
vzťahy veru pripomínajú Habíbího „opsimizmus“. Už vyše šesťdesiat 
rokov sa v nich striedajú obdobia nádeje a malomyseľnosti. Niekdaj-
ší izraelský minister zahraničných vecí Abba Eban o tom raz vtipne 
poznamenal: „Národy sa vždy chovajú racionálne. Ale až potom, čo 
vyčerpali všetky iné možnosti.“ Kto vie, snáď už nie je ďaleko doba, 
keď väčšina Izraelčanov i Palestínčanov dospeje k poznaniu, že všet-
ky iné možnosti sa už vyčerpali a zostáva už iba racionalita.

ZDROJE

Finkelstein, Norman G.: Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, W. W. [1]
Norton & Company: New York, London 2003.
Morris, Benny: Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-[2]
2001, Vintage: London 2001.
Shlaim, Avi: Husni Za’im and the Plan to Resettle Palestinian Refugees in Syria, [3]
in: Journal of Palestine Studies, Vol. 15, No. 4, Summer 1986.
Shlaim, Avi: The Iron Wall, W.W. Norton & Company: New York; London 2001.[4]

Palestínsko-izraelský konflikt – história, perspektívy



277

1 Platí o kalendárnom roku 
2006, ako aj o 10 mesia-
coch ohrani ených uzávier-
kou textov v tejto a predošlej 
Panoráme (máj 2006 – marec 
2007) – pozn. aut. 
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Implikácie pre medzinárodné spoločenstvo a Slovensko

Úvod
Uplynulý rok  bol z bezpečnostného hľadiska pre Afganistan najhor-
ším od ukončenia hlavných bojov operácie Trvalá sloboda. Nech sa 
pozeráme na situáciu v krajine z akéhokoľvek pohľadu, vždy sa do 
zorného poľa derú zistenia, ktoré možno viac než 5 rokov po voj-
ne označiť za znepokojivé, ba priam šokujúce. Pri samovražedných 
akciách, otvorených bojoch a prestrelkách zomrelo približne štyri-
krát viac osôb, ako v predošlom roku. Tieto čísla sa v najväčšej miere 
netýkajú tých, ktorí by si to podľa útočníkov najviac zaslúžili – zah-
raničných vojakov a iných „votrelcov“ – ale miestnych, neschopných 
brániť sa útokom. Pritom vyhliadky do nasledujúceho obdobia nie 
sú podľa vyjadrení viacerých militantov nijako oslnivé, skôr naopak. 
Otázka zostáva, kto sú tí, ktorí vracajú krajinu do minulosti, resp. 
z ich pohľadu bránia tradičné afganské hodnoty pred „skazeným 
západom“? Je pravdou, že ide o Taliban, ako tomu nasvedčujú tak-
mer všetky komentáre médií? Ak áno, prečo je to tak? Kde sa ešte aj 
dnes berie jeho sila a možnosti? Tento príspevok by sa mal pokúsiť 
nájsť na položené otázky odpovede a tam, kde to nie je možné, ich 
aspoň naznačiť. 

„Comeback“ násilia 

Hoci čísla uvedené v minulej Panoráme [15, s. 403-414] boli naj-
vyššie za uplynulé roky, rok 2006 prekonal i tie najhoršie očakáva-
nia. Podľa správy Spoločného koordinačného a monitorovacieho 
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2 Pozri aj [8], kde Cordesman 
uvádza, že došlo až k šes ná-
sobnému rastu, alebo údaje 
Colea a Aquillara [7], ktorí 
uvádzajú k polovici novem-
bra po et 83 – pozn. aut. 

3 18. 8. bol napr. zabitý šéf 
oddelenia zlo inu provincie 
Herát a zárove  líder strany 
Hizbí Islámí, o týžde  neskôr 
bol zastrelený syn ministra 
pre vzdelávanie provincie 
Paktíka – pozn. aut. 

4 Komplexný poh ad na úto-
ky proti vzdelaniu poskytuje 
správa Human Rights Watch 
[14] z júla 2006, ktorá mapu-
je obdobie od za iatku 2005 
do júna 2006. Pri porovnaní 
prvého polroka 2006 s rovna-
kým obdobím 2005 dochá-
dza k záveru, že sa výrazne 
zvýšil po et útokov na školy 
a u ite ov, ako aj ich dopad 
(napr. zavretie školy mini-
málne do asu jej zrenovo-
vania)* – pozn. aut.

* Pri útokoch na školy išlo 
najmä o útoky na diev en-
ské školy, ktoré symbolizujú 
zmenu v smerovaní spolo -
nosti. Zabitie riadite ky pro-
vin ného úradu Ministerstva 
pre ženské záležitosti v Kan-
daháre preto nebol len úto-
kom na predstavite a sú as-
ného režimu, ale aj ako na 
symbol pokroku v chápaní 
práv žien, ktoré je v pria-
mom rozpore s presved-
ením predchádzajúceho 

režimu a fundamentalistov – 
pozn. Marcela Ondeková.

5 V tomto duchu sa vyjad-
ril i zástupca generálneho 
tajomníka NATO pre ope-
rácie Kobieracki vo svojom 
vystúpení na konferencii 
Globsec 2006 v Bratislave 
[13] – pozn. aut. 

6 Zaujímalo by ma, ako vidíte 
prí iny oraz vä šieho úspe-
chu Talibanu a iných extré-
mistických skupín na seve-
re a severovýchode. Napr. 
v zime 2005 sa nieko kokrát 

výboru (dohliada na dodržiavanie Afghanistan Compact – AC 
– prijatého v roku 2006 na londýnskej donorskej konferencii) za 
prvých 9 mesiacov 2006 zomrelo násilnou smrťou viac ako 3 700 
ľudí z radov militantov, bezpečnostných zložiek alebo civilistov 
[12]. Len v období júl – september to bolo 1 740 ľudí [1, 10].

Podobné závratné (vzhľadom na nedávnu minulosť) sú i odhady 
o počte útokov rôzneho typu. Kým v roku 2005 sa v Afganistane 
uskutočnilo podľa rôznych údajov 21 – 27 samovražedných úto-
kov (pričom takýto typ násilia bol pre krajinu novinkou), v uply-
nulom roku ich počet stúpol na viac ako 100 [1] . Samovražedné 
útoky sa stali bežným spôsobom boja, tak ako v iných krajinách pos-
tihnutých islámistickým radikalizmom. Podobne sa zvýšilo i pou-
žitie ďalších foriem zbraní: u tzv. roadside bombs sa zdvojnásobilo 
(zo 738 na 1 677), priame útoky s využitím granátov alebo malých 
zbraní narástli dokonca takmer štvornásobne (z 1 558 na 4 542) 
[2]. Útočníci pritom zväčša nerozlišujú, či ide o zahraničné alebo 
domáce ciele (napr. útoky na koaličné vojská sa zdvojnásobili, útoky 
na afganské bezpečnostné sily narástli dokonca štvornásobne [8]). 
Zvýšil sa aj počet útokov zameraných na špecifi cké skupiny ľudí, 
napr. politické vraždy predstaviteľov centrálnej i lokálnej adminis-
tratívy3, prípadne akcie proti školám a učiteľom4.

Vzhľadom na frekvenciu a dôsledky násilných útokov a stretov 
sú bezpochyby najnebezpečnejšími oblasťami Afganistanu jeho juh 
a východ. Kým v roku 2005 bolo možné za nadmieru nebezpeč-
né označiť len provincie Uruzgán, Zábul a severnú časť provincie 
Kandahár, v uplynulom roku sa k nim pridali i provincie Helmand, 
Farah, Paktíka, Chóst a Paktíja. Navyše, útoky sa opätovne objavili 
na severe a východe krajiny, teda v oblastiach, ktoré boli všeobec-
ne označované za bezpečné5. Geografi cký záber militantov sa teda 
v uplynulom období značne rozšíril6. 

Dôvody zhoršenia bezpe nostnej situácie

Faktory napomáhajúce rastu sily militantov možno rozdeliť do 
dvoch skupín. Z hľadiska vnútornej politiky patrí k hlavným dôvo-
dom neschopnosť centrálnej vlády kontrolovať nepokojné časti štá-
tu. Príčinou sú pretrvávajúce negatívne javy, ktorými sa zaoberali 
i príspevky predošlých vydaní Panorámy [15, 16]. Ide najmä o neus-
pokojivé zvyšovanie spôsobilosti afganských bezpečnostných zlo-
žiek čeliť asymetrickému spôsobu boja militantov. Ciele zaistenia 
personálnych kapacít a celkového zabezpečenia Afganskej národnej 
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stalo, že samovražední aten-
tátnici prišli do oblasti, ale 
vzh adom na nedostatok 
podpory miestnych sa s neús-
pechom vrátili spä , teda 
nemohli svoju misiu vyko-
na . Vtedy bol samovražed-
ný útok v tej oblasti nie ím
neslýchaným. Ale to sa v r. 
2006 a dnes zmenilo. Úto-
ky sa dejú. Posledný 19.5. 
v Kunduze, jednom z naj-
bezpe nejších miest. V om
vidíte prí inu? Lepšia organi-
zácia? Viac pe azí pre extré-
mistov? Korupcia miestnych 
bezpe nostných štruktúr? i
sklamanie udí z nedosta-
to ných zmien k lepšiemu 
po páde Talibanu?* – pozn. 
Zuzana Fialová.

* Vaša otázka obsahuje 
i odpove : ide o kombináciu 
všetkých uvedených faktorov. 
Ak by som mal identifikova
dominantné prí iny, treba 
ich h ada  hlavne v absencii 
silnej správy (governance). 
To má dva dopady: dosta-
to ný priestor na reorgani-
záciu skupín, od ktorých sa 
už možno ani ne akalo, že 
sa opätovne stanú tak aktív-
ne v organizovaní útokov 
a silné v ovplyv ovaní verej-
nej mienky. Po druhé, všetky 
krajiny v procese tranzície sa 
v istej etape dostanú do fázy 
„sklamania z vývoja“ a „nos-
talgie za minulos ou“. Vývoj 
po zmene revolu ného cha-
rakteru nedokáže drža  krok 
s prehnanými o akávaniami 
obyvate ov. Preto dochádza 
k frustrácii obyvate stva* 
a mnohokrát i k zmene ich 
ideového zamerania. V prí-
pade Afganistanu je situácia 
o to horšia, že východisková 
pozícia bola extrémne zloži-
tá, preto si naplnenie i mier-
nejšie optimistických o a-
kávaní vyžaduje obrovské 
úsilie a súhru okolností, ku 
ktorým žia  zatia  nedochá-
dza – pozn. aut. 

7 Pre vykreslenie situácie 
pozri napr. [6] – pozn. aut.

armády a predovšetkým afganskej polície sa nedarí napĺňať a v mno-
hých prípadoch došlo k ich presunutiu na neskorší termín [12]. 
Negatívne dôsledky znásobujú značné nedostatky v objeme a efek-
tivite priamej fi nančnej pomoci zahraničných partnerov, etnická 
diverzita posilňujúca antagonizmus aktérov a v neposlednom rade 
absencia transparentnosti vo všetkých spoločenských sférach7. Ide 
o regióny charakterizované výrazným mocenským vákuom, kde 
hlavnú mieru zodpovednosti v súčasnosti nenesie centrálna admi-
nistratíva, ale zahraničné sily. Tým sa síce darí prechodne domino-
vať vo vojenských stretoch s bojovníkmi rozličných skupín, nie sú 
však schopní svoju prevahu dlhodobo udržať. 

Na situáciu veľmi výrazne vplývajú i faktory externé. Dominuje 
medzi nimi vnútropolitická situácia v Pakistane, ktorého severový-
chodná časť tvorí s juhovýchodným Afganistanom prirodzený regi-
ón s vysokou mierou nestability. Na pakistanskej strane ide o teritó-
rium tzv. Federálne spravovaných kmeňových oblastí (FATA) tvore-
né 7 menšími administratívnymi celkami8 susediacimi s provinciami 
Kunar a Nangahár. Je to územie, ktoré je síce formálne súčasťou 
pakistanského štátu, de facto sa však javí ako pomerne autonómny, 
a aj preto zo strany Islámabádu veľmi zanedbaný región. Miestna 
populácia žije vo veľmi zlých sociálnych podmienkach znásobova-
ných slabým záujmom vlády, čo vytvára vhodné základy pre činnosť 
rôznych polovojenských skupín nelojálnych voči (slabej) lokálnej 
i štátnej administratíve. Skupiny mladých mužov z FATA slúžia ako 
vhodná základňa pre regrutáciu militantov. Ich veľký podiel vycho-
vávajú miestne madrasy, ktorých počet sa v roku 2006 odhadoval na 
približne 8 – 10 000 [13]. Región tiež poskytuje potenciál na získa-
vanie fi nančných a iných zdrojov (napr. pašovanie drog, zbraní, pre-
pady atď.) či šírenie radikálneho islámizmu. Celkovo tak dochádza 
k talibanizácii celej oblasti, k vytváraniu akéhosi štátu v štáte. 

Kto za tým stojí?

Ak chceme identifi kovať relevantných aktérov zodpovedných za 
zhoršovanie bezpečnostnej situácie, musíme brať do úvahy celý 
afgansko-pakistanský pohraničný región. Hranica medzi obo-
ma štátmi totiž neslúži ako bariéra oddeľujúca jednotlivé skupiny 
a prepojenie je veľmi výrazné. Ide predovšetkým o trojicu pomer-
ne dobre organizovaných sunnitských hnutí (Taliban, Haqqání 
Network a Hizbí Islámí Gulbuddín), ktorých bojovníci sú pripra-
vovaní v súlade s technikami militantov v Iraku či Čečensku. Hoci 
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8 Badžaur, Chyber Agency, 
Kurram Agency, Mohmand 
Agency, Orakzai, Južný Wazí-
ristán a Severný Wazíristán. 
FATA je špecificky spravova-
ná federálna oblas  admini-
stratívne naviazaná na sused-
nú Severozápadnú pohrani -
nú provinciu – pozn. aut. 

9Bývalý rešpektovaný mudžá-
hidsky velite , neskôr minis-
ter pre kme ové otázky za 
vlády Talibanu – pozn. aut. 

10 Laškárí Tajíba, Džaiší 
Muhammad, Islamské hnu-
tie východného Turkestanu 
a iné – pozn. aut. 

11 Zo známejších napr. Tahrik 
Nifaz Šaríatí Muhammadí, 
Džamáatul Mudžáhiddín, 
i Džamáatí Islámí – pozn. 

aut.

ide o rozdielne celky, spoločne využívajú slabé stránky afganských 
bezpečnostných síl a nedostatky koaličných vojsk. 

Dominantné postavenie má Taliban, nábožensky konzervatívne 
paštúnske hnutie známe v rokoch 1996 – 2001 ako hlavná mocenská 
sila Afganistanu. Nejde o monolitickú organizáciu, ale súbor paštún-
skych elementov líšiacich sa parciálnymi záujmami a štruktúrou. 
Dlhodobo majú najsilnejšie postavenie v južných provinciách (Zábul, 
Uruzgan, Kandahár) a na východe krajiny (Kunar, Nangahár). Naj-
vyššia veliteľská štruktúra je koncentrovaná na území Pakistanu s cen-
trami v Kvéte a Péšaváre. Ide o dve riadiace vetvy, ktorých vzájomné 
väzby podliehajú prechodným zmenám ovplyvňovaným najmä spor-
mi o zdroje a postavenie. Vedúce zložky Talibanu v Pakistane pritom 
afganské hranice neprekračujú, nechávajú to na nižšie kádre [8]. 

Pakistanský Taliban však nepôsobí izolovane. Úzko je naviazaný 
na bunky al-Káidy, pre ktoré je Pakistan údajne miestom na získa-
vanie nových ľudských síl, fi nančných prostriedkov a výcvik. K tej-
to informácii sa o. i. prihlásil aj J. Negroponte vo svojej správe pre 
Kongres. Pakistanské hory podľa neho slúžia pre al-Káidu ako ria-
diace centrum, odkiaľ koordinuje svoju činnosť na Blízkom výcho-
de, v severnej Afrike a Európe [3]. Toto tvrdenie podporuje aj vyjad-
renie Muhammada Hanífa označovaného za jedného z hovorcov 
Talibanu, ktorého afganské tajné služby zadržali začiatkom januára 
2007. Podľa neho sa v pakistanskej Kvéte ukrýva i jedna z najhľada-
nejších osôb sveta mulláh Umar [18].

Pôsobenie Talibanu na vývoj v regióne znásobuje dopad činnosti 
ďalších dvoch skupín. V prípade Haqqání Network ide skôr o koalí-
ciu rozličných kmeňových vodcov a ich bojovníkov pod hlavným 
vedením Džaláladdína Haqqáního9 a jeho synov. Má veľmi silné 
väzby na ďalšie miestne i zahraničné skupiny10 a bojovníkov získa-
va predovšetkým zo Severného a Južného Wazíristánu. Tí násled-
ne prenikajú najmä do provincií Paktíka a Paktíja. Keďže hlavným 
cieľom hnutia nie je prebratie moci v Afganistane, ale smeruje skôr 
k autonómii Wazíristánu, nevolí pri svojich operáciách tak radikál-
ne metódy ako Taliban. Má však podstatne širší geografi cký záber 
ako skupina Hizbí Islámí Gulbuddín, ktorej aktivity sa zužujú len na 
provinciu Kunar a malú časť Núristánu. Vďaka koncentrácii pôsobe-
nia však majú jej akcie nezriedka veľmi silný dopad. Celkový vplyv 
Hizbí Islámí však klesá z dôvodov neschopnosti alokácie väčšieho 
počtu bojovníkov (len asi 300-400), slabších väzieb na kmeňových 
lídrov a menšie fi nančné rezervy [8]. 

Severozápadné oblasti Pakistanu sú domovom ďalších desiatok 
militantných skupín11. Sústreďujú sa najmä v Severnom a Južnom 
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12 Pod a Chána je priprave-
ných až 5 000 atentátnikov (a 
3 000 „rezerv“), pri om „nie-
kedy je pre nich dokonca až-
ké nájs  dostatok výbušnín 
a cie ov“ [31] – pozn. aut. 

13 Pod a vládnych vyhlásení 
išlo o predstavite ov kme a
Utmanzai – pozn. aut. 

14 Ide o najvyššieho admi-
nistratívneho predstavite a
Severného Wazíristánu, kto-
rý je zárove  reprezentantom 
guvernéra provincie (NWFP), 
pod ktorú tento dištrikt, resp. 
celá FATA spadá – pozn. aut. 

15 Viac pozri [15] – pozn. 
aut.

16Podobná dohoda bola pod-
písaná 24. 5. 2004 v Shakai, 
v roku 2006 bolo prvé príme-
rie podpísané 25. 6. – pozn. 
aut.

Wazíristáne, známych ako dejiská protiteroristických akcií pakistan-
skej armády. Podľa odhadu International Crisis Group (ICG) pôso-
bí v oboch dištriktoch asi 25-32 malých vojenských skupín. Podob-
ne ako v prípade väčších jednotiek, ich činnosť síce nemusí byť v kaž-
dom momente úplne prepojená, ale spája ich spoločná idea podpory 
aktivít (najmä) Talibanu na pakistanskom i afganskom území [25]. 

Vďaka kombinácii silného potenciálu komplexu militantných 
skupín v regióne a neschopnosti ústredných vlád oboch krajín eli-
minovať ich aktivity by bolo z krátkodobého hľadiska zlepšenie bez-
pečnostnej situácie, hoci aj prechodné, prekvapením. Na dokres-
lenie tohto argumentu môže slúžiť napríklad vyjadrenie jedného 
z vysokých predstaviteľov Talibanu mulláha Hajáta Chána. Rok 
2007 má byť „najkrvavejším, odkedy zahraničné jednotky vstúpili 
do krajiny“. Taliban vraj na leto 2007 pripravuje asi 2 000 samovra-
žedných atentátov a nemá problém s nedostatkom ľudských či mate-
riálnych zdrojov12. 

Možnosti riešenia 

Prísľubom na zlepšenie situácie v celom regióne sa mala stať miero-
vá dohoda podpísaná 5. 9. 2006 medzi pakistanskou vládou (resp. 
jej provinčným zastúpením) a (ako informovali zdroje z adminis-
tratívy) kmeňovými lídrami Severného Wazíristánu13. Podľa prepi-
su dohody sú však jej signatármi na jednej strane „politický agent“ 
Severného Wazíristánu14, na strane druhej kmeňoví lídri aj (pro)
talibanskí bojovníci a duchovní. Výraznú úlohu zohral pri podpise 
dohody zo strany militantov aj mulláh Umar, bez ktorého by údajne 
k takejto udalosti vôbec nedošlo15. 

Islámabád chápal dohodu ako významný prvok v znižovaní 
medzinárodného tlaku na Pakistan a označil ju za krok k ukonče-
niu cezhraničného terorizmu. Okrem toho smerom dovnútra štá-
tu argumentoval tým, že išlo o premyslenú reakciu na požiadavky 
miestnych predstaviteľov ukončiť operácie pakistanskej armády 
v oblasti [15]. Skutočnosť je však pravdepodobne podstatne triez-
vejšia. Pakistanská vláda sa tak ako predtým16 stala takpovediac 
rukojemníkom rôznych skupín, zväčša orientovaných na podpo-
ru afganského Talibanu. Za sľub od bojovníkov, že nebudú narúšať 
vojenský, politický a ekonomický poriadok dotknutej oblasti, bola 
ochotná ukončiť všetky pozemné i vzdušné operácie, prisľúbiť pre-
pustenie zajatých militantov, vrátiť im zhabané zbrane a zničiť nové 
kontrolné stanovištia armády. 
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17 Oficiálne zdroje NATO 
hovoria o 80 m tvych bojov-
níkoch Talibanu, no Taliban 
s spravidla s týmito údajmi 
nesúhlasí. Skuto né po ty 
obetí na strane Talibanu sa 
ažko dokazujú a asto nie 

je možné vierohodne potvr-
di i vyvráti  tvrdenia žiad-
nej zo strán – pozn. aut. 

18 Faktom zostáva, že dohoda 
sa vz ahovala len na priestor 
mesta Musakaly, iže z poh-
adu samotného textu k jej 

porušeniu nedošlo. Táto sku-
to nos , ako aj to, že násled-
né boje sa odohrali v blíz-
kom okolí mesta potvrdzujú 
precenenie celej dohody zo 
strany vlády, Britov i niekto-
rých komentátorov – pozn. 
aut.

19 Pozri napr. [26; 23]. Pod a
jedného z lánkov si naprík-
lad miestna polícia s Taliba-
nom „rozdelila“ niektoré as-
ti s tým, že si do nich nebudú 
navzájom vstupova  – pozn. 
aut.

Popísaný „obchod“ by napriek jeho nevyváženosti určite stál za to, 
ak je v hre bezpečnosť pakistanských či afganských občanov, stabili-
ta FATA i celého širšieho regiónu. Otázne však je, či vďaka dohode 
došlo k zlepšeniu situácie. Početné incidenty z nasledujúcich dvoch 
mesiacov a zvýšenie prienikov militantov na afganské územie však 
takémuto záveru odporujú. Kým predtým boli vojenské a polovo-
jenské skupiny v Pakistane aspoň čiastočne viazané protiakciami 
miestnej armády, teraz sa môžu plne venovať cezhraničným aktivi-
tám a pomoci druhom v Afganistane. Zároveň využívajú čas rela-
tívneho pokoja na regrutáciu bojovníkov, obnovu zbrojného poten-
ciálu a celkovú reorganizáciu aktivít. Ide najmä o rozšírenie výcviku 
samovražedných atentátnikov a posilňovanie aliancií s al-Káidou, 
ako aj s ďalšími skupinami bojovníkov. To údajne zachádza tak ďale-
ko, že sa tvorí akýsi talibanský miništát [11], keďže wazíristánska 
dohoda je hodnotená ako vydanie regiónu do jeho rúk [4]. 

Medzinárodné spoločenstvo (najmä USA) teda postupne zisťuje, 
že benevolencia, ktorú Pakistan získal výmenou za deklarovaný pro-
titeroristický postoj, prináša viac starostí ako osohu. Výzvou pre sil-
né štáty je preto nielen stupňovať tlak na Mušarrafovu vládu v záuj-
me podstatne rozhodnejšej politiky voči militantom, ale usilovať sa 
o skvalitnenie samotného pakistanského režimu, teda riešenie, ktoré 
doteraz zostávalo viac-menej tabu . 

Obdobným pokusom o riešenie bezpečnostných problémov v 
afganskom teritóriu bol podpis dohody v Musakale (Helmand) v 
októbri 2006. Jej podstatou bol prísľub miestnych komunít vojskám 
NATO (v tomto prípade britským jednotkám), že si samostatne 
a najmä bez pomoci Talibanu budú zaisťovať bezpečnosť v meste. 
To umožní jednotkám ISAF znížiť svoju prítomnosť v danej oblas-
ti. Samozrejme logicky s týmto krokom vznikla myšlienka, že ak by 
sa podobný krok podaril v širšom meradle juhoafganských provin-
cií, mohlo by to znamenať uľahčenie práce NATO v celej krajine. 
Naivita takejto konštrukcie, ako aj precenenie dohody centrálnej 
vlády a miestnych staršinov sa ukázala o dva mesiace. Pri zrážkach 
talibanských bojovníkov a britsko-dánskych jednotiek v okolí mes-
ta prišlo o život niekoľko desiatok ľudí17. V tom momente sa ako 
opodstatnené ukázali otázky nastolené niektorými pozorovateľmi 
tesne po podpise dohody: koho vlastne staršinovia zastupujú a akým 
vplyvom voči Talibanu disponujú? [5]18 Už samotný podpis príme-
ria totiž vyvolal v radoch Afgancov búrlivú diskusiu o tom, či ide 
o uznanie protivníka a de facto porážku NATO v oblasti (či dokon-
ca v Afganistane), alebo o projekt hodný nasledovania aj inde19. 
Podstata problému spočíva v tom, že kábulská vláda si mier kupuje 
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20 Briti zasiahli proti bojov-
níkom Talibanu, ktorí sa 
snažili obnovi  v Musakale 
svoje pozície a Taliban obvi-
nil vojakov NATO z poruše-
nia dohody, pretože pod a
neho letecké útoky prebeh-
li v priestore, ktorý dohoda 
vymedzuje dohoda ako zónu 
neúto enia. Pozri tiež [24] – 
pozn. aut. 

21 Akú úlohu pod a Vás zohrá-
va absencia „transitional jus-
tice“? Priklá am sa k teórii, 
že afganská bezpe nos  bude 
ilúziou, kým sa neza ne s eli-
mináciou kriminálnych živ-
lov z vládnych pozícií. Tento 
problém bol ve mi vypuk-
lý v období parlamentných 
volieb, ale teraz sa o om 
hovorí menej. Problém sa 
za ína v samotnej prezident-
skej rodine: brat prezidenta 
je jeden z hlavných drogo-
vých mafiánov a jeho syno-
vec, ktorého poznám osob-
ne dos  dobre, stojí jednou 
nohou v kriminálnej innos-
ti a druhou v parlamente* – 
pozn. Zuzana Fialová.

* Už v predošlej Panoráme 
som upozor oval, že Kar-
zajova taktika „zahoji  rany 
minulosti“ (ako to on rád 
uvádza) zapojením udí 
s kriminálnou minulos ou 
do politického života celkom 
nesplnila ú el. Bolo s ou 
do istej miery možné súhla-
si  v rokoch 2001-2, pretože 
zapojenie asti minulých elít 
do transforma ného proce-
su býva zvä ša prospešné. 
Môže to vies  k vä šej legi-
timite tranzície, ako aj zvý-
šenej udovej podpore pre 
transforma né sily. Hranicu 
„vhodného“ zapojenia je 
však ve mi problematické 
ur i  a tento proces teda as-
to vedie k neblahým výsled-
kom. V Afganistane nezried-
ka došlo až k oto eniu pome-
ru sú asných a minulých elít, 
iže na lokálnej i regionál-

nej úrovni nadobudli sku-
piny spájané z minulými 

vzdaním sa právomocí v prospech lokálnych autorít. A to je pomer-
ne hazardný krok v krajine, ktorej rozhodujúci problém overený his-
tóriou spočíva v absencii silnej centrálnej moci. Snahy o decentrali-
záciu, nech boli vedené akokoľvek vznešenou ambíciou, totiž viedli 
v prípade Afganistanu vždy ku krviprelievaniu a nestabilite. Navy-
še sa pár mesiacov po podpise dohody ukázalo, že schopnosť držať 
Taliban na „dištanc“ je len obmedzená, čo dokazuje i vojenská akcia 
britských jednotiek ISAF v oblasti začiatkom februára 200720. Udr-
žiavanie prijateľného mierového stavu si teda stále vyžaduje pomer-
ne mohutnú prítomnosť a aktivitu zahraničných síl, čo z dlhodobé-
ho hľadiska popiera logiku dohody. 

Okrem toho stačí letmý pohľad na mechanizmus dohody v Musa-
kale, aby bolo zrejmé, že je veľmi obdobný tomu, ktorý zvolila pakis-
tanská vláda. Kým krok Islámabádu bol podrobený značnej kritike, 
v prípade Musakaly boli hodnotenia podstatne miernejšie, často 
dokonca pozitívne. Takéto nekonzistentné reakcie rozhodne nena-
pomáhajú transparentnosti postojov a konania zainteresovaných 
aktérov21. 

Možnosti NATO a medzinárodného spolo enstva 

Hoci posilňovanie afganských bezpečnostných zložiek prebieha 
kontinuálne a od začiatku roka 2006 je zakotvené i v najvýznam-
nejšom strategickom dokumente (AC), rozhodujúca zodpovednosť 
pri stabilizácii krajiny sa naďalej nachádza v rukách zahraničných 
síl. V rámci nich už niekoľko rokov zohráva rozhodujúcu úlohu 
NATO. Úloha NATO sa v uplynulom roku ešte zvýraznila, keď doš-
lo k rozšíreniu ISAF na juh a na východ22. Dnes NATO disponuje 
v Afganistane približne 32 000 vojakmi23 a 25 provinčnými rekon-
štrukčnými tímami (PRTs); operácia Trvalá sloboda poskytuje ďal-
ších asi 8 000 vojakov. 

Napriek „tabuľkovému“ rastu sa generálny tajomník Jaap de 
Hoop Scheff er v septembri 2006 vyslovil za ešte väčšie posilnenie 
úlohy NATO v krajine [20]. Nešlo o nič prekvapujúce, v bruselskej 
centrále sa o týchto nedostatkoch veľmi hlasno hovorilo už niekoľ-
ko mesiacov predtým. Tieto hlasy ešte zosilneli s blížiacim sa riž-
ským summitom, kde mal zaznieť smerom k Afganistanu výrazný 
signál24. K Scheff erovej žiadosti o zvýšenie európskeho príspevku 
sa pripojili aj USA, ktoré koncom januára 2007 ústami minister-
ky zahraničných vecí Riceovej vyjadrili presvedčenie, že „NATO 
sa musí pozorne pozrieť na to, čo môže pre Afganistan urobiť viac 
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kriminálnymi aktivitami roz-
mery ohrozujúce priaznivý 
vývoj. O to znepokojujúcejší 
je tento jav, že sa – ako správ-
ne poznamenávate – objavu-
je aj na najvyšších postoch 
štátu – pozn. aut. 

22Tretia fáza rozširovania bola 
ukon ená 31. 7. 2006, štvrtá 
5. 10. 2006 – pozn. aut. 

23 Na summite ministrov 
obrany krajín NATO 8. – 9. 
2. 2007 v Seville bolo dohod-
nuté zvýšenie po tu vojakov 
v ISAF po as roku 2007 na 
cca. 35 000. Pozri [21] – 
pozn. aut.

24 V závere nej deklarácii 
sa nieko ko úvodných lán-
kov venuje odhodlaniu ali-
ancie pokra ova  vo výraz-
nej vojenskej i nevojen-
skej pomoci Afganistanu. 
V podstate ide o nadviaza-
nie na Spolo nú deklaráciu 
NATO a Afganistanu, ktorú 
podpísal generálny tajomník 
s prezidentom Karzajom pri 
návšteve Kábulu 6. 9. 2006 
[29, 9] – pozn. aut. 

25 Túto iniciatívu po svojom 
nástupe do ela misie za iat-
kom februára 2007 zvýraznil 
i generál McNeill, ktorý požia-
dal o alších 2 000 vojakov 
pre hliadky na hranici s Pakis-
tanom [19] – pozn. aut.

26 Bojové jednotky neposky-
tujú ani tak silne zastúpené 
krajiny ako Nemecko, Špa-
nielsko, Turecko i Taliansko 
– pozn. aut.

27 Naj astejšie sa spomínal 
model, na základe ktorého 
by vojaci OS SR okrem plne-
nia úloh na základni v Kan-
daháre uskuto ovali aj 14 
až 21-d ové misie mimo 
základne (napr. za ú elom 
stavby kontrolných stano-
víš ). Pozri napr. [30] – pozn. 
aut.

28 Napokon sa realizoval dru-
hý uvedený variant. Vláda 

ako doteraz“ [22]. Vzhľadom na rozsah zapojenia USA do aktivít 
v krajine, ako aj na problémy s európskymi vojenskými príspevkami 
ide o jasné ukázanie prstom z Washingtonu cez Atlantický oceán25. 
Adresátom požiadaviek NATO sa stala aj SR – v náznakoch najprv 
začiatkom septembra 2006 počas návštevy predsedu vlády SR Fica 
v Bruseli („All allies should see if they can do more...“ [28]) a otvo-
rene koncom októbra pri návšteve generálneho tajomníka NATO v 
Bratislave. Žiadosť sa týkala presunu multifunkčnej (ženijnej a sta-
vebnej) jednotky z letiska v Kábule na základňu v Kandaháre v pod-
statne nebezpečnejšej oblasti juhu [27]. 

Kľúčový problém aliancie však nespočíva v nízkom počte jej jed-
notiek, ako sa zvyklo počas celého roku zjednodušene hodnotiť. 
Hlavný nedostatok spočíva v tom, že z 37 štátov participujúcich 
na misii ISAF sú len americké, kanadské, britské, dánske, estónske 
a holandské (čiastočne i rumunské) v priamom boji s tými, ktorí 
destabilizujú krajinu26. Väčšina zahraničných kontingentov sa venu-
je stabilizačnej a podpornej činnosti, ktorá je síce pre krajinu veľmi 
významná, ale v čase, keď nie sú vyriešené základné otázky ďalšieho 
smerovania Afganistanu, ešte takpovediac predčasná. Platí to i v prí-
pade slovenskej vojenskej pomoci, ktorá sa až do začiatku jari 2007 
orientovala len na pomerne pokojnú oblasť Kábulu (predtým aj 
na sever v Bagrame). A hoci sa v lete a na jeseň 2006 (najmä v súvis-
losti s blížiacim sa summitom a tlakom z ústredia NATO) začalo 
hovoriť o alternatívach pôsobenia slovenských vojakov na juhu27, 
ich naplnenie bolo z hľadiska požiadaviek vlády SR problematické. 
„Zabezpečenie elementárnej bezpečnosti“ [27] slovenských voja-
kov, ako ho žiadal slovenský premiér, je totiž v prípade Afganistanu 
pomerne ťažko zaručiteľná, a teda sporná požiadavka, najmä ak by 
mal slovenský kontingent pôsobiť i mimo Kandaháru. Druhá mož-
nosť potenciálneho zotrvania len v medziach kandahárskeho letis-
ka živila otázku, či bude mať presun kontingentu na bezpečnostnú 
situáciu na juhu krajiny vôbec nejaký dopad28. 

Ak sa na problém presunu slovenskej jednotky z Kábulu do Kan-
daháru pozrieme v širšej súvislosti euroatlantického partnerstva, 
môžeme pri ňom rozlíšiť ďalšie dva rozmery. Po prvé: vojensko-
technický. Podľa vyjadrení ministra obrany Kašického Slovensko 
nemá dostatok kapacít na to, aby sa v Afganistane venovalo inej ako 
predovšetkým odmínovacej aktivite. Z tohto pohľadu je teda rieše-
nie, ktoré sa seriózne zvažovalo v čase písania tohto príspevku (pre-
sunutie jednotky na letisko v Kandaháre, kde by mala plniť takmer 
identické úlohy ako na letisku KAIA), v podstate maximom mož-
ností SR. Inak povedané, aj keby sme akokoľvek výraznejšie chceli 
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28. 2. 2007 súhlasila s pre-
sunom multifunk nej ženij-
nej jednotky Ozbrojených 
síl SR v po te do 65 prísluš-
níkov pôsobiacich v operácii 
ISAF v Afganistane na ú ely
plnenia odmínovacích a sta-
vebno-rekonštruk ných prác 
výlu ne na leteckej základ-
ni Kandahár. Rovnako tak 
s pôsobením do 5 prísluš-
níkov ozbrojených síl v pro-
vin ných rekonštruk ných 
tímoch na ú ely pôsobenia 
v priestore operácie ISAF 
v Afganistane – pozn. aut. 

29 Za zmienku stojí 
napr. vyjadrenie podpredse-
du jednej zo strán koalície 
S-HZDS Urbániho presa-

dzujúce presun. To sa prie-
i dovtedy prezentovanému 

postoju [17] – pozn. aut. 

prispieť k boju proti Talibanu či jeho obdobám na juhu, naše mož-
nosti a kapacity nám to nedovoľujú. Objavuje sa však i druhý, poli-
tický rozmer týkajúci sa spojenia „ak by sme chceli“. Prvotné vyjad-
renia premiéra SR k požiadavke generálneho tajomníka NATO 
boli totiž veľmi rezervované. Išlo pritom o postoj, ktorý nemal ešte 
dostatočný podklad v analýzach situácie, ani v diskusii v rámci vlád-
nej koalície29. Politická vôľa napĺňať deklaráciu, ku ktorej sa SR hlási 
od vstupu do NATO – netešiť sa len z výhod členstva, ale prispieť i 
vlastnými silami (a niekedy dokonca stratami) – bola teda pomer-
ne nevýrazná.

Implikácie pre medzinárodné spolo enstvo a 
Slovensko

Pre pozitívny vývoj Afganistanu je v tejto chvíli kľúčové, aby základ-
ným strategickým rámcom naďalej zostal AC, ktorý defi nuje bez-
pečnosť ako jednu z troch priorít pre vývoj krajiny do roku 2010. 
Hoci nemá priamu právnu záväznosť pre domáce ani zahraničné 
sily, je jediným dokumentom deklarujúcim jasné ciele pre afganskú 
spoločnosť. Ako správne podotýka správa ICG hodnotiaca úspeš-
nosť uvádzania ambícií do života, „kompakt by mal mať konečne 
správny dopad“ („Compact should have impact“) [12]. To zname-
ná dôsledné plnenie sľubov, najmä v inštitucionálnej a materiálnej 
oblasti. 

V oblasti politiky a inštitúcií by sa medzinárodné spoločenstvo 
malo sústreďovať na pomoc pri obsahovom napĺňaní konania miest-
nej vlády a jej administratívy. Znamená to presadzovanie jasných 
inštitucionálnych a mocenských väzieb, stanovenie zodpovednosti, 
presadzovanie transparentnosti a vlády zákona. To sa neobíde bez 
zvýšenia objemu a účelovej viazanosti fi nančnej a materiálnej pomo-
ci. Bežným javom je totiž neadresná pomoc komplikovaná byrokra-
tickými postupmi a zdržaniami. Nedostáva sa do požadovaných rúk 
resp. dostáva sa tam s podstatným oneskorením, čo prudko znižuje 
jej účinok. Navyše, je potrebné maximalizovať koordináciu medzi 
jednotlivými časťami krajiny, ktorej súčasná absencia napomáha 
korupcii a klientelizmu. Väčšiu asistenciu (fi nancie, výcvik, know-
how) zahraničia si žiada budovanie armády a najmä polície, ktoré 
zaznamenáva časový sklz oproti pôvodným plánom. 

Zo strany členských krajín NATO sa vyžaduje prehodnotenie 
charakteru a stratégie ďalšieho pôsobenia v krajine v rámci vojen-
ských i nevojenských aktivít. NATO je na juhu Afganistanu zjavne 
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30 Spolupráca vojenských 
a civilných zložiek na rekon-
štrukcii Afganistanu je ur ite
potrebná – jedna bez druhej 
nemôže prinies  dlhodobé 
pozitívne výsledky v krajine. 
Na druhej strane som ve mi
kritická k celému konceptu 
PRTs, v ktorých asto pracujú 
udia bez odborných znalostí 

o našej práci. Okrem hrubých 
chýb, ktoré majú za následok 
zbyto né mí anie už aj tak 
obmedzených financií, krát-
kodobého efektu ich aktivít, 
zlej komunikácie s obyva-
te stvom vedú aj k mnohým 
nedorozumeniam. Miest-
ni obyvatelia nechápu, kto 
sú vojaci a kto humanitárni 
pracovníci. Splývame im do 
jednej skupiny „cudzincov“ a 
vystavuje nás to potom zby-
to nému riziku v teréne – 
pozn. Marcela Ondeková. 

31 Chybou je, že NATO neve-
nuje dostato nú pozornos
kvalitnému nezávislému 
hodnoteniu innosti medzi-
národných jednotiek. Debata 
o efektivite sa k že len v rovi-
ne diplomatických deklarácií 
o pozitívach a asto absentu-
je kritické hodnotenie reál-
neho stavu – pozn. Zuzana 
Fialová.

poddimenzované v oblasti bojových jednotiek aj v rámci personálu 
PRTs30. Okrem zvýšenia počtov by malo prísť i k väčšej synchroni-
zácii operácii a k posilneniu spoločného operačného velenia. Zasta-
venie negatívnych bezpečnostných trendov, ktoré sa už druhý rok 
posilňujú, je totiž pre úspech misie ISAF kľúčové31. 
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Úvod

Pádom Talibanu v roku 2001 dostal Afganistan jedinečnú príle-
žitosť využiť pozornosť medzinárodného spoločenstva a vymaniť 
sa z bludného kruhu vnútorných konfl iktov posledných desaťročí. 
Afganistan je dnes najchudobnejšou krajinou mimo oblastí subsa-
harskej Afriky. Po vyše 5 rokoch medzinárodného úsilia o obnovu 
a rozvoj musí krajina čeliť pesimistickým predpovediam budúc-
nosti. Napriek miliónom dolárov vynakladaným na boj s narko-
tikami produkcia ópia v krajine naďalej rastie. Afganistan dnes 
produkuje 92 % svetovej výroby ópia, čo je viac ako počas vlády 
Talibanu [22, s. 1]. Počet útokov militantov stúpa nielen v juž-
ných provinciách, kde zhoršenie bezpečnostnej situácie viedlo 
k zatvoreniu tretiny miestnych škôl. Obnova ekonomiky napre-
duje pomaly a mnohí obyvatelia ešte nepocítili výraznejšie zlep-
šenie svojho postavenia. Afganistan sa nachádza na nebezpečnej 
križovatke a hrozí mu, že opäť spadne do chaosu predchádzajú-
cich rokov.

V nasledujúcom príspevku budeme analyzovať aktuálnu situáciu 
v Afganistane z pohľadu ekonomických, politických a sociálnych 
možností rozvoja krajiny. Východiskom našich úvah bude skutoč-
nosť, že po páde Talibanu si Afganistan za asistencie medzinárodnej 
komunity na „križovatke“ svojho vývoja vybral správny smer. Teraz 
je však nutné, aby afganská vláda spolu s medzinárodnými partner-
mi prehodnotila súčasnú stratégiu rekonštrukčného procesu a pod-
mienila vynakladanie prostriedkov pomoci ich efektivitou z hľadis-
ka dlhodobého udržateľného a vyváženého rozvoja.

Afganistan na križovatke – 
situačná analýza 1.3
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1 Pod a m a neboli, a AC je 
len prepísaný Bonnský doho-
vor iným jazykom, ale prob-
lémy zostali. Jediné, o sa 
udialo, sú vo by. To je ale môj 
súkromný názor, vychádzajú-
ci z každodennej reality* – 
pozn. Zuzana Fialová.

* Domnievam sa, že nezaš-
kodí by  vä ším optimis-
tom, ke že tých pozitív od 
roku 2001 je azda viac ako 
len uskuto nenie volieb. 
Hoci treba súhlasi , že kraji-
na pred sebou na alej tla í
obrovský balvan problémov. 
V tejto súvislosti je zaujíma-
vé sledova , ako sa už po 
vyše roku od schválenia AC 
objavujú kritické hodnotenia 
jeho plnenia, resp. asového 
sklzu, ku ktorému pri plne-
ní dochádza – pozn. Marian 
Majer.

2 V r. 2006 sa reforma reali-
zovala prostredníctvom 26 
projektov, na ktoré sa po as 3 
rokov vynaložilo takmer 145 
mil. USD – pozn. aut. 

Štát a verejná správa

Proces obnovy a rozvoja Afganistanu sa začiatkom roka 2006 posu-
nul do druhej fázy. Základné ciele vytýčené v Bonnskom dohovore 
boli podľa afganskej vlády úspešne splnené1. Na donorskej konfe-
rencii v Londýne predstavitelia afganskej vlády predniesli medziná-
rodnému spoločenstvu Afghanistan Compact (AC), ktorý špecifi -
kuje dlhodobé ciele rozvoja krajiny na ceste stabilizácie spoločnos-
ti. Povojnová rekonštrukcia vstúpila do novej fázy, ktorá sa podľa 
AC musí opierať o komplexné vytvorenie podmienok na rozvoj 
udržateľného ekonomického rastu, posilnenie štátnych inštitúcií 
a občianskej spoločnosti, odstránenie hrozby terorizmu, riešenie 
problematiky obchodu s narkotikami, ako aj dobudovanie infra-
štruktúry, zníženie chudoby v krajine a zabezpečenie základných 
potrieb obyvateľov. AC sa opiera o správu z roku 2005 o napĺňa-
ní Miléniových rozvojových cieľov (MRC) v Afganistane (Visi-
on 2020), ktorá špecifi kuje čiastkové úlohy potrebné na zlepšenie 
sociálneho a ekonomického postavenia afganského obyvateľstva na 
základe 8 hlavných MRC a jedného špeciálneho MRC pre Afganis-
tan, ktorým je zlepšenie bezpečnosti v krajine [1, s. 127-129].

Podľa strategickej vízie rozvoja sú základom stabilného vývoja 
funkčné verejné inštitúcie a dôvera občanov v štát. Potreba reformy 
štátnej správy je kľúčom k riešeniu viacerých problémov vývoja kra-
jiny. Barnett R. Rubin poukazuje na fakt, že Afganistan má jednu 
z najslabších vlád na svete [17, s. 26]. Sarah Lister a Andrew Wil-
der z výskumnej agentúry AREU zdôrazňujú, že de iure štát, ktorý 
vedie prezident Karzaj, nemá kontrolu nad väčšinou oblastí mimo 
Kábulu, kde de facto moc držia militanti a bývalí vojenskí velitelia 
[12, s. 41]. Pre väčšinu Afgancov vládu reprezentujú okresné a pro-
vinčné úrady ovládané miestnymi záujmovými skupinami, často 
zapletenými do nelegálnych obchodov. Štát nie je schopný zabez-
pečovať väčšinu základných služieb pre obyvateľstvo. Jedným z hlav-
ných problémov verejnej správy je rozsiahly nepotizmus a korupcia 
na všetkých stupňoch, súvisiaca s nízkym platovým ohodnotením 
zamestnancov, pre ktorých je úplatok samozrejmým príspevkom 
k mesačnému príjmu. 

Reforma verejnej správy bola iniciovaná v polovici roku 2002 
a v nasledujúcich rokoch sa zamerala na obnovenie funkčnosti štátne-
ho aparátu v kľúčových ministerstvách. Úvodnú fázu reformy podpo-
rila Svetová banka (SB) a niekoľko ďalších donorov prostredníctvom 
čiastkových projektov2 realizovaných na 15 ministerstvách centrálnej 
správy. Okolo 7 500 zamestnancov prešlo hodnotiacim procesom, 
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3 Táto reforma v mnohých 
provinciách prebehla len 
formálne a bola pozna ená
korupciou a nepotizmom, 
ako uvádzate vyššie. Neviem, 
i existujú údaje o tom, ko ko 

úradníkov bolo reálne odsu-
nutých z postov (nie presu-
nutých na iné, menej vidite -
né posty). Skuto ným problé-
mom je profesionálna úrove
úradníkov, z ktorých niekto-
rí nevedia ani íta  a písa
a ani reforma im neublížila 
– pozn. Zuzana Fialová. 

4 V rámci reformy verejnej 
správy by stálo za to spome-
nú  absenciu „transitional 
justice“: pretrvávajúcu pato-
lógiu obsadzovania verej-
ných postov bývalými alebo 
skuto nými kriminálnymi 
živlami. V tomto mnohí vidia 
Karzajovu slabinu – na alej
presadzuje politiku zmierli-
vosti vo i týmto „warlordom“ 
za cenu ich „prímeria“ s vlá-
dou. No politika, ktorá mala 
svoje opodstatnenie krátko 
po páde Talibanu, sa dnes 
obracia proti nemu. Pod a
výskumu Afganskej nezávis-
lej komisie pre udské práva 
z r. 2005, vä šina Afgancov 
by si želala vy istenie štátnej 
správy od zlo incov – pozn. 
Zuzana Fialová.

na základe ktorého im bola obnovená zamestnanecká zmluva3. Nová 
fáza reformy na obdobie 2006 – 2010 sa viac zjednotila a zamerala 
sa na riešenie pragmatických otázok správy na provinčnej a okresnej 
úrovni. Zahŕňa úlohy súvisiace so zvyšovaním odborných schopnos-
tí zamestnancov, prijímaním do zamestnania na základe schopností 
a systém platového ohodnotenia podľa zásluh4. 

Autori národnej rozvojovej stratégie (Interim National Deve-
lopment Strategy – I-ANDS) si uvedomujú neľahkú úlohu, ktorá 
ich čaká. Hlavnou výzvou pri úspešnej realizácii reformy verejnej 
správy bude zabezpečenie fi nancií na krytie výdavkov na zlepšenie 
platových podmienok zamestnancov verejného sektora a zvýšenie 
odhodlania jednotlivých rezortov bojovať s korupciou [11, s. 6].

Budovanie demokratických inštitúcií 
na lokálnej úrovni

Lokálne samosprávne štruktúry sú dôležitou súčasťou komunitné-
ho života v Afganistane. Umožnili Afgancom prežiť aj v časoch, keď 
sa centrálna vláda úplne rozpadla [17, s. 28]. Na existenciu tradič-
ných komunitných štruktúr nadväzuje jeden z prioritných progra-
mov vlády, tzv. National Solidarity Program (NSP), ktorý imple-
mentuje ministerstvo pre obnovu vidieka a rozvoj v spolupráci s SB 
a mimovládnymi organizáciami (MVO). Jeho základom je cielená 
distribúcia fi nancií jednotlivým komunitám a ich použitie na rozvoj 
miestnych zdrojov. V rámci programu boli vytvorené komunitné 
rady, ktoré reprezentujú obyvateľov a spoločne pripravujú konkrét-
ne návrhy na riešenie reálnych potrieb. Na celý proces dohliada-
jú vybrané MVO s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť 
nakladania s prostriedkami [16].

Štruktúra programu dáva dôraz na konzultačný rozhodovací pro-
ces a zapojenie znevýhodnených skupín. Na rozdiel od tradičných 
komunitných organizácií (šury) sú komunitné rady NSP demok-
ratickejšími inštitúciami. Sú volené v tajnom hlasovaní a môžu byť 
zložené aj zo žien, hoci v niektorých konzervatívnejších oblastiach 
je ich zapojenie do verejného rozhodovacieho procesu stále zložité. 
Niekedy sa rady v NSP nazývajú aj „novými šurami“. Sú do nich 
volení najmä mladší a vzdelanejší členovia komunity – v tradičných 
šurách majú dominantné postavenie starší muži a náboženskí lídri. 

Do prvej fázy programu sa zapojilo 23 miestnych MVO a agentúra 
OSN UN-HABITAT. Realizácia komunitných projektov je fi nanco-
vaná čiastočne zo zdrojov komunity a grantov poskytnutých v rámci 
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5 NSP je jedným z najúspeš-
nejších projektov, aké boli 
v Afganistane od ias Taliba-
nu realizované. Okrem prak-
tickej demokracie u í udí 
aj zodpovednosti za obno-
vu vlastnej komunity a dáva 
pocit „miestneho vlastníc-
tva“ rozvojových projektov. 
Kladie však vysoké nároky 
na kvalitu práce „communi-
ty mobilizers“: komunitných 
pracovníkov, ktorí napomá-
hajú celému procesu volieb 
a následnej práci „rád rozvo-
ja komunity“. Zaujímavé je, 
že tieto demokraticky zvole-
né „nové šury“ sú v mnohých 
lokalitách životaschopné aj 
bez priameho pokra ovania 
financovania ich projektov – 
pozn. Zuzana Fialová.

6 Po prvýkrát v roku 1965 
islámski lídri a udová 
demokratická strana Afga-
nistanu pripravili kampa
s verejnými zhromaždenia-
mi a prejavmi svojich politic-
kých predstavite ov – pozn. 
aut.

7 Rutting sa zámerne vyhýba 
bežne používanému termí-
nu ob ianska vojna, ke že 
pod a neho nešlo o konflikt 
medzi ob anmi, ale o boj 
o moc medzi politickými 
zoskupeniami – pozn. aut.

NSP. V roku 2006 bolo do NSP zapojených 14 000 dedín, v ktorých 
sa realizovalo vyše 17 000 rôznych komunitných projektov. V druhej 
trojročnej fáze sa očakáva, že do roku 2010 sa do programu zapojí 
viac ako 21 600 vidieckych komunít a program sa rozšíri do všetkých 
34 provincií. Nová dotácia vo výške 120 mil. USD bola schválená SB 
v decembri 2006. Okrem SB k hlavným donorom projektu patrí aj 
Európska komisia, USA, Japonsko a Nemecko [2, s. 45 – 46].

V podpore tejto komplexnej komunitnej mobilizácie je zreteľné 
nielen riešenie akútnych potrieb obyvateľstva, ale priame prepoje-
nie demokratických lokálnych štruktúr so štátnou administratívou 
a efektívnym využívaním expertízy mimovládnych rozvojových 
organizácií5.

Budovanie pluralitného politického systému

Snahy o politickú organizáciu nie sú v Afganistane vôbec nové. Už 
prvé politické zoskupenia, ktoré sa v krajine objavili pred vyše 100 
rokmi za čias kráľa Amanulláha, vyvíjali tlak na absolutistickú moc 
a snažili sa o presadenie liberálnych reforiem. V druhej polovici 20. 
storočia sa postupne diferencovali na tri hlavné prúdy, ktoré pretrvali 
až do súčasnosti [20, s. 3]: islámske politicko-náboženské zoskupenia, 
ľavicové hnutie a rôzne etno-nacionalistické skupiny. V roku 1947 
vydalo hnutie Wesh Dzalmian manifest, v ktorom sa o. i. dožadova-
lo slobodných volieb a občianskych slobôd. Medzi 44 autormi textu 
boli aj štyri ženy. Manifest prakticky znamenal sformovanie zosku-
penia do politickej strany s vlastným programom, členstvom a pra-
videlnými schôdzami. Th omas Rutting charakterizuje toto obdo-
bie ako prvé demokratické obdobie v histórii politickej organizácie 
v Afganistane [20, s. 4]. Vo voľbách 1949 sa po prvýkrát zaviedlo taj-
né hlasovanie. V 60. rokoch bolo už bežné, že politické strany verejne 
agitovali pred parlamentnými voľbami.6 V období sovietskej okupá-
cie a počas vlády Talibov demokratizačné snahy prirodzene ochabli 
vzhľadom na vojenský konfl ikt medzi jednotlivými frakciami.7

Vývoj situácie v Afganistane po roku 2001 poskytol pôvodným 
politickým prúdom a teda aj pluralitnému demokratickému systé-
mu nové možnosti rozvoja. Prvotné nadšenie prodemokratických 
síl však v posledných rokoch vystriedala dezilúzia. Jednotlivé strany 
sú značne fragmentované a ich prejavy sú podstatne autoritárskejšie 
a konzervatívnejšie, najmä u islámskych politikov [20, s. 23]. Trans-
formácii strán na moderné politické zoskupenia zabraňuje aj silný 
vplyv bývalých vojenských veliteľov. 
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8 Údaj z októbra 2006 pod a
[20, s. 3] – pozn. aut.

9 Do tohto kontextu zapadá 
i vznik Spolo ného frontu 
Afganistanu (United Front 
of Afghanistan), ktorý ozná-
milo v marci 2007 asi 30 
osobností politického živo-
ta. Ide vä šinou o udí zná-
mych z minulosti, ktorí nie 
sú schopní vzda  sa nenapl-
nených politických ambícií 
živených už nieko ko desa -
ro í. K snahe (v inom prípade 
sympatickej) o prekonávanie 
politickej fragmentácie tak 
opä  dochádza len s vidinou 
krátkodobých individuálnych 
cie ov (napr. vytvorenie proti-
váhy Karzajovi a jeho stúpen-
com) – pozn. Marian Majer.   

10 Na Karzajove výroky sa 
tiež treba díva  kriticky. Nie 
je ni ím novým, že prezi-
dent a jeho vláda podporu-
jú najmä paštúnske strany, 
resp. strany jeho rodinných 
príslušníkov. Vývoj politic-
kých strán sa nedá presko-
i  a vyžaduje as, výmenu 

generácií a u enie sa politic-
kej kultúre v praxi. Medziná-
rodné spolo enstvo by malo 
namiesto prázdnej kritiky 
správania politických strán 
poskytova  aj ich lenom 
know-how, tréning politické-
ho dialógu a mierového rie-
šenia konfliktov, ako aj zahra-
ni ných expertov a možnos
štúdia pre ich mladé a pers-
pektívne kádre – pozn. Zuza-
na Fialová.

11 Podobné výroky sú ve mi
neš astné a neprispievajú 
k politike zmierenia, ku kto-
rej sa nová vládna garnitúra 
(aspo  formálne) prihlásila v 
roku 2001. Je pochopite né,
že medzistranícke i vnútro-
stranícke diskusie neraz spo-
ma ujú transforma ný pro-
ces, na druhej strane sú však 
urých ova om zakotvova-
nia plurality názorov v spo-
lo nosti. Karzajove výroky, 
nech sa akoko vek snažíme 
veri  v jeho dobré úmysly, 

V post-talibanskej ére sa postupne sformoval štvrtý prúd – tzv. 
noví demokrati. Vo veľkej miere ide o mladých aktivistov, ktorí sa 
nezúčastnili bojov o moc počas predchádzajúceho konfl iktu a ich 
názory sú oproti staršej generácii liberálnejšie. Dôkazom otvorenej-
šieho politického myslenia je podpora jedinej ženskej kandidátke 
v prezidentských voľbách 2004 Mas´ude Jalal, ktorá skončila na 4. 
mieste a pre mnohých demokratických aktivistov bola najsilnejšou 
sekulárne orientovanou kandidátkou [20, s. 35]. Napriek odporu 
islámskych strán nie sú sekularizačné snahy demokratov v súčasnos-
ti ojedinelé. Pri pokuse o zmenu ofi ciálneho názvu krajiny v ústave 
z „Islámskej republiky“ na „Afganskú republiku“ počas zasadania 
Lója Džirga podpísalo túto iniciatívu 151 z 502 delegátov, čo je troj-
násobne viac, ako je prodemokratických poslancov [20, s. 36-37]. 

Sľubným zoskupením je aj nová koalícia, ktorá vznikla v roku 
2003 pod názvom Národná rada pre podporu mieru a demokra-
cie. Je zložená zo širokého spektra politických strán, ženských a štu-
dentských organizácií, ako aj náboženských rád, etnických skupín 
a kmeňových vodcov. Hoci vnútorne nebola nikdy jednotná, jej naj-
dynamickejšie krídlo po prezidentských voľbách otvorene vyzývalo 
prezidenta Karzaja, aby sa vzdal politických kompromisov a par-
tnerstva s bývalými vojenskými veliteľmi a namiesto nich vybudoval 
vládu z odborníkov. Podľa koalície bolo víťazstvo Karzaja v prezi-
dentských voľbách jasným signálom obyvateľov, že je čas odmietnuť 
„extrémizmus a warlordizmus“ [20, s. 37].

V súčasnosti je v Afganistane zaregistrovaných 81 politických 
strán8. Hoci tieto politické zoskupenia ovládajú modernú „demok-
ratickú rétoriku“, ich vnútorné štruktúry sú naďalej značne hierar-
chické, poznačené dominantnými osobnosťami a silným vplyvom 
jednotlivcov na celkovú orientáciu strany. Mladí progresívnejší lídri 
sa v takomto prostredí presadzujú pomerne zložito9. Politické strany 
sa netešia ani podpore najvyšších predstaviteľov krajiny. V októb-
ri 2003 sa v rozhovore pre BBC na adresu afganských politických 
strán vyjadril kriticky aj prezident Karzaj10. Vyhlásil, že ich vnútorné 
roztržky priniesli Afganistanu v minulosti mnoho utrpenia a krajina 
sa v budúcnosti zaobíde aj bez nich [20, s. 40]11. 

Absencia jednotného práva

Prijatie novej ústavy v roku 2004 po náročnom, vyše rok trvajúcom 
procese konzultácie s verejnosťou bolo veľkým úspechom Karzajo-
vej vlády. Uplatňovanie legislatívy v praxi je ale dosť zložité. Podľa 
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podporujú pretrvávanie 
politických a iných štiepení. 
Ponúka sa množstvo iných 
možností ako zvýši  efekti-
vitu vládnutia. Afganistan by 
si ur ite nemal bra  príklady 
z krajín, ktoré sa vybrali ces-
tou bezstraníckeho politické-
ho systému (napr. Uganda) – 
pozn. Marian Majer.

12 Rozhodne nejde o zákon, 
je to protiklad zákona, svoj-
vô a militantov. Zvykové 
právo a právo šaríja sú nor-
matívne systémy a vláda 
zbrane nemôže by  postave-
ná na jednu úrove  s nimi. 
Nenazývala by som to preto 
zákonom, to by mohlo vies
k nedorozumeniam – pozn. 
Zuzana Fialová.

13 Oficiálne bolo zdokumen-
tovaných len 47 prípadov v r. 
2005 – pozn. aut.

14 Nielen ženy trpia nedostat-
kom uplat ovania práva, ale 
chudobná vrstva ako taká. 
V krajine je napríklad abso-
lútny nedostatok advokátov 
a práva obžalovaného sa 
spravidla prakticky nereali-
zujú. Zdôraznila by som níz-
ku úrove  odbornej prípravy 
sudcov, prokurátorov a vyšet-
rovate ov, absenciu komplex-
ného vzdelávacieho systému, 
znalosti nových zákonov – 
pozn. Zuzana Fialová.

15 Nie v niektorých, ale vo 
všetkých, je to sú as  afgan-
skej kultúry. Sama osebe by 
nemusela by  problémom, 
pretože asto muž musí ženu 
sám k lekárovi zaviez  alebo 
odprevadi . Problémom je 
zlá infraštruktúra a nedos-
tatok lekárok. V mnohých 
regiónoch tiež stále chýba 
zdravotná osveta o prevencii 
a lie be naj astejších ochore-
ní. Sú as ou osvety je aj vys-
vet ovanie lie ebných postu-
pov, o umož uje akcep-
tovanie lekárok i nižších 
zdravotných pracovní ok 
komunitou – pozn. Zuzana 
Fialová.

správy Najvyššieho súdu z mája 2006 mala iba jedna tretina z celko-
vého počtu 1 415 sudcov vysokoškolské vzdelanie. Správa poukáza-
la aj na skutočnosť, že viac ako 300 postov sudcov bolo v minulom 
roku stále neobsadených [7, s. 11]. 

Na uplatňovanie právneho poriadku má negatívny vplyv aj fakt, 
že obyvatelia si často nie sú vôbec vedomí svojich práv. V krajine s 
takmer 70 % negramotnosťou to nie je prekvapujúce. Najzávažnej-
šie však je, že jednotlivé oblasti krajiny sa riadia rôznymi normami 
zvykového práva, líšiacimi sa v jednotlivých klanoch. Zvykové prá-
vo sa niekedy prelína s náboženským právom – šaríja. Významný je 
aj ďalší „zákon12“ určujúci v súčasnosti pravidlá v komunitách: tzv. 
„vláda zbrane“ (rule of gun), ktorú uplatňujú bývalí vojenskí velitelia 
a ich kriminálne skupiny [11, s. 41]. Dožadovanie sa spravodlivosti 
za takýchto okolností je pomerne komplikované. 

Absencia jednotného a všeobecne záväzného právneho systému 
má negatívny dopad najmä na ženy a dievčatá, ktorým síce ústava 
zabezpečuje rovnaké práva, no prax je pomerne odlišná. Odhaduje 
sa, že len v období 2005/2006 bolo kvôli tzv. „zabitiu zo cti“ spá-
chaných okolo 5 00013 vrážd dievčat a žien. 10 % násilia na ženách 
a dievčatách je spáchaných príbuznými [25, s. 11]. Väčšina z týchto 
závažných trestných činov sa nikdy nedostane pred štátny súd, ale 
riešia ich miestni členovia džirgy (skupiny zložené výlučne z miest-
nych mužov), ktorí v mnohých prípadoch dávajú k týmto trestným 
činnom súhlas. Témy znásilnenia, nútenej prostitúcie či predaja 
maloletých dievčat patria k spoločenským tabu. Týraná žena, ktorá 
by sa obrátila na verejný súd, by bola podľa zvykového práva obvi-
nená zo zneuctenia svojej rodiny a vystavila by sa ďalšiemu nebez-
pečenstvu [25, s. 12]. 

Donori venujú riešeniu otázok uplatňovania práva pomerne 
obmedzené zdroje, hoci s nimi zlepšovanie socioekonomického 
postavenia najchudobnejšieho obyvateľstva úzko súvisí14. Afganis-
tan má napríklad najvyššiu úhrnnú plodnosť (7,7 za obdobie 2000 
– 2005 [9, s. 1]) v regióne. No okolo 86 % pôrodov sa vykonáva bez 
odbornej starostlivosti a uvádza sa, že na 100 000 pôrodov pripadá 
až 1 600 úmrtí žien [9, s. 3]. 40 % z predčasných úmrtí by bolo mož-
né predchádzať, ak by matkám a dieťaťu bola poskytnutá odborná 
pomoc. Nedostatok zdravotníckych centier a najmä lekárok však 
znemožňuje, aby ženy vyhľadali odbornú starostlivosť. V mnohých 
okresoch musia ženy navyše žiadať povolenie od manžela, aby mohli 
lekára vôbec navštíviť15. 

Oblasť zdravotnej starostlivosti si celkovo vyžaduje komplex-
ný prístup k riešeniu potrieb obyvateľstva. K hlavným príčinám 
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16 Na 1 000 živo narodených 
detí pripadá vyše 25 % úmrtí 
– pozn. aut.

17 Prevzaté z textu Antonia 
Mariu Costu, Výkonného ria-
dite a Úradu OSN pre drogy 
a kriminalitu – pozn. aut.

18 Vä šina ro níkov je nútená 
k pestovaniu ópia práve war-
lordami a drogovými mafián-
mi s tichým súhlasom miest-
nych autorít. Preto ni enie 
polí neprináša výsledky, lebo 
to postihuje iba ro níka, nie 
obchodníka – pozn. Zuzana 
Fialová.

19 Pod a Štatistickej ro enky
z r. 2006 sa celkový po et 
obyvate stva v 2005/2006 
odhaduje na 23,6 mil., vráta-
ne nomádskeho a repatriova-
ného obyvate stva. Posledné 
oficiálne s ítanie udu bolo 
v r. 1979 – pozn. aut.

negatívnych zdravotných ukazovateľov patria sťažený prístup k pit-
nej vode a hygienickým zariadeniam, chudoba, nedostatky vzdelá-
vania a dodržiavania ľudských práv [30]. Medzi deťmi do 5 rokov 
je najčastejšou príčinou predčasného úmrtia hnačka zo znečistenej 
vody a choroby, ktorým je možné predísť očkovaním16. AC plánuje 
rozšírenie základného balíka zdravotníckych služieb na 90 % oby-
vateľstva do konca roka 2010. Predpokladá sa, že celkové zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti prinesie zníženie úmrtnosti matiek o 15 % 
a imunizácia detí do 5 rokov zabráni 20 % prípadov predčasného 
úmrtia [2, s. 119]. Situáciu v uplatňovaní práva by mohli účinnej-
šie riešiť odborné školenia pre policajtov, sudcov a zamestnancov 
lokálnych úradov, ako aj cielená práca so zástupcami komunitných 
a náboženských lídrov. 

Perspektívy ekonomického rozvoja

Po dlhotrvajúcom konfl ikte postupuje obnova zdevastovanej afgan-
skej ekonomiky pomalým tempom. Po 5 rokoch rekonštrukčného 
procesu predstavitelia afganskej vlády v novembri 2006 uviedli, že 
doterajší rast ekonomiky nebol natoľko silný, aby zabezpečil revita-
lizáciu poľnohospodárstva a vytvorenie dostatočného počtu pracov-
ných príležitostí, ktoré by významnejšie prispeli k znižovaniu chudo-
by v krajine. Vysoká nezamestnanosť podnecuje zhoršovanie napätia 
v spoločnosti a rast nespokojnosti medzi občanmi [19, s. 5].

Podľa vyjadrení OSN17 však každé riešenie situácie v Afganistane 
závisí od zlikvidovania produkcie ópia, ktoré korumpuje afganskú 
spoločnosť. Doteraz sa pred súd nedostal žiadny z priekupníkov či 
zámožných majiteľov pôdy, pretože zodpovední úradníci sú podpla-
tení alebo zastrašovaní. Ani ničenie úrody neprinieslo hmatateľné 
výsledky. Ópium je významným zdrojom obživy miliónov vidiec-
kych obyvateľov a ponúkané alternatívne plodiny ponúkajú takmer 
desaťnásobne menší príjem18 [22, s. 1]. Podľa dostupných údajov je 
do drogového priemyslu zapojených 12,6 % (takmer 3 mil.) obyva-
teľov. Odhaduje sa, že v roku 2006 sa počet domácností získavajú-
cich príjmy z tejto činnosti zvýšil o 45 % oproti predchádzajúcemu 
roku.19 Ak zarátame produkciu ópia do ekonomiky krajiny, tento 
sektor predstavuje podiel 32 % a je ekvivalentný 46 % legálneho 
HDP [22, s. 1, 5]. 

Napriek negatívnym ukazovateľom hodnotí SB súčasný vývoj 
afganskej makroekonomiky prevažne pozitívne poukazujúc na 
nízku mieru infl ácie a stabilitu afganskej meny [28, s. ii]. Podľa 
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20 Afganistan má iba 12 % 
ornej pôdy, 3 % lesov, 46 
% pastvín a 39 % hornaté-
ho územia. Mnohé okresy 
celoro ne trpia nedostatkom 
pitnej a závlahovej vody – 
pozn. aut.

21 No najdrahšie koberce sa 
všade na svete tkajú ru ne 
a práve tento sektor skrýva 
reálne možnosti na zamest-
nanie žien. Vyžaduje to ale 
zrejme štátnu intervenciu, 
aby nedochádzalo k dras-
tickému vykoris ovaniu 
žien a detí – pozn. Zuzana 
Fialová.

22 alších 1,9 mil. zostáva 
na alej v zahrani í, najmä 
v Pakistane – pozn. aut. 

Medzinárodného menového fondu priemerný ročný rast HDP (bez 
príjmov z drog) predstavoval 17 % v období od 2001/2002 do 
2005/2006. HDP však na obyvateľa činilo v roku 2006 len 290 
USD [22, s. 1]. Rubin upozorňuje, že povojnová ekonomická bubli-
na už spľasla a v najbližších mesiacoch sa rast výrazne zníži, čo bude 
mať negatívny dopad na celkovú ekonomickú situáciu. 

Napriek nevhodným prírodným podmienkam20, sa vyše 80 % 
afganského obyvateľstva živí poľnohospodárstvom, ktoré v roku 
2004/2005 predstavovalo zhruba tretinu legálneho HDP [10, 
s. 147]. Devastujúci vplyv vojny a niekoľkoročné suchá prudko 
zasiahli tento sektor a revitalizácia si vyžiada desiatky rokov. Podľa 
nedávneho prieskumu OSN bude napr. trvať takmer 10 rokov, kým 
sa v krajine prirodzeným spôsobom obnoví počet hospodárskych 
zvierat, ktoré predstavujú jeden z hlavných zdrojov obživy vidiec-
keho obyvateľstva [10, s. 168]. 

Afganistan patril tradične k najväčším producentom sušeného 
ovocia a orechov. V súčasnosti však sektor charakterizuje nízka pro-
duktivita spôsobená nedostatkom kapitálu a moderných technoló-
gií. Ovocie a zelenina pre domáci trh sa ďalej spracováva iba v obme-
dzenej kapacite. Domáci potravinový trh je takmer úplne zásobova-
ný zo susedného Iránu a Pakistanu. Podľa niektorých údajov by však 
len trh pre ovocné džúsy predstavoval zhruba 20 mil. USD ročne 
[24]. Na investície čakajú aj ďalšie nerozvinuté potravinové odvetvia 
ako spracovanie mäsa, skladovanie komodít a logistika zásobovania 
miestneho trhu.

Priemyselná produkcia predstavovala v období 2004/2005 celko-
vý podiel 24,5 % legálneho HDP. Najväčší rozmach zaznamenal tex-
tilný priemysel [10, s. 142]. Súčasná vláda vidí veľký potenciál najmä 
v produkcii tkaných a vyšívaných kobercov, ktorá má v Afganistane 
dlhoročnú tradíciu. Ide však o domácu tradičnú výrobu bez využitia 
efektívnejších technológií21. Perspektívne sa javí stavebníctvo vzhľa-
dom na charakteristický nárast dopytu po výstavbe v rekonštrukč-
nom období povojnových krajín. Výstavba sa však koncentruje najmä 
vo veľkých sídlach (Kábul, Mazar-e-Šaríf, Herát) v dôsledku návratu 
utečencov z Pakistanu a Iránu. Podľa odhadov UNHCR sa od roku 
2001 do Afganistanu vrátilo 3,5 mil. osôb22. Krajina má dnes stá-
le jeden z najhorších systémov pozemných komunikácií vo svete a 
nemá vybudovanú žiadnu železničnú sieť. Vysokohorský terén na 
rozľahlých územiach krajiny spôsobuje, že mnohé regióny sú tak-
mer úplne izolované od centier. V roku 2006 sa dokončila výstav-
ba okružnej siete ciest, ktorá spája najväčšie mestá krajiny o celko-
vej dĺžke 2 400 km. Ďalších 700 km ciest prepojilo Afganistan so 
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23 V celkovom hodnotení SB 
bol Afganistan v r. 2006 na 
162. mieste zo 175 krajín – 
pozn. aut.

24 V roku 2005 bolo na 8 827 
školách zapísaných spolu 4 
895 733 žiakov [10, s. 32] – 
pozn. aut.

susednými krajinami. Pokračuje tiež obnova ciest v jednotlivých 
okresoch a provinciách na základe plánov I-ANDS [26].

Ďalšou perspektívnou oblasťou je ťažba a spracovanie nerastných 
surovín. Odhaduje sa, že v krajine sa nachádzajú značné zdroje berý-
lia, chrómu, zinku, medi a tiež striebra a zlata. Vyskytujú sa tu aj 
vzácne minerály ako ametyst, rubín, zafír a v Afganistane najzná-
mejší nerast azúrovej farby lapis lazuli.[24] Niektoré z týchto mate-
riálov sa využívajú pri výrobe dekoratívnych predmetov a šperkov 
pre domáci trh. V júni 2006 SB odsúhlasila grant afganskej vláde 
vo výške 30 mil. USD určený na podporu rozvoja ťažby nerastných 
surovín. Očakáva sa, že investície v najbližšej dobe prinesú zníženie 
nelegálnej ťažby a podporia aj zamestnanosť v regiónoch [29].

Od roku 2001 sa postupne zlepšuje aj investičné prostredie. Priaz-
nivé výsledky sa očakávajú najmä po schválení zákona o súkromných 
investíciách (2005), ktorý má zabrániť diskriminácii zahraničných 
investorov na miestnom trhu. Hoci väčšina ukazovateľov podni-
kateľského prostredia nie je najpriaznivejšia23, skvalitnili sa nap-
ríklad služby pre začínajúcich podnikateľov. Afganistan sa v roku 
2006 dostal v tomto hodnotení SB na 17. miesto [27]. Podľa SB 
však charakter súčasných investícií očakáva skôr rýchlu návratnosť 
a neprispieva k dlhodobému budovaniu miestnych trhov. Výrobný 
sektor tvorí najmä technologicky jednoduchá výroba vyžadujúca 
nízke investície a nekvalifi kovanú pracovnú silu. Podnikateľskému 
sektoru dominujú malé a stredné rodinné mikropodniky, ktoré sa 
venujú drobnému predaju a službám [28, s. iii]. Pri získavaní úverov 
využívajú služby neformálneho fi nančného sektora (hawala), kto-
rý je funkčný aj pri cezhraničných operáciách. Ofi ciálny fi nančný 
trh sa vo veľkej miere koncentruje v Kábule a orientuje sa najmä na 
zahraničné organizácie. Podstatnou brzdou rozvoja podnikateľskej 
sféry je sťažený prístup k energetickým zdrojom. Najväčším prob-
lémom je zásobovanie elektrickou energiou, ktoré je často prerušo-
vané a má nízke napätie. 74 % fi riem z prieskumu SB v roku 2005 
uviedlo, že vlastní generátor. V meste Džalalabád to bolo až 97 % 
fi riem [28, s. v]. 

Výzvy v oblasti obnovy školstva

Jedným z najväčších úspechov povojnového Afganistanu bolo otvore-
nie škôl pre milióny afganských detí v rámci kampane UNICEF „Späť 
do školy“24. Aj keď sa celkový počet detí zapísaných na školách od roku 
2001 výrazne zvýšil, celkový počet žiačok je naďalej podstatne nižší ako 
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žiakov, a to najmä vo vidieckych oblastiach. Štatistický úrad uvádza, že 
žiačky predstavovali v priemere menej ako 35 % z celkového počtu detí 
a mládeže na základných a stredných školách v roku 2005. 

V roku 2006 šokovali afganskú verejnosť správy o množiacich sa 
útokoch militantov na školy. Hrozba útokov má najvýraznejší nega-
tívny dopad na južné provincie, kde útoky viedli k zatvoreniu mno-
hých škôl. Keďže je tu počet dievčenských škôl najnižší, (Helmand 
1,4 %, Kandahár 3,4 % z celkového počtu škôl [10, s. 32]), zhoršenie 
bezpečnostnej situácie pocítili najviac dievčatá.

Ďalšou závažnou oblasťou je kvalita vzdelávania, ktorá zaostá-
va za štandardnými učebnými osnovami vydanými ministerstvom 
školstva. V priemere viac ako 9 z 10 učiteľov a učiteliek na základ-
ných školách má len základné vzdelanie. Z celkového počtu učiteľov 
na základných a stredných školách dosiahlo vysokoškolský titul iba 
0,1 %, čo predstavuje menej ako 50 osôb v celej krajine [5, s. 10]. 
V roku 2005 ukončilo pedagogické tréningové inštitúty 3 001 štu-
dentov a na štúdium sa zapísalo ďalších 4 242 budúcich pedagógov 
[10, s. 40]. Záujem o štúdium na vysokých školách však zďaleka pre-
vyšuje ich kapacity, čo vedie k rozšírenému úplatkárstvu. Kábulská 
univerzita je ročne schopná prijať iba zhruba 10 % záujemcov [25, s. 
25]. Na Kandahárskej univerzite neštudovala v roku 2005 ani jedna 
študentka [10, s. 32].

Rezort školstva rieši aj ďalšie výzvy. Školy disponujú nevhodný-
mi učebnými priestormi s nedostatkom učebných pomôcok a vyba-
venia. Problémom sú aj chýbajúce odborné učebnice v miestnych 
jazykoch a rozšírená negramotnosť dospelých obyvateľov, tzv. „stra-
tenej generácie“, ktorej sa v dôsledku vojny nedostalo žiadne ale-
bo len minimálne vzdelanie. V roku 2004 vedelo čítať a písať 28 
% obyvateľov nad 15 rokov [9, s. 1]. Podľa ofi ciálnych údajov sa 
v roku 2005 zorganizovalo spolu 15 971 vzdelávacích programov 
gramotnosti, ktoré realizovali MVO v koordinácii s ministerstvom 
školstva a v súlade s cieľmi špecifi kovanými v rámci MRC. Najväč-
šiu potrebu kurzov pociťujú najmä ženy vo vidieckych oblastiach. 
Podľa štatistík bolo v roku 2004 negramotných takmer 87 % žien 
nad 15 rokov [9, s. 7]. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Vzdelávanie a výchova domácich odborníkov a odborníčok patrí 
ku kľúčovým oblastiam ďalšieho vývoja Afganistanu. Súvisí nie-
len s úspešnosťou reforiem, ale aj s riešením otázok bezpečnosti 
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25 Ako ich Afganistan doká-
že využi , závisí od ich kva-
lity a politickej vôle na ich 
reálne pokra ovanie. Vláda 
SR by mohla pomôc  nielen 
dodržaním záväzkov vo i
NATO vyšším prispením do 
ISAF, ale aj sprostredkova-
ním informácií potrebných 
pre prípadné podnikate ské 
zámery slovenským firmám. 
K tomu by významne prispe-
lo otvorenie Zastupite ského
úradu SR v Kábule a ožive-
nie starých väzieb z obdobia 

SSR (napr. v oblasti textilné-
ho priemyslu) – pozn. Zuza-
na Fialová.

a budovania demokracie v krajine. Informované obyvateľstvo je 
spravidla odolnejšie voči manipulácii záujmových skupín a popu-
listov. Do oblasti vzdelávania a budovania miestnych kapacít 
investovalo od roku 2004 zo zdrojov štátnej rozvojovej pomoci 
aj Slovensko. Limitované fi nančné zdroje slovenskej humanitár-
nej a rozvojovej pomoci neumožňujú fi nancovanie veľkých infra-
štruktúrnych projektov, no sú ideálne práve na podporu obnovy 
miestnych ľudských zdrojov a poskytovanie know-how afganským 
partnerom.  

Bez investícií medzinárodného spoločenstva Afganistan len veľ-
mi ťažko naplní ambiciózne ciele stanovené v súčasnej národnej roz-
vojovej stratégii. Z dlhodobého hľadiska sa krajina musí dostať zo 
závislosti na medzinárodnej pomoci a afganská vláda musí prezen-
tovať svojim obyvateľom nielen vízie rozvoja, ale skutočné výsled-
ky. Bude preto nevyhnutné, aby sa v tomto rozhodujúcom období 
vývoja Afganistan neodklonil od zvolenej cesty a využil čo najefek-
tívnejšie prostriedky, ktoré mu medzinárodné spoločenstvo ponú-
ka či už vo forme vojenskej pomoci, fi nančných prostriedkov alebo 
technickej asistencie odborníkov25. Koordinované efektívne využí-
vanie prostriedkov pomoci do dlhodobého udržateľného rozvoja by 
malo mať prioritu nad krátkodobými politickými cieľmi ako aj eko-
nomickými záujmami donorov.
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Úvod
Kritické hlasy na adresu medzinárodného úsilia o stabilizáciu a obno-
vu Afganistanu sa ozývajú čoraz intenzívnejšie. Po vyše 5 rokoch 
rekonštrukčného procesu nespokojnosť medzi radovými občanmi 
rastie. Jej zdrojom je pretrvávajúca negatívna socioekonomická situ-
ácia, ale aj zhoršujúca sa bezpečnosť v krajine. Eufória po páde nenávi-
deného talibanského režimu postupne opadla a občania sa čoraz hlas-
nejšie pýtajú, kam v skutočnosti plynú fi nančné prostriedky zahranič-
nej pomoci. Nepriaznivý vývoj prirodzene otvára otázky o účinnosti 
politík rekonštrukčného procesu a efektívnosti zainteresovaných 
aktérov. Odpovede na ne však nie sú jednoduché. 

V príspevku načrtneme stručný prehľad o humanitárnej a rozvo-
jovej pomoci v krajine po roku 2001, fi nančných tokoch, hlavných 
stratégiách a úsilí o koordináciu rekonštrukčného procesu v Afganis-
tane. Budeme sa venovať vzájomnému prepojeniu medzi donormi, 
mimovládnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami, ako aj hlav-
ným výzvam v úsilí o obnovu Afganistanu, ktoré bude nutné riešiť 
v nasledujúcom období. Cieľom je nielen sprehľadnenie zložitej situ-
ácie v rekonštrukčnom procese Afganistanu za jeho krátke trvanie, ale 
tiež poukázanie na potrebu vybudovania efektívnych mechanizmov, 
ktoré v budúcnosti umožnia udržateľný a vyvážený rozvoj krajiny.

Medzinárodné záväzky
Medzníkom v súčasnom vývoji rekonštrukčného procesu je dokument 
Afghanistan Compact (AC) predstavený na Londýnskej konferencii 
v roku 2006. Dokument špecifi kuje koordináciu úsilia o obnovu a 

Medzinárodné úsilie o obnovu 
a rozvoj povojnového 
Afganistanu z pohľadu 
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rozvoj krajiny medzi afganskou vládou, OSN a donormi na najbližších 
5 rokov. Odráža ciele formulované v správe z roku 2005 o napĺňaní 
Miléniových rozvojových cieľov (Vision 2020). Konferencia formál-
ne ukončila prvú etapu rekonštrukčného procesu Afganistanu, ktoré 
bolo iniciované Bonnským dohovorom (5. 12. 2001). [4, s. 37]

Bonnská konferencia bola kľúčovou udalosťou v moderných deji-
nách krajiny. Vytýčila základné smerovanie v procese stabilizácie 
a obnovy Afganistanu ako demokratického štátu. Rokovania počas 
konferencie vyústili o. i. do záväzku medzinárodnej komunity dlho-
dobo podporovať proces rekonštrukcie na politickej úrovni a adek-
vátnymi fi nančnými prostriedkami. Začiatkom roka 2002 vláda 
Afganistanu prezentovala donorom prvú Schému národného roz-
vojového plánu (National Development Framework – NDF), ktorá 
defi novala hlavné priority rekonštrukčného procesu. V nasledujú-
cich rokoch afganská vláda opakovane žiadala medzinárodnú komu-
nitu o príspevky vyplývajúce z deklarovaných záväzkov z Bonnskej 
konferencie. V januári 2002 na tokijskom ministerskom stretnutí 
bola prednesená žiadosť o 1,8 mld. USD potrebných na krytie roz-
vojového rozpočtu v roku 2002. V decembri 2003 na stretnutí Pod-
pornej skupiny pre Afganistan v Osle bola vznesená požiadavka na 2 
mld. USD. Na berlínskej konferencii Securing Afghanistan’s Future 
začiatkom roka 2004 bola prezentovaná potreba prehodnotiť celko-
vé fi nancovanie procesu obnovy krajiny. Následne afganská vláda 
požiadala donorov o 27 mld. USD, ktoré si podľa vtedajších odha-
dov vyžadoval rekonštrukčný proces v nasledujúcich 7 rokoch [4, 
s. 17]. Ukázalo sa, že účet za obnovu a stabilitu Afganistanu neú-
merne narastá. 

Štádiá budovania stratégie národného rozvoja

Príprava strategického plánovania na národnej úrovni je kľúčovým 
faktorom, ktorý určuje smerovanie rekonštrukčného procesu. Prvý 
pokus o systematický pohľad na národnú stratégiu obnovy a roz-
voja Afganistanu predstavovala NDF 2002. Slúžila ako odrazový 
mostík ďalšieho strategického plánovania rekonštrukčného proce-
su v nasledujúcich rokoch. Identifi kovala 16 národných rozvojo-
vých programov a 6 národných prioritných programov. Ďalších 6 
prioritných programov prijala vláda v roku 2004. Do januára 2006 
bola NDF pod dohľadom ministerstva fi nancií hlavným zdrojom 
plánovania rekonštrukčného procesu na vládnej úrovni, ako aj čin-
nosti hlavných donorov. [4, s. 42]
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1 Prípravná skupina zostavi-
la návrh ústavy, potom pre-
zentovala jej obsah širokej 
verejnosti a finálnu podobu 
návrhu prediskutovalo 500 
delegátov ústavnej Lója Džir-
ga, medzi ktorými boli zastú-
pené ženy, ko ovné obyva-
te stvo, ute enci a etnické 
menšiny ako napr. hindovia. 
Proces prípravy trval vyše 
roka a diskusie pracovných 
skupín viac ako 3 týždne – 
pozn. aut.

V januári 2006 bola prijatá nová Národná rozvojová stratégia 
(Interim Afghanistan National Development Strategy), ktorá je 
v súčasnosti hlavnou oporou národného procesu obnovy krajiny. 
Obsahuje kľúčové aspekty smerovania v nasledujúcich rokoch ako 
podpora rozvoja demokratických inštitúcií a zníženie chudoby v 
krajine. Finálna podoba národnej rozvojovej stratégie sa očakáva 
v roku 2008 a bude strategickou víziou rozvoja Afganistanu. Tvo-
rí takisto východisko pre plánovanie znižovania chudoby v kraji-
ne (Poverty Reduction Strategy Paper), ktorý pripravujú rozvojové 
krajiny v spolupráci so Svetovou bankou a Medzinárodným meno-
vým fondom [11]. 

Systém koordinácie pomoci na národnej úrovni

Hlavnú úlohu v oblasti koordinácie procesu obnovy zohráva misia 
OSN UNAMA, ktorá bola od roku 2002 viackrát predĺžená. Pri 
príležitosti predĺženia mandátu v marci 2006 vyzvala BR OSN 
misiu k spolupráci s afganskou vládou pri implementácii cieľov 
AC [4, s. 55]. Okrem koordinácie poskytuje aj technickú podporu 
afganskej vláde pri tvorbe národných politík a zúčastňuje sa rokova-
ní na najvyššej úrovni týkajúcich sa strategického politického vývo-
ja a obnovy krajiny. Spolupracuje s vedením koaličných síl a ISAF. 
Zapojenie OSN do stabilizačného procesu sa pozitívne odrazilo 
v kľúčových dokumentoch, ktoré Afganistan schválil po roku 2001. 
Hmatateľným výsledkom je napr. prihlásenie sa k Miléniovým roz-
vojovým cieľom a Dohovoru CEDAW (Th e Convention to Eli-
minate All Forms of Discrimination Against Women, ratifi kova-
ná 2003), ale najmä schválenie novej ústavy (2004), ktorá obsahuje 
množstvo progresívnych prvkov deklarujúcich občianske slobody 
a rovnosť príležitostí. UNAMA splnila dôležitú mediačnú úlohu 
medzi názorovo odlišnými pracovnými skupinami v ústavnej Lója 
Džirga1 počas procesu prípravy textu ústavy.

Viditeľná prítomnosť agentúr OSN pôsobiacich v Afganistane 
(UNAMA, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHABITAT, UNI-
FEM, UNICEF, UNODC, atď.) je však aj terčom ostrej kritiky 
z dôvodu odlivu ľudských zdrojov z miestneho trhu práce. Pri budo-
vaní kapacít UNAMA sa kládol hlavný dôraz na využitie lokálnych 
ľudských zdrojov – aby proces obnovy viedli občania Afganistanu. 
Po vyše 20 rokoch konfl iktu v krajine a predchádzajúcom kolap-
se vzdelávacieho systému však Afganistan disponuje minimálnym 
množstvom odborníkov. Úrady štátnej správy nemôžu svojimi 
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2 Problémom na najnižšej 
úrovni je, že as  úradníkov 
zapojená do NSP má lepšie 
platové podmienky, prístup 
ku školeniam a po íta ové 
vybavenie. Na úrovni provin-
cií sú tak kancelárie minister-
stva rozdelené na dva tábory, 
zvýhodnený a znevýhodne-
ný – pozn. Zuzana Fialová.

3Vo výskume agentúry Afgha-
nistan Research and Evaluati-
on Unit (AREU) jeden z res-
pondentov uviedol, že nikto 
z jeho kolegov na danom 
ministerstve nechce skuto -
nú reformu verejnej sprá-
vy, pretože pod a jeho slov 
všetci, vrátane ministra, chcú 
zamestnáva  iba svojich prí-
buzných – prevzaté z citá-
cií respondentov uvedených 
v správe AREU – pozn. aut.

fi nančnými podmienkami konkurovať týmto inštitúciám a teda 
prichádzajú o kľúčových zamestnancov nevyhnutných pre reform-
ný proces v krajine. 

Na nízke kapacity štátnych inštitúcií pravidelne upozorňu-
jú medzinárodní aj miestni analytici. Úroveň inštitucionálnych 
kapacít je rôznorodá. Napríklad ministerstvo pre obnovu vidieka 
a rozvoj sformulovalo pomerne dynamický rozvojový plán a pripra-
vuje kvalitný niekoľkojazyčný internetový informačný servis [14]. 
Implementuje tiež všeobecne pozitívne hodnotený celonárodný 
program National Solidarity Programme (NSP) zameraný na roz-
voj vidieckych komunít, na ktorý dohliada Svetová banka v spolu-
práci s mimovládnymi organizáciami2. V decembri 2006 bola pre 
NSP schválená ďalšia dotácia vo výške 120 mil. USD. No napríklad 
ministerstvo hospodárstva, pod ktoré spadá aj regulovanie činnos-
ti mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich v Afganistane, 
nedisponuje takmer žiadnymi zamestnancami s odbornými vedo-
mosti v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci. Predkladanie 
správ MVO o ich činnosti ministerstvu je skôr byrokratickou zále-
žitosťou ako skutočným úsilím o koordinovanie pomoci. Väčši-
na oddelení nedisponuje ani jedným počítačom a elementárnym 
kancelárskym vybavením. Úroveň inštitucionálnych kapacít kle-
sá so stupňom štátnej správy. Nepotizmus patrí k miestnym tra-
díciám3. [13, s. 10] Slabé platové podmienky štátnych úradníkov 
prirodzene vedú ku korupcii, ktorá je v súčasnosti vnímaná ako 
jeden z hlavných nepriateľov rekonštrukčného procesu. Afganis-
tan v roku 2005 fi guroval na 117. mieste v rebríčku Transparency 
International, ktorý monitoruje vnímanie korupcie vo verejnom 
sektore. [21]

Ak sú kapacity štátnych inštitúcií v transformujúcich sa krajinách 
nedostatočne rozvinuté v počiatkoch rekonštrukčného procesu, 
zakladajú sa spravidla donorské trustové fondy ako mechanizmy pri-
jímania a správy pomoci. V Afganistane existujú dva hlavné trustové 
fondy. ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) a CNTF 
(Counter-Narcotics Trust Fund). ARTF bol založený v apríli 2002. 
Je spravovaný Svetovou bankou pod dohľadom výboru zloženého 
z predstaviteľov Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Islamskej roz-
vojovej banky a UNDP. Ministerstvo fi nancií má pri výbore status 
pozorovateľa. CNTF založila v roku 2005 UNDP na žiadosť afgan-
skej vlády s cieľom zvýšiť prostriedky na boj s narkotikami, zabez-
pečiť transparentnosť vynakladania s týmito prostriedkami a tiež 
zlepšenie koordinácie jednotlivých aktivít. CNTF spravuje afgan-
ská vláda, UNAMA, ADB, UNDP a zástupcovia Veľkej Británie. 
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4 lenstvo môžu získa  iba 
afganské MVO – pozn. aut.

5 Koordinuje innos  MVO 
zameraných na podporu 
vytvorenia rovnakých príle-
žitostí pre ženy v afganskej 
spolo nosti – pozn. aut.

Svetová banka má v CNTF štatút pozorovateľa [2]. Afganská vlá-
da má prirodzene záujem, aby mala čo najväčší vplyv na fi nančné 
prostriedky donorov, a teda vyzýva jednotlivé krajiny, aby využíva-
li mechanizmus trustových fondov. Na prelome rokov 2002/2003 
spravoval ARTF prostriedky vo výške 185 mil. USD. V období 
2005/2006 to bolo už 404,05 mil. USD. [4, s. 13]

V Afganistane v súčasnosti operuje vyše 800 lokálnych a medzi-
národných MVO. Mnohé z veľkých zahraničných organizácií 
zamestnávajú stovky miestnych zamestnancov a patria k najväčším 
miestnym zamestnávateľom. [15, s. 7] Nárast počtu MVO po roku 
2001 zdôraznil opodstatnenosť systematickej koordinácie aktivít 
mimovládneho sektora. Organizácia Agency Coordinating Body 
for Afghanistan Relief (ACBAR) bola vytvorená práve za účelom 
vytvorenia priestoru na koordináciu aktivít mimovládneho sektora. 
Okrem toho ACBAR funguje aj ako hlavný spojovací článok medzi 
MVO, agentúrami OSN, donormi a afganskou vládou. Organizá-
cia v súčasnosti združuje takmer 100 členov. [4, s. 15] Reprezentu-
je členské organizácie na každoročnom Afghanistan Development 
Forum, ktoré je mechanizmom na verejnú diskusiu o národnom 
pláne obnovy a rozvoja. Pravidelne sa na ňom zúčastňuje afganská 
vláda, donori, súkromní investori i predstavitelia občianskej spoloč-
nosti. ACBAR sa spolu s ďalšími koordinačnými organizáciami ako 
Afghan NGO Coordination Bureau4 a Afghan Women Network5 
zapojil do príprav zákona regulujúceho činnosť MVO na území 
Afganistanu (NGO Law 2005). Organizácia tiež iniciovala prípra-
vu Kódexu pre mimovládne organizácie a program budovania kapa-
cít kľúčových aktérov v oblasti prijímania rozvojovej pomoci s cie-
ľom posilniť transparentnosť činnosti MVO. Koordinačné organi-
zácie úzko spolupracujú s občianskym fórom Afghan Civil Society 
Forum (ACSF), ktoré vzniklo paralelne s Bonnskou konferenciou. 
Okrem MVO združuje aj predstaviteľov afganských ministerstiev 
a tradičných vidieckych rád (šura). ACSF splnilo dôležitú vzdeláva-
ciu úlohu najmä pri príprave vidieckych obyvateľov na prezidentské 
a parlamentné voľby 2004 a 2005. [4, s. 3] 

Nezastupiteľnú úlohu majú aj ďalšie organizácie poskytujúce 
významný servis pre MVO a rôzne lokálne inštitúcie. Ide najmä 
o bezpečnostnú agentúru ANSO, ktorá poskytuje denný informač-
ný servis o vývoji bezpečnosti v jednotlivých provinciách, ako aj o 
výskumnú agentúru AREU so sídlom v Kábule. Agentúra dispo-
nuje rozsiahlou knižnicou a pripravuje aktuálne odborné analýzy 
v niekoľkých miestnych a svetových jazykoch zamerané na kľúčové 
oblasti vývoja v Afganistane.
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6 Je sú as ou afganského štát-
neho rozpo tu. Druhú as
tvorí bežný rozpo et ur ený
na financovanie jednotlivých 
rezortov a štátnych zamest-
nancov – pozn. aut.

7 Najmä organizácie CARE 
a Oxfam – pozn. aut.

8 Priemerný plat radového 
štátneho zamestnanca je 50 
USD – pozn. aut.

Donori a mimovládne organizácie

Za fi nančnej pomoci Talianska, USA, Holandska a s technickou 
pomocou UNDP bola v roku 2002 iniciovaná databáza donorskej 
pomoci (Donor Assistance Database) [8]. Jej hlavným účelom je 
sprehľadnenie informácií o fi nančných tokoch pomoci a  aktivitách 
donorov. V súčasnosti je tiež jedným z hlavných zdrojov prípravy 
národného rozvojového rozpočtu [4, s. 29].

Prílev fi nančných tokov v rámci humanitárnej a rozvojovej 
pomoci je pomerne komplexnou záležitosťou. Väčšina prostriedkov 
pochádza od 9 hlavných donorov, medzi ktorými dominujú USA. 
Na prelome rokov 2005/2006 získal Afganistan 38 % fi nančných 
prostriedkov v rámci pomoci prostredníctvom programu USAID. 
Ďalších 42 % pochádzalo od 8 donorov – Svetovej banky, ADB, 
Veľkej Británie (prostredníctvom programu rozvojovej pomoci 
DFID), Kanady, Japonska, Nemecka, India a Európskej komisie. 
Zvyšných 20 % predstavovali prostriedky iných medzinárodných 
organizácií. [1, s. 6] 

Väčšina prostriedkov v rámci humanitárnej a rozvojovej pomo-
ci sa dostane do tzv. rozvojového rozpočtu6, ktorý je naviazaný na 
Národnú rozvojovú stratégiu. Ten je ďalej rozdelený na dva kom-
ponenty: „hlavný“ rozpočet a „externý“ rozpočet. Hlavný rozpočet 
je fi nancovaný príjmami štátnej pokladnice a zdrojmi od donorov. 
Externý rozpočet je iba jednoduchým záznamom aktivít jednot-
livých donorov, ktoré sa realizujú v koordinácii s ministerstva-
mi a štátnymi úradmi: štát ale nemá dosah na samotné fi nančné 
prostriedky. 

Keď v máji 2006 vypukli nepokoje v Kábule po havárii americ-
kého konvoja v centre mesta, hlavným terčom útokov sa stali síd-
la medzinárodných inštitúcií a MVO.7 Bol to jeden z dôsledkov 
dlhotrvajúcej kritiky medzinárodného spoločenstva a ich obviňo-
vania z neefektívneho nakladania s prostriedkami medzinárodnej 
pomoci. Vo februári 2006 ostro kritizoval fungovanie MVO bývalý 
minister fi nancií (2002 – 2004) Ašraf Ghání. Podľa jeho slov míňa-
jú 80 % prostriedkov na zaplatenie zahraničných expertov a 50 000 
Afgancov zamestnaných v 2 400 MVO zarába dvadsaťnásobne8 viac 
ako štátni zamestnanci [6].

Takéto tvrdenia sa však nezakladajú na faktoch a podľa niekto-
rých analytikov sú súčasťou kampane na diskreditáciu MVO sek-
tora. Po prijatí NGO Law v roku 2005 boli MVO nútené prejsť 
komplikovaným procesom preregistrovania. V predchádzajúcom 
období sa totiž ako MVO zaregistrovali aj mnohí miestni súkromní 
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9 Externý rozpo et predstavo-
val sumu 3 mld. USD a hlav-
ný rozpo et 2,2 mld. USD – 
pozn. aut. 

10 Afganský rok 1384 trval od 
22. 3. 2005 do 21. 3. 2006 – 
pozn. aut.

kontraktori, ktorí takto získavali lukratívne zákazky na stavebné 
projekty. Po prijatí zákona sa na ministerstve hospodárstva znova 
zaregistrovalo len približne 800 organizácií. Väčšinou ide o miest-
ne organizácie – iba najväčšie projekty realizujú veľké renomova-
né zahraničné rozvojové agentúry, ktoré však, až na niekoľko málo 
výnimiek, zamestnávajú Afgancov [15, s. 7]. Ich platové podmienky 
sa ani zďaleka nerovnajú tým, ktoré poskytujú lokálnym zamestnan-
com agentúry OSN a donori. Podľa vyhlásení členov MVO komu-
nity ide o účelové hľadanie obetného baránka, na ktorého bude 
možné zhodiť vinu za chyby vo využívaní prostriedkov určených na 
obnovu a rozvoj krajiny [15, s. 19].

Pri spochybňovaní činnosti MVO sa tiež zabúda na fakt, že fi nan-
čné prostriedky prisľúbené počas medzinárodných koordinačných 
stretnutí donorov, nezodpovedajú skutočnému prílevu fi nancií do 
štátneho rozpočtu. Na základe správy ministerstva fi nancií, na kto-
rú poukázal ACBAR v úsilí očistiť renomé MVO sektora, skutočná 
fi nančná pomoc v rokoch 2002 – 2004 predstavovala menej ako 30 
% sumy, ktorú donori prisľúbili [15, s. 20]. Rovnako je treba brať do 
úvahy aj fakt, že Afganistan dostáva v priemere na obyvateľa menšiu 
pomoc ako iné postkonfl iktné krajiny [1, s. 1].

Podľa dostupných údajov predstavoval externý rozvojový rozpo-
čet v období 2006/2007 oveľa vyššiu sumu ako hlavný rozpočet, na 
použitie ktorého má priamy dosah afganská vláda.9 Podľa štúdie N. 
Poundsa realizovanej pre ACBAR iba 50,1 % fi nancií alokovaných 
v rozvojovom rozpočte na rok 138410 sa v skutočnosti využilo na 
realizáciu rozvojových projektov. V polovici fi škálneho roka bolo 
z hlavného rozvojového rozpočtu použitých 14,4 % za 5 mesiacov 
oproti 42 % stanoveným ako čiastkový cieľ na dané obdobie [16, s. 
7]. Štúdia naznačuje neschopnosť štátneho aparátu spracovať a efek-
tívne vynaložiť zverené prostriedky. Iná správa uvádza, že MVO 
dostali v skutočnosti od donorov iba 9 % z prostriedkov určených 
pre Afganistan – oproti 45,5 %, ktoré získali agentúry OSN, 16 % 
pre súkromných dodávateľov a takmer 30 %, ktoré išli do štátneho 
rozpočtu [23].

Poundsove zistenia tieto čísla potvrdzujú. Pri pohľade na fi nan-
čné toky od najväčších donorov zistíme, že v období 2005/2006 
poskytla ADB 95 % fi nančných zdrojov priamo afganskej vláde. 
MVO získali iba 5 % z celkových zdrojov prostredníctvom gran-
tových schém. India v rámci bilaterálnej pomoci investovala fi nan-
čné prostriedky priamo do rozvoja dopravy, využívania prírodných 
zdrojov a budovania energetických zdrojov bez spolupráce s MVO. 
Prostriedky pochádzajúce z DFID a Kanady boli rovnako určené 
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11 Viac pozri príspevok Fia-
lová, Zuzana: Civilno-vojen-
ská spolupráca v operáciách 
NATO: teória verzus praktic-
ká skúsenos  (PRT Kunduz) – 
pozn. ed. ( L).

12 Od roku 2003 bolo usmrte-
ných viac ako 90 zamestnan-
cov MVO – pozn. aut.

13 Po nohospodárstvo posky-
tuje obživu takmer 80 % oby-
vate ov – pozn. aut.

priamo pre štátny rozpočet. Japonsko poskytlo prostriedky rozvojo-
vej pomoci prostredníctvom mechanizmov ADB a Svetovej banky, 
alebo ako priame dotácie jednotlivým agentúram OSN. Pre MVO 
bolo vyčlenených 10 mil. USD na grantovú podporu komunitným 
projektom a japonským MVO. Nemecko investovalo fi nančné pros-
triedky v rámci štátnej pomoci prostredníctvom nemeckých imple-
mentačných organizácií. [16, s. 12-15] 

Podobný prístup zvolilo aj Slovensko. Z prostriedkov Slovak 
Aid sa fi nancovali priamo projekty predložené slovenskými MVO. 
V období 2003 – 2005 boli na civilné projekty v Afganistane vyna-
ložené prostriedky vo výške 585 000 USD [9]. Jadro aktivít sloven-
ských MVO v Afganistane tvoria komunitné projekty zamerané na 
poskytovanie základných potrieb obyvateľstva: vzdelávacie progra-
my gramotnosti vidieckeho obyvateľstva či zlepšenie reprodukčné-
ho zdravia žien a dievčat. V poslednom roku sa programy rozšírili o 
oblasti podpory budovania kapacít lokálnych inštitúcií a komunit-
ných lídrov, ako aj do oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Pounds v záveroch svojej analýzy uvádza, že MVO použili v obdo-
bí 2005/2006 na prevádzkové účely 17 % zo získaných prostried-
kov z rozvojového rozpočtu. Keďže zároveň dostali z iných zdrojov 
fi nančné prostriedky vo výške 24 %, je zrejmé, že obvinenia voči 
MVO z neefektívneho využívania zverených fondov pomoci, sa 
nezakladajú na faktoch. [16, s. 17-18]

Sporná úloha PRTs11

Niektorí regionálni analytici spájajú prudký nárast útokov na 
zamestnancov MVO12 so stieraním hraníc medzi tradične nezávis-
lým a apolitickým MVO sektorom, štátom a vojenskými zložkami. 
V dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie boli mnohé orga-
nizácie nútené opustiť menej stabilné regióny, čo malo za následok 
obmedzenie počtu prijímateľov pomoci na komunitnej úrovni. Naj-
viac ohrození obyvatelia tak prišli o kľúčové služby v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie programy, dobudovanie základ-
nej infraštruktúry, projekty zamerané na rehabilitáciu poľnohospo-
dárstva13 či podporu mikrobiznisom. Jedným z dôvodov útokov na 
civilných zamestnancov MVO je podľa niektorých tvrdení zaklada-
nie Provincial Reconstruction Teams (PRTs), ktoré sú tvorené civil-
nými zamestnancami a vojakmi. Tímy PRTs pod vedením ISAF majú 
prispieť k pozitívnejšiemu verejnému obrazu zahraničnej vojenskej 
prítomnosti. Realizujú humanitárnu pomoc so snahou získať „srdcia 
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14 Navyše PRT neplnia svo-
ju základnú úlohu, ktorou je 
pomoc v stabilizácii a bez-
pe nosti krajiny. Tým pádom 
len prispievajú k tomu, že 
MVO nemajú pre svoju prá-
cu vhodné prostredie – pozn. 
Zuzana Fialová.

aj mysle“ Afgancov. Vojenskí predstavitelia opakovane uvádzajú, že 
MVO aj vojaci majú v Afganistane rovnaký cieľ [15, s. 13].

MVO však upozorňujú, že model PRT je chybný a ohrozuje prá-
cu regulárnych humanitárnych a rozvojových organizácií. Činnosť 
PRTs nie je motivovaná humanitárnymi pohnútkami. Aktivity majú 
zväčša krátkodobý charakter bez širšieho chápania aspektov dlhodo-
bo udržateľného rozvoja komunít založeného na vytváraní funkč-
ných mechanizmov a nadobúdaní takých zručností, ktoré umožnia 
jednotlivcom aj lokálnym inštitúciám efektívne nakladanie so zdroj-
mi. PRTs majú politickú motiváciu tak ako štátni donori, ktorí sa 
snažia podporiť legitímnosť a kapacitu afganskej vlády [15, s. 9]14.

Záver a implikácie pre Slovensko

Ako je z predchádzajúceho prehľadu zrejmé, proces obnovy a rozvo-
ja Afganistanu je komplexnou záležitosťou, do ktorej vstupuje mno-
ho aktérov a ovplyvňuje ho množstvo navzájom prepojených fakto-
rov. Svoj podiel na znižovaní efektívnosti rekonštrukčného procesu 
majú okrem slabých verejných inštitúcií aj samotní donori. Väčšina 
operuje na báze jedno až dvojročných projektových plánov a v krát-
kom čase očakávajú pozitívne zmeny v mieste intervencie. Málokto-
rá donorská organizácia je schopná dlhodobo investovať do rozvo-
ja jednej komunity, napriek tomu, že pre dosiahnutie dlhodobého 
efektu je potrebné pracovať s komunitou dlhodobo, systematicky 
a komplexne. Podobné fungovanie majú aj programy Slovak Aid 
v Afganistane. Predkladané návrhy je možné pripraviť maximálne 
na 2 roky, hoci by slovenské MVO uvítali väčšiu časovú fl exibilitu 
pri príprave svojich programov.

MVO tiež dlhodobo poukazujú na prílišný záujem donorov o 
južné a východné provincie, kde sa v prevažnej miere koncentruje 
produkcia ópia a operácie koaličných jednotiek a ISAF. Takýto prí-
stup vytvára v očiach afganskej verejnosti dojem, že medzinárodné 
spoločenstvo má záujem investovať iba do oblastí, ktoré vytvára-
jú potenciálne nebezpečenstvo pre západné krajiny [1, s. 13]. Aj 
keď v súčasnosti záujem medzinárodného spoločenstva o Afganis-
tan naďalej trvá, koncentruje sa na riešenie bezpečnostnej situácie 
v krajine. Výdavky na vojenské operácie zďaleka prevyšujú rozvojový 
rozpočet krajiny. Vo svojom nedávnom vystúpení v BR OSN (13. 
11. 2006) vyzvala organizácia ACBAR donorov, aby zvážili súčasnú 
stratégiu vojenskej intervencie a sústredili viac fi nančných prostried-
kov na oblasti so skutočne pozitívnym dopadom na obyvateľstvo. 
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15 Realizovala ho Asia Foun-
dation od júna do augusta 
2006 na vzorke 6 226 res-
pondentov – pozn. aut.

16 Súhlasím s tým, že aká-
ko vek pomoc má zmysel 
len vtedy, ak je poskytova-
ná dlhodobo, zvláš  v kraji-
ne, ktorá bola to ké desa ro-
ia devastovaná konfliktami. 

Súhlasím aj s tým, že vä šina
krajín má politické pohnút-
ky na poskytovanie pomoci 
a o akáva politický kapitál. 
To sú ale v Afganistane na 
zlej adrese – pozn. Zuzana 
Fialová.

Ide najmä o podporu primárnej zdravotnej starostlivosti, vzdeláva-
nie, znižovanie nezamestnanosti, uplatňovanie zákonov a posilňo-
vanie občianskej spoločnosti. [2, s. 5]

Z historického hľadiska bol záujem svetových mocností o Afga-
nistan krátkodobý a bol motivovaný skôr zištnými ako humanitár-
nymi pohnútkami. Neprekvapuje teda skeptický postoj Afgancov 
voči USA, hoci sú v súčasnosti najväčším donorom v krajine. Ani 
humanitárna kríza spôsobená dlhotrvajúcim konfl iktom nevyburco-
vala medzinárodnú komunitu a svetových lídrov k aktívnemu rieše-
niu situácie. Nestalo sa tak ani po nástupe radikálneho talibanského 
režimu a jeho opakovaným zločinom a porušovaniu ľudských práv. 
Až tragické udalosti 11. 9. 2001 spustili reťazovú reakciu, výsled-
kom ktorej je aj dnešná šanca Afganistanu na demokratický rozvoj 
a zlepšenie nepriaznivej socioekonomickej situácie v krajine. 

Obnovené partnerstvo medzi afganskou vládou a medzinárodným 
spoločenstvom prinieslo do afganského verejného života novú réto-
riku o ľudských právach a demokracii. Ústava z roku 2004 napríklad 
defi nuje rovnoprávne postavenie mužov aj žien a podobne progre-
sívne je pripravená aj Národná rozvojová stratégia založená na plne-
ní Miléniových rozvojových cieľov. V nedávnom prieskume verejnej 
mienky15 bolo 77 % respondentov spokojných s fungovaním demok-
racie v Afganistane a 86 % súhlasilo s princípmi rovnakých práv bez 
ohľadu na rod, etnickú príslušnosť alebo vierovyznanie. [5] 

Humanitárna a rozvojová pomoc Afganistanu nemôže byť sama 
osebe účinná, ak nebude realizovaná súčasne s ekonomickým rozvo-
jom a vytváraním pracovných príležitostí, reformami verejnej sprá-
vy, zabezpečením základných služieb verejnosti, potláčaním obcho-
du s narkotikmi a tiež zlepšením bezpečnosti v krajine. Vzájomné 
prepojenie týchto oblastí a koordinácia medzi jednotlivými kľúčo-
vými aktérmi rekonštrukčného procesu ukáže, či investície do obno-
vy Afganistanu prinesú v budúcnosti hmatateľné výsledky a pomô-
žu krajine vymaniť sa z bludného kruhu drog a násilia posledných 
desaťročí16.
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1V záveroch Londýnskej kon-
ferencie je vä šina úloh v 
oblasti bezpe nosti i rozvoja 
krajiny, kde sa medzinárod-
né spolo enstvo zaväzuje 
poskytova  vojenskú i civil-
nú pomoc, formulovaných 
maximálne do roku 2010 [4]. 
Pri realistickom zhodnote-
ní potrieb krajiny sa však dá 
predpoklada , že zahrani ná
pomoc tu bude potrebná nie-
ko ko desiatok rokov – pozn. 
aut.
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Úvod 
PRT ako model civilno-vojenskej spolupráce
Nemecký PRT Kunduz – pohľad zvnútra
Úloha prvá – pomoc pri udržaní bezpečnosti a stability v krajine
Úloha druhá – podpora upevňovania autority centrálnej afganskej vlády
Úloha tretia – pomoc pri rekonštrukcii a rozvoji krajiny
Záver
Implikácie pre Slovensko

Úvod

V Afganistane sme už niekoľko rokov svedkami paralelne prebie-
hajúcich vojenských operácií a zároveň aktivít zameraných na sta-
bilizáciu a rekonštrukciu krajiny. Vytúžená stabilita pritom závisí 
rovnako od úspechu oboch typov aktivít. To otvára otázku efek-
tivity civilno-vojenskej spolupráce (CIMIC) na postkonfl iktných 
územiach. Ak vezmeme do úvahy, že tieto aktivity budú pokračovať 
v rôznych formách prinajmenšom ešte niekoľko rokov1, je namieste 
kritická analýza doterajších skúseností. Odpolitizovanie tejto témy 
a jej prenesenie na vecnú úroveň môže CIMIC zefektívniť a zlepšiť 
jej profesionálnu úroveň.

Príspevok je zhrnutím praktických skúseností autorky z pôsobe-
nia v role civilnej expertky na rozvojovú pomoc v nemeckom PRT 
(provinčný rekonštrukčný tím) v Kunduze, ako aj z neskoršej práce 
v civilných rozvojových organizáciách v tom istom regióne. 

PRT ako koncept civilno-vojenskej spolupráce

Koncept PRT bol vyvinutý Američanmi koncom roku 2002, keď 
mala operácia Trvalá sloboda začať prechádzať do svojej stabili-
začnej fázy. Základná idea bola vytvoriť neveľké zmiešané vojen-
sko-civilné tímy, ktoré by podporovali posilňovanie autority cen-
trálnej afganskej vlády v regiónoch, pomáhali zvyšovať bezpečnosť 
podporou reformy afganského bezpečnostného sektora a prispeli 
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2 K dátumu 7. februára 2007 
bolo za PRT v Afganistane 
zodpovedných 13 vedúcich 
krajín: Holandsko, Kanada, 
Litva, Ma arsko, Nórsko, 
Nový Zéland, SRN, Špa-
nielsko, Švédsko, Taliansko, 
Turecko, USA, Ve ká Británia 
[5] – pozn. aut.

3Ako jedna z prvých poskytla 
práve SR v roku 2004 civil-
ných odborníkov pre nemec-
ký PRT Kunduz. Neskôr 
(2005) nastúpili chorvátski 
odborníci do nemeckého 
PRT Fajzabád. Ani v jednom 
prípade však spolupráca po 
ukon ení misie prvej skupiny 
v tejto forme nepokra ovala 
– pozn. aut.

k rozvoju infraštruktúry krajiny [2, s. 11]. Od konca roka 2002, 
keď boli založené prvé tri americké PRT, sa však koncept aj jeho 
praktická realizácia značne diverzifi kovali. V bezpečnejších provin-
ciách PRT postupne prechádzali pod velenie NATO (pôvodne boli 
pod velením Combined Forces Command – Afghanistan – CFCA) 
a stali sa tak hlavným nástrojom rozšírenia pôsobnosti misie ISAF 
z hlavného mesta do regiónov. 

V súčasnosti pôsobí v Afganistane 25 PRT pod velením ISAF. 
V skutočnosti je však každý PRT riadený tzv. „vedúcou krajinou“ 
(leading nation), ktorá poskytuje právny rámec, základné vojenské 
obsadenie, ako aj celkové fi nancovanie chodu a činnosti PRT.2 Pre 
niektoré PRT sa vedúca krajina zmenila dva až trikrát od ich zalo-
ženia, čo je odôvodnené fi nančnou náročnosťou prevádzky i poli-
tikou jednotlivých krajín. Zatiaľ čo napr. americké či britské PRT 
nájdeme v južných a juhovýchodných oblastiach, kde stále prebie-
hajú bojové operácie, nemecké PRT sú iba na relatívne stabilnom 
a pokojnom severovýchode. Napriek rôznym snahám o koordináciu 
si každá vedúca krajina vytvorila vlastný model PRT. 

Ak by sme mali vykresliť spoločné rysy PRT, treba ich opísať ako 
vojenské základne s početnosťou posádky od niekoľkých desiatok po 
niekoľko stoviek vojakov a niekoľko civilných pracovníkov. Vedenie 
PRT je reálne v rukách vojenského veliteľa z vedúcej krajiny, ktorý 
sa viac či menej radí pri svojich rozhodnutiach so svojim civilným 
partnerom, diplomatom z vedúcej krajiny. Všetky PRT majú aspoň 
jedného civilného pracovníka zodpovedného za fi nancovanie roz-
vojovej pomoci z prostriedkov vedúcej krajiny. Miera sofi stikova-
nosti plánov rozvojovej pomoci je rôzna. Pôvodná americká kon-
cepcia bola „získať si srdcia a mysle“ (win hearts and minds), čo 
znamenalo drobnú pomoc v akútnych prípadoch, slúžiacu najmä 
na vylepšenie imidžu armády a vďaka dobrým kontaktom s civilným 
obyvateľstvom umožňujúcu výkon vojenských úloh (napr. vojenská 
rozviedka či pomoc pri odzbrojovaní). Naopak nemecký model bol 
kvôli vysokej úrovni poskytovania rozvojovej pomoci nútený vytla-
čiť ju za múry vojenskej základne. Ďalšou spoločnou črtou je sna-
ha o medzinárodný charakter PRT, kde sa okrem posádky z vedú-
cej krajiny spravidla nachádzajú jednotky či jednotliví odborníci 
z iných krajín ISAF. V civilnej zložke je medzinárodná spolupráca 
zriedkavejšia.3

Hlavným problémom pri hodnotení úspechu PRT je práve chý-
bajúca spoločná koncepcia a koordinácia. Vojenskí ani civilní odbor-
níci sa nevedia zhodnúť na kritériách hodnotenia. PRT sú preto 
viac organizáciami vedúcich krajín a riadia sa viac ich záujmami 
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a prioritami ako prioritami NATO [2, s. 9]. Hoci od založenia prvé-
ho PRT uplynulo už takmer 5 rokov, doteraz nebola vypracovaná 
komplexná porovnávacia štúdia testujúca reálny dopad činnosti jed-
notlivých PRT na bezpečnosť a rozvoj Afganistanu. Chýbajúca vec-
ná diskusia o vojenských i civilných úlohách a kvalite ich plnenia je 
zatienená politickými výrokmi o dôležitosti prítomnosti stabilizač-
ných jednotiek a osvedčenia sa konceptu PRT. 

Nemecký PRT Kunduz – poh ad zvnútra

Pôvodne americký PRT v srdci severovýchodného Afganistanu pre-
vzala SRN ako vedúca krajina v roku 2003. Vojenská posádka pozo-
stáva z približne 400 príslušníkov nemeckej armády, ktoré dopĺňajú 
malé jednotky z iných krajín ISAF. Striedanie nemeckej posádky 
prebieha každé štyri mesiace.

Civilná zložka pozostáva z predstaviteľov troch ministerstiev 
a nemeckej tajnej služby. Ministerstvo zahraničných vecí (Auswär-
tiges Amt – AA) reprezentuje civilný vedúci PRT a dvaja niž-
ší úradníci. Ich úlohou je politická reprezentácia PRT v kontakte 
s afganskými vládnymi činiteľmi, ale najmä s početnými politický-
mi návštevami z Nemecka a iných krajín ISAF. Ministerstvo vnút-
ra reprezentuje niekoľko policajných dôstojníkov, ktorí zabezpeču-
jú v regióne implementáciu programu podpory afganskej polície. 
Ministerstvo pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Bundesmi-
nisterium für wirtschaft liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
– BMZ) má na mieste niekoľko špecializovaných agentúr. Tieto 
zamestnávajú vlastných odborníkov, ktorí sú zodpovední za reali-
záciu kvalitnej rozvojovej pomoci z prostriedkov nemeckej vlády. 
Problémom však je, že hoci podľa ofi ciálnych správ sú pracovníci 
agentúr patriacich pod BMZ súčasťou PRT (nimi realizované pro-
jekty sú súčasťou ofi ciálnych správ o činnosti PRT), v skutočnosti 
nielen žijú a pracujú v meste mimo vojenskej základne a ich práca je 
úplne nezávislá od činnosti PRT, ale aj v otázke bezpečnosti podlie-
hajú vlastným pravidlám a režimu koordinovanému misiou UNA-
MA, ktorý platí pre všetky medzinárodné i mimovládne organizá-
cie v oblasti. Okrem toho je verejným tajomstvom rivalita medzi 
AA a BMZ vyplývajúca z toho, že BMZ s miliónmi profesionálne 
preinvestovaných EUR nie je ochotné podriaďovať sa koordinácii 
diplomatov, ktorí nemajú vzdelanie ani skúsenosti v realizácii rozvo-
jovej pomoci. V skutočnosti je tak profesionálna rozvojová pomoc 
súčasťou PRT iba na papieri. 

Zuzana FIALOVÁ
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4Školiace jednotky americkej 
armády v po te do 20 voja-
kov, ktoré zabezpe ujú tré-
ning a koordináciu distribú-
cie materiálneho zabezpe e-
nia pre ANA – pozn. aut.

Nasledujúca analýza činnosti nemeckého PRT Kunduz je štruk-
túrovaná podľa vyššie spomenutých troch základných úloh, ktorých 
plnenie sa od všetkých PRT v Afganistane očakáva.

Úloha prvá – pomoc pri udržaní bezpe nosti
astability v krajine

V severovýchodnom Afganistane, podobne ako v iných oblastiach, 
obyvateľstvo spája s vojenskou prítomnosťou NATO nádeje na sta-
bilitu, slobodu od svojvôle samozvaných vládcov či drogových mag-
nátov a uplatňovanie vlády zákona. Na druhej strane však má prá-
ve táto oblasť v pamäti ešte živú skúsenosť z prítomnosti sovietskej 
okupačnej armády. Z toho vyplýva trochu rozporuplné vnímanie 
PRT: na jednej strane často prehnané očakávania, na strane dru-
hej obavy z budovania dlhodobých cudzích vojenských základní na 
svojom území. 

Nemecký PRT vykonáva len nepatrné úlohy v oblasti udržova-
nia stability: pešie a motorizované pochôdzky po mestách a výjaz-
dy konvojov na vidiek zamerané na demonštrovanie prítomnosti. 
Kontakt s obyvateľstvom pri týchto pochôdzkach je sporadický 
a skôr pripomína safari než profesionálnu armádu. Na otázky alebo 
sťažnosti obyvateľov sa buď neodpovedá, alebo sa im často dávajú 
nezodpovedné sľuby. Vojaci prichádzajú do krajiny bez základných 
znalostí o kultúre a špecifi kách krajiny a ich príprava vôbec nezo-
hľadňuje možnosť kontaktu s miestnym obyvateľstvom.

Za 11 mesiacov prítomnosti autorky v PRT Kunduz sa nestalo 
ani raz, aby jeho jednotky pomohli miestnemu obyvateľstvu v prob-
lémoch bezpečnosti. Ako príklad možno uviesť prípad z mája 2005, 
keď v provincii Tachár vypukol lokálny konfl ikt medzi prívržencami 
a odporcami miestneho samozvaného vládcu a okolo 5 000 ľudí sa 
na námestí okresného mestečka zúčastnilo prestrelky. PRT vtedy 
odmietol poslať na miesto svoje jednotky a akokoľvek pomôcť. Na 
žiadosť UNAMA a afganských vládnych inštitúcií však zareagovalo 
ústredie ISAF v Kábule, ktoré tam vyslalo niekoľko lietadiel. Takisto 
americký ETT (Embedded Training Team – včlenený školiaci tím)4 
a jednotka ANA (Afganskej národnej armády) sa tam urýchlene 
presunuli. Situácia nevyžadovala žiaden zásah okrem demonštrácie 
prítomnosti. Napriek tomu PRT nezasiahol ani nepomohol UNA-
MA a afganským inštitúciám pri následnom riešení konfl iktu. 

Prevažná väčšina činnosti PRT je zameraná na ochranu vlastnej 
posádky. Ale len nepatrná časť vojakov vykonáva zadania za múrmi 
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základne a je veľké množstvo takých, ktorí počas celého pobytu 
v Afganistane vidia krajinu iba cestou z letiska a späť. Nová základ-
ňa je vzdialená od mesta približne 20 km a bezprostredný kontakt 
s miestnym obyvateľstvom je pre väčšinu obmedzený len na hŕs-
tku jej afganských pracovníkov. V provinciách Kunduz a Tachár 
žije a pracuje niekoľko desiatok nemeckých a iných zahraničných 
odborníkov. PRT sa nijak nepodieľa na ich bezpečnosti. V extrém-
nej podobe sa to ukázalo napríklad v máji 2005, keď v rámci série 
nepokojov okolo kauzy zneuctenia Koránu vo väznici Guantana-
mo extrémisti vypálili kanceláriu nemeckej mimovládnej organizá-
cie Aga Khan v meste Baharak. Jej pracovníci, ktorí boli v ohrození 
života a museli byť evakuovaní, sa od PRT pomoci nedočkali. Civil-
né organizácie (vrátane agentúr BMZ) sa spravidla snažia nebyť 
v očiach verejnosti spájané s PRT a svoju bezpečnosť opierajú o 
dobré kontakty s miestnym obyvateľstvom [1, s. 2]. PRT tieto kon-
takty nemá, pretože vďaka častému striedaniu posádky a zlej orga-
nizácii práce inštitucionálna pamäť prakticky neexistuje. To veľmi 
sťažuje zbieranie a overovanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti. 
Pri pravidelných bezpečnostných stretnutiach medzi PRT, UNA-
MA a ANA sa ukazovalo, že vojenská rozviedka PRT bola najslab-
šie informovaná, nepoznala lokálne osobnosti a pomery a opierala 
svoje správy o fámy od náhodných informátorov. Navyše spolupráca 
vojenskej rozviedky a nemeckej tajnej služby na mieste často vôbec 
neexistovala, alebo bola veľmi obmedzená.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v Afganistane aj v inštitúciách 
NATO čoraz častejšie otváraná otázka opodstatnenosti prítom-
nosti početnej nemeckej jednotky na severovýchode krajiny je viac 
ako legitímna. Pasivita PRT a redukovanie jeho roly iba na úroveň 
ozbrojených panákov pohybujúcich sa po bezpečných oblastiach 
má za následok znižovanie dôvery voči PRT zo strany miestneho 
obyvateľstva. 

Úloha druhá – podpora upev ovania autority 
centrálnej afganskej vlády

Rozporuplnosť tejto úlohy spočíva v tom, že na to, aby mohla vojen-
ská inštitúcia podporovať autoritu centrálnej vlády, musí sa zúčast-
ňovať politického a spoločenského diania v oblasti a rozumieť mu. 
Pri problémoch s inštitucionálnou pamäťou je veľmi problematic-
ké a často aj kontraproduktívne nadväzovanie kontaktov z miest-
nymi autoritami. Prípad z mája 2005 v meste Rustaq potvrdzuje, 
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aké nebezpečné môže byť zasahovanie do miestnej politiky. Vyso-
kí predstavitelia PRT vtedy prijali pozvanie jedného z najväčších 
miestnych veliteľov ilegálnych ozbrojených skupín, ktorý sa rozho-
dol odovzdať zbrane v rámci predvolebnej odzbrojovacej kampane. 
Prijatím pozvania na oslavu podporili výbušné nálady miestneho 
obyvateľstva, roky utláčaného týmto veliteľom, ako aj jeho politic-
kých protivníkov. Nehľadiac na obmedzenia mandátu PRT v tomto 
prípade sľúbil pomoc pri transporte zbraní. Tieto boli v zlom tech-
nickom stave a nešťastnou náhodou došlo pri transporte k explózii, 
ktorá zabila dvoch nemeckých vojakov. Navyše dané udalosti pokra-
čovali sériou miestnych ozbrojených konfl iktov, pri riešení ktorých 
PRT odmietol poskytnúť pomoc afganskej vláde. Nič z toho, čo 
sa stalo, nebolo dôsledkom zlého úmyslu. Ale dôsledky necitlivej 
politiky ľudí (vojakov i diplomatov), ktorí po niekoľkých mesiacoch 
navždy z krajiny zmizli, boli nedozerné.

Úloha tretia – pomoc pri rekonštrukcii a rozvoji 
krajiny

Vojenská zložka PRT nemá vlastné peniaze na realizáciu projek-
tov. AA disponuje na mieste malými prostriedkami na uspokojenie 
akútnych potrieb obyvateľstva. Skutočná rozvojová pomoc sa reali-
zuje prostredníctvom agentúr patriacich pod BMZ a siete nemec-
kých mimovládnych organizácií, ktoré si veľmi úzkostlivo strážia 
svoj „humanitárny priestor” pred vplyvom akéhokoľvek vojenského 
elementu. Tieto organizácie reálne nie sú súčasťou PRT a poväčšine 
nie sú tak ani vnímané miestnym obyvateľstvom. Vojenská zložka 
má však jednotku CIMIC, ktorej úlohou je pomáhať pri rozvojo-
vých projektoch. Vyúsťuje to často do nedorozumení a zamieňania 
rolí, pretože vojenský CIMIC nemôže samostatne realizovať pro-
jekty a civilné organizácie nielenže jeho pomoc nepotrebujú, ale sa 
jej po zlých skúsenostiach skôr boja. 

Problém spočíva v tom, že na území, kde pôsobí rôznorodá sieť 
špecializovaných medzinárodných a mimovládnych organizácií, a 
kde je dlhodobý rozvojový plán široko diskutovaný za účasti oby-
vateľstva a predstaviteľov afganskej miestnej štátnej správy, náhod-
né a nekoncepčné aktivity PRT pôsobia veľmi kontraproduktívne. 
Vojenskí predstavitelia jednotky CIMIC totiž tak ako zvyšok posád-
ky pôsobia v PRT iba štyri mesiace. To je príliš krátky čas na to, aby 
sa zoznámili so situáciou, miestnymi potrebami, ľuďmi a organi-
záciami, s ktorými majú spolupracovať a vykonávali svoje aktivity 
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tak, aby zapadli do schválenej koncepcie rozvoja a nevytvárali akúsi 
živelnú opozíciu. Americký prístup „získať srdcia a mysle” je totiž 
zmysluplný tam, kde z bezpečnostných dôvodov rozvojová pomoc 
len začína a neexistuje ešte k nej komplexný prístup.

Jedným z dôležitých elementov budovania kapacít v Afganistane 
je práve učenie dlhodobého plánovania a koncepčného prístupu, kto-
rý sa z pochopiteľných dôvodov po desaťročiach vojen z myslí ľudí 
úplne vytratil. Takýto prístup však vyžaduje disciplínu a vzájomnú 
koordináciu rôznych zahraničných organizácií. Náhodná podpora 
projektov či nereálne sľuby sú pre Afgancov medveďou službou. 

Kvôli nedostatočnej pripravenosti vojakov na kontakt s obyva-
teľstvom PRT zlyhávajú aj v situáciách, kde by naozaj mohli „zís-
kať srdcia a mysle”. V lete 2005 napríklad vedúci CIMIC arogantne 
odmietol delegáciu staršinov z osád zaplavených povodňou, ktorí 
prosili o akútnu pomoc a použitie bagrov a stavebných mechaniz-
mov, ktorými PRT disponuje a sú nepoužívané. Zato sa jednotka 
PsyOps (Psychological Operations –zodpovedná za propagáciu 
PRT v očiach miestneho obyvateľstva) vybrala testovať nové letá-
ky „Voda je život” s obrázkom rieky propagujúce hygienu práve do 
oblastí, kde ľudia v tom čase hynuli v dôsledku ničivých povodní.

Záver

Koncept PRT vo svojej základnej podobe je užitočný a aplikovateľ-
ný iba v oblastiach, kde je nemožné, alebo prinajmenšom extrémne 
zložité zapojiť do rozvojovej práce špecializované civilné organizá-
cie. V oblastiach ako severovýchodný Afganistan sú PRT vo svojej 
dnešnej podobe zbytočné.

Stabilizačné jednotky NATO by mali byť reálne pripravené rea-
lizovať svoju primárnu misiu, ktorou je podieľanie sa na udržiavaní 
bezpečnosti v oblasti. V praxi sa však tejto úlohe vyhýbajú, čo spôso-
buje sklamanie v radoch miestneho obyvateľstva a posilňovanie imi-
džu „okupačnej armády“. Navyše nie sú ochotné a schopné garanto-
vať ani len bezpečnosť príslušníkov medzinárodných civilných roz-
vojových organizácií pracujúcich v ich zóne pôsobnosti. 

Vojenské zložky nemôžu profesionálne vykonávať rozvojovú prá-
cu, nakoľko im dĺžka misie jednotlivých posádok, chýbajúca inštitu-
cionálna pamäť, nedostatočná pripravenosť v oblasti komunikácie 
s obyvateľstvom a vnútorné bezpečnostné opatrenia neumožňujú 
vykonať kvalitnú analýzu potrieb a zapojiť sa do koordinovaných 
dlhodobých plánov rozvoja oblasti. 

Zuzana FIALOVÁ
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Všade tam, kde je to možné, by sa mali jednotky NATO sústreďo-
vať výlučne na udržiavanie bezpečnosti a stability a prácu na rozvo-
jových projektoch prenechať civilným odborníkom.

Je veľmi potrebné prejsť od politických vyhlásení na úrovni NATO 
k vecnej diskusii o reálnych úlohách a dopade činnosti PRT. Disku-
sii by mala predchádzať nezávislá medzinárodná evaluačná štúdia, 
ktorá by zhodnotila činnosť jednotlivých PRT podľa jednotných 
medzinárodných kritérií. Takisto je nevyhnutné zhodnotiť fi nan-
čnú udržateľnosť, prípadne „návratnosť“ nákladov na udržiavanie 
PRT. Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Afganis-
tane by sme nemali dovoliť mrhanie prostriedkov jednotlivých kra-
jín na zabezpečenie dobre platenej dovolenky stovkám dôstojníkov, 
ktorých prítomnosť nielen že nenapomáha zlepšeniu situácie, ale ju 
v mnohých prípadoch preukázateľne zhoršuje.

Implikácie pre Slovensko

Prioritou Slovenska v postkonfl iktnom usporiadaní Afganistanu by 
sa malo stať zviditeľnenie našej prítomnosti a vkladu do procesu sta-
bilizácie a rozvoja krajiny. 

Poskytovanie civilných či vojenských expertov do PRT by malo 
prebiehať na základe veľmi podrobnej dohody s vládou vedúcej kra-
jiny o ich kompetenciách, náplni práce, pracovných podmienkach 
a zdrojoch fi nancovania ich práce. Pokiaľ sa nedohliadne na to, aby 
bola slovenská prítomnosť dostatočne zviditeľnená, práca expertov 
možno zanechá pozitívny obraz o nich ako o ľuďoch, ale nepomô-
že posilniť pozíciu SR ako člena ISAF či NATO. Naša krajina sa 
pochopiteľne nikdy nevyrovná iným v početnosti vojenských jed-
notiek. Máme však odborníkov, ktorých pôsobenie môže významne 
zlepšiť kvalitu práce vojenských či civilných organizácií. Vyžaduje 
to však dobrú prípravu a koordináciu medzi jednotlivými rezortmi, 
aby naši experti nepracovali pod vlajkami a za prostriedky iných kra-
jín, ale aby mali možnosť prezentovať sa plnohodnotne ako predsta-
vitelia svojej krajiny.

Ako už bolo uvedené vyššie, Slovensko ako člen NATO sa tiež 
musí postaviť čelom k reálnej situácii a potrebám Afganistanu. Bolo 
by vhodné aby slovenská vláda reagovala na prosby zo strany Ali-
ancie o posilnenie bojových jednotiek a neschovávala sa za argu-
ment o dostatočnosti zastúpenia prostredníctvom malej ženijnej 
jednotky a niekoľkých technických vojenských pracovníkov. Poli-
tická špička a následne i slovenská verejnosť musí pochopiť nutnosť 
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zmeny prístupu a vyčlenenia väčšieho množstva ľudských i fi nan-
čných zdrojov na dôstojné plnenie si povinností, ktoré nám z člen-
stva v NATO vyplývajú.

Vo vojenskej oblasti by sa SR mala sústrediť na priamu spoluprácu 
s menšími krajinami, ako napr. Maďarsko či Litva, ktoré sú v súčas-
nosti vedúcimi krajinami PRT, hoci ich rozpočty sú porovnateľné 
so Slovenskom. Je tu predpoklad reálneho partnerstva, na rozdiel od 
paternalistického prístupu veľkých krajín (napr. Nemecka).

Podobne ako ostatné členské krajiny NATO, aj SR by mala vylep-
šiť prípravu svojich vojakov, ktorí sú vysielaní na zahraničné misie 
tak, aby zodpovedala požiadavkám, ktoré sú na nich v teréne klade-
né. Vyžaduje to zlepšiť znalosti o kultúre a zvykoch danej krajiny, 
ako aj tréning v oblasti kontaktu s civilným obyvateľstvom. Navy-
še, jednotky zapojené do stabilizačných operácií sa často stretáva-
jú s nevyhnutnosťou výkonu parapolicajných zadaní (pochôdzky, 
ochrana osôb a majetku, udržiavanie poriadku v spolupráci s miest-
nymi bezpečnostnými zložkami, apod.), na ktoré by mali byť tak-
tiež pripravené. V neposlednom rade je dôležité, aby vojaci pred 
odchodom do danej krajiny dostali kvalitné a objektívne informácie 
o situácii a náladách obyvateľstva, aby neboli už pri príchode nega-
tívne a antagonisticky voči nemu naladení a vyhli sa tak syndrómu 
samonapĺňajúcej sa prognózy.

Stratégia slovenskej rozvojovej pomoci v Afganistane vyžaduje 
jasné postavenie priorít a sústredenie sa na vybrané oblasti geogra-
fi cky aj obsahovo. S neveľkými prostriedkami, ktoré má k dispozí-
cii, by sa SR namiesto náhodne vybraných malých projektov mala 
sústrediť na také, ktoré využívajú špecifi cký slovenský know-how a 
sú schopné priniesť systémovú zmenu. Projekty rozvojovej pomoci 
by nemali kopírovať alebo snažiť sa konkurovať projektom iných 
krajín s veľkými rozpočtami (napr. rozvoj základného a stredného 
školstva podporovaný nemeckou vládou). Namiesto toho by sa mali 
sústrediť na oblasti doteraz nedostatočne pokryté, ako napr. roz-
voj demokratických inštitúcií, budovanie kapacít v sektore verejnej 
správy, vodné hospodárstvo a energetika, textilný priemysel, rozvoj 
malého a stredného podnikania, apod., pričom k zostaveniu pri-
orít lepšie využívať informácie o existujúcich aktivitách iných krajín. 
Slovenská vláda by mala tiež podporovať väčší podiel súkromného 
sektora na implementovaní rozvojovej pomoci a nerobiť ju výlučne 
prostredníctvom mimovládnych organizácií. Práve súkromný sek-
tor totiž disponuje know-how a odborníkmi v oblasti rozvoja prie-
myslu a podnikania, a teda môže výrazne pomôcť udržateľnému 
ekonomickému rozvoju Afganistanu.  

Zuzana FIALOVÁ
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Úvod

Pred štyrmi rokmi, 19. 3. 2003, začala vojenská invázia USA do Ira-
ku. Po niekoľkých týždňoch bolo po vojne, odpor irackej armády bol 
menej než symbolický. Prezident USA 1. 5. 2003 slávnostne ohlásil 
víťazstvo vo vojne. Dnes má situácia veľmi ďaleko od víťazstva. 

Politický proces v Iraku v uplynulom roku

Koncom roka 2005 začali v politickom vývoji Iraku prevažovať 
pozitívne tendencie. Utíchla nespokojnosť s výsledkom referenda 
o novej ústave a politické sily začali konštruktívne prípravy na nové 
voľby. Pozitívne trendy z politiky mali vplyv i na celkové nálady 
obyvateľstva a po dlhšej dobe začali medzi obyvateľstvom prevládať 
optimistické názory na budúci vývoj Iraku.

Sunnitské politické strany a bloky nezopakovali svoj volebný 
bojkot z januára 2005 a sunniti sa volieb zúčastnili v hojnom poč-
te. Dokonca volebná účasť v prevažne sunnitských provinciách 
dosiahla vyššie percentuálne hodnoty, než v provinciách prevažne 
šíitskych. Úspech demokratického procesu bol viditeľný na postup-
nom náraste volebnej účasti. Kým volieb v januári 2005 sa zúčast-
nilo 8 mil. voličov, ústavného referenda v októbri skoro 10 mil. a 
decembrových volieb už vyše 12 mil. voličov. K pozitívnym poči-
nom možno rátať aj účasť radikálneho šíitskeho politického hnutia 
Sadríja na voľbách. 

Prehratý mier: vnútropolitický 
vývoj v Iraku 1.3



324

1.3
1 Strana islamskej výzvy, 
Islamská strana cnosti, Stra-
na koalície stredu, Organi-
zácia Badr, Najvyššia rada 
pre islamskú revolúciu v Ira-
ku (NRIRI), Islamská únia 
Turkménov Iraku, Zhromaž-
denie spravodlivosti a rov-
nosti, Iracké demokratické 
hnutie, Hnutie Hizballáh 
v Iraku, Hnutie turkménskej 
vernosti, Strana islámskej 
výzvy – iracká organizácia, 
Sadrovský blok, Islámske 
hnutie vodcu mu eníkov, 
Demokratické zhromažde-
nie aš-Šabak, Schôdza refor-
my a výstavby, Zoskupenie 
spravodlivosti, Slobodný Irak 
– pozn. aut.

2 Demokratická strana Kur-
distanu (DSK) a Vlastenec-
ká únia Kurdistanu (VUK). 
Okrem týchto dominantných 
strán sa v koalícii nachádzajú 
ešte Strana práce Kurdistanu, 
Komunistická strana Kurdis-
tanu, Socialistická demokra-
tická strana Kurdistanu, Stra-
na chaldejskej demokratickej 
jednoty, Islámska skupina 
Kurdistanu a Strana bratstva 
Turkménov – pozn. aut.

3 Iracká islámska strana (Táriq 
al-Hášimí), Rada irackého 
národného dialógu (Chaláf 
al-'Ulján), Všeobecný kon-
gres irackého udu ('Adnán 
ad-Dulajmí) – pozn. aut.

4 Iracký národný zoznam: 
Hnutie irackej národnej svor-
nosti (politické hnutie Ijjáda 
Alláwího), Ira ania (Gházi 
al-Jáwir), Iracká komunistic-
ká strana (Hamíd Madžíd 
Músa), Nezávislé demok-
ratické zoskupenie ('Adnán 
al-Bádžadží), Iracké repub-
likánske zoskupenie (Nasir 
Kámil al-Džadirdží). V koalí-
cii sa nachádza aj nieko ko 
menších politických strán a 
hnutí: Strana zjednotenia, 
Demokratické zhromažde-
nie Qásimí, Arabské socia-
listické hnutie, Skupina 
stredného Eufratu. Nezávis-
lá iracká aliancia, Nezávislé 

Markantná bola aj „mierová“ atmosféra v deň volieb. Kým vo 
volebný deň v januárových voľbách sa uskutočnilo asi 260 povsta-
leckých a teroristických útokov, v decembri v deň volieb sa dali úto-
ky porátať na prstoch. Dá sa povedať, že demokratické voľby ako 
základ usporiadania štátu boli akceptované drvivou väčšinou irac-
kého obyvateľstva bez ohľadu etnické a náboženské rozdiely. V spo-
ločnosti bolo viditeľná dlho nevídaná jednota ohľadom budúceho 
demokratického smerovania Iraku. Nemalou mierou k tomu pris-
pela i spoločná iniciatíva kurdských, sunnitských a šíitskych lídrov 
pred voľbami, ktorá požadovala stanovenie odchodu okupačných 
vojsk z Iraku (21. 11. 2005).

Výsledok volieb

Už niekoľko dní po parlamentných voľbách (konali sa 15. 12. 
2006) zverejnila nezávislá volebná komisia predbežné výsledky, 
no tieto vyvolali protesty prakticky všetkých politických strán 
mimo hlavnej šíitskej koalície a kurdskej koalície. Výsledky sa 
museli ešte raz prepočítať a konečný certifi kovaný výsledok bol 
zverejnený až 10. 2. 2007 [1]. Voľby vyhrala šíitska náboženská 
koalícia Zjednotená iracká aliancia1 (ZIA) so ziskom 128 man-
dátov. Demokratická vlastenecká aliancia Kurdistanu2 získala 
53 mandátov, Iracký front súladu3 44, Iracký národný zoznam4 25, 
Iracký front pre národný dialóg5 11, Kurdistanská islamská únia6 
5, Blok oslobodenia a zmierenia7 3, Zvestovatelia8 2, Zoznam Mit-
hála al-‘Alúsího pre iracký národ9 1, Turkménsky iracký front10 1, 
Jazídske hnutie pre reformu a pokrok11 1, Zoznam Mezopotám-
cov12 1.

Zjednotená iracká aliancia (ZIA) 128
Demokratická vlastenecká aliancia Kurdistanu  53
Iracký front súladu (Tawáfuq)  44
Iracký národný zoznam (INZ)  25
Iracký front pre národný dialóg (Hiwár)  11
Kurdistanská islámska únia   5
Blok oslobodenia a zmierenia   3
Zvestovatelia   2
Zoznam Mithála al-'Alúsího pre iracký národ   1
Turkménsky iracký front   1
Jazídske hnutie pre reformu a pokrok   1
Zoznam Mezopotámcov   1
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zhromaždenie irackých šej-
kov, Národná kandidátka, 
Spolo nos  turkménskych 
kme ov a vodcov – pozn. 
aut.

5 Iracký národný front, Iracký 
národný front pre zjednote-
nie slobodného Iraku, Arab-
ský demokratický front, Hnu-
tie synov zjednoteného Iraku, 
Iracká kres anská demokra-
tická strana – pozn. aut. 

6 Kurdská sekcia Muslimské-
ho bratstva, jej politika je 
však absolútne samostatná. 
Snaží sa o zavedenie islám-
skeho štátu v Iraku, ktorý by 
plne rešpektoval práva Kur-
dov. Silná je hlavne v oblas-
ti Irbíl. Má korektné vz ahy s 
Demokratickou stranou Kur-
distanu i s Vlasteneckou úni-
ou Kurdistanu, aj ke  koalí-
ciu s nimi vytvori  odmietla 
– pozn. aut.

7 Nástupnícka organizácia 
exilovej Strany vlasti. Libe-
rálna a sekulárna orientácia, 
hoci jej lenovia sú prevaž-
ne sunniti z kme a Džubúr. 
Má tiež podporu bývalých 
lenov Socialistickej strany 

arabskej obrody (BAATH), 
pretože požaduje ich reinteg-
ráciu a ukon enie tzv. deba-
athifikácie – pozn. aut.

8 Risálijún je trochu zvláštne 
pomenovanie asti sadrov-
ského hnutia, ktorá šla do 
volieb mimo kandidátky ZIA. 
V parlamente sa však spojili 
so sadrovskou frakciou ZIA – 
pozn. aut.

9 Koalícia Irackého federa-
listického zhromaždenia a 
Irackej strany Umma. No do 
parlamentu sa dostal iba líder 
tejto kandidátky, ktorý vystu-
poval ako nezávislý kandidát 
(Mithál al-'Alúsí). V parla-
mente je to prakticky jediný 
poslanec, ktorý sa pred vo -
bami vyslovil za „strategic-
ké partnerstvo s USA“, ktoré 
zah a o. i. zriadenie americ-
kých vojenských základní po 

Vnútorná diferenciácia irackých politických strán 
a hnutí

ZIA sa všeobecne považuje za výsledok as-Sístáního aktivity na jeseň 
2004, pred prvými voľbami, keď sa usiloval o šíitsku jednotu. V 
skutočnosti koalícia nestojí na as-Sístáního podpore, skôr na jeho 
odpore k akejkoľvek šíitskej náboženskej strane/koalícii, ktorá by 
ostrakizovala niektorú časť šíitskej populácie. 

Jej aktivity sú výsledkom politickej dohody 4 – 5 najväčších čle-
nov koalície. Sú to Najvyššia rada pre islámsku revolúciu v Iraku 
(NRIRI) a jej sesterská Organizácia Badr, Strana islámskej výzvy 
(Da´wa) a Strana islámskej výzvy – iracká organizácia, Islámska 
strana cnosti (Fadhíla), a Hnutie Sadrovcov (Sadríja). Genéza roz-
delenia je dosť zložitá, ale dá sa povedať, že všetky tieto strany majú 
jednotný pôvod. 

V 60. rokoch vzniklo v Iraku Hnutie islámskejislamskej výzvy 
(Haraka ad-Da´wa al-islámíja) 13, ktoré malo záštitu veľkých ajatol-
láhov Muhammada Báqira as-Sadra a Muhsina al-Hakíma. Ideovo 
vychádzalo z prác as-Sadra, ktoré sa dajú porovnať s Chomejního 
koncepciou Velájate fakíh (Vláda duchovenstva). 

Nástup moci strany BAATH znamenal zintenzívnenie napätých 
vzťahov medzi Da´wa a štátnou mocou. Začiatok iránsko-irackej 
vojny priniesol perzekúcie členov a popravu jej vodcu. Tisícky čle-
nov utiekli do iránskeho exilu a začalo štiepenie dovtedy jednotné-
ho hnutia.

Podľa šíitskej doktríny by laickí veriaci mali nasledovať učencov 
s náboženským vzdelaním a znalých práva. Prakticky vo všetkých 
oblastiach života by sa mali riadiť odporúčaniami a právnymi roz-
hodnutiami „Zdrojov napodobňovania“ (mardža at-taqlíd), naj-
vyšších duchovných autorít. Smrťou Zdroja zanikajú jeho právne 
rozhodnutia, no je pravidlom, že v nich pokračuje jeho žiak. Tie-
to autority si šíiti môžu vybrať spomedzi najvyššieho duchovenstva 
prakticky slobodne, podľa vlastného uváženia, no pravidlom je, že 
by ich ostatné autority nemali spochybňovať. 

Hlavný prúd šíitskeho duchovenstva sa však politickému anga-
žovaniu vyhýba. Zostáva bokom a obmedzuje sa na pozorovanie 
a prípadnú kritiku politických a sociálnych pomerov. Túto pozí-
ciu zastáva i najvyššia duchovná autorita irackých šíitov, veľký aja-
tolláh as-Sístání. Jeho posledným právnym výrokom týkajúcim sa 
politiky bola výzva na účasť vo voľbách v októbri 2004. Nie je stú-
pencom vlády duchovenstva, politického systému susedného Iránu. 
Jeho najbližší spolupracovník a pravdepodobný nástupca ajatolláh 
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stiahnutí okupa ných vojsk – 
pozn. aut.

10 Zastupuje turkménsku 
národnostnú menšinu. Nie-
ko ko turkménskych strán i 
jednotlivcov išlo do volieb 
ako sú as  rôznych koalícií 
(šíitskych, kurdských, sun-
nitských i sekulárnych) a 
Turkméni v parlamente viac 
zástupcov – pozn. aut. 

11 Jazídi sú zvláštnou kurd-
skou náboženskou skupinou. 
Jeden ich poslanec (Amín 
Farhán Džídžú) bol zvolený 
trochu zvláštnym spôsobom, 
ke  získal „zvyškový“ man-
dát v provincii Ninive, hoci 
v celoirackom hlasovaní 
nedosiahlo hnutie minimum 
potrebné na zisk aspo  jed-
ného miesta – pozn. aut.

12 Kandida ná listina Asýr-
skeho demokratického hnu-
tia. (Asýr ania sú irackí nes-
toriánski kres ania, Chaldejci 
sú v únii s Rímom). Získala 
tzv. kompenza né miesto – v 
druhom skrutíniu po priráta-
ní hlasov zo zahrani ia ako 
jediná prekro ila minimálny 
limit potrebný na získanie 
jedného mandátu. Mandát 
získal jej predseda Júnadám 
Júsuf Kanná. Najzaujímavej-
šie je, že v zahrani í získa-
la viac než polovicu hlasov 
– pozn. aut.

13 Da´wa – pozvanie, výzva. 
V náboženskom význame 
výzva adresovaná udstvu 
skrz prorokov, aby nasle-
dovali pravé náboženstvo. 
Korán XIV, 46. Možno chá-
pa  aj ako misijnú výzvu – 
pozn. aut.

14 Za možného nástupcu je 
pokladaný i ve ký ajatolláh 
Muhammad Isháq Fajjád – 
pozn. aut.

15 Hovoríme o právnych 
rozhodnutiach týkajúcich 
sa politických záležitos-
ti. V ostatných otázkach 
každodenného života nik 

an-Nadžafí tiež patrí ku kvietistickej (voči politike pasívnej) časti 
duchovenstva, no na rozdiel od as-Sístáního prítomnosť okupač-
ných síl neignoruje, ale čiastočne kritizuje.14

Všetky politické strany združené v ZIA sa vo svojich politických 
programoch usilujú o vznik politického systému založeného na 
šíitskej nábožensko-právnej doktríne. Keďže sa v politickej oblasti 
nemôžu spoliehať na rozhodnutia veľkého ajatolláha as-Sístáního, sú 
nútení v politických otázkach vyhľadávať rozhodnutia inej duchov-
nej autority. NRIRI má v tomto výhodu, jej vedúcou osobnosťou 
je ajatolláh al-Hakím, sám nábožensko-právna autorita. V otázkach 
štátu a práva zároveň pokladajú za smerodajné aj rozhodnutia irán-
skeho rahbara Chameneího. Frakcie Da´wa nemajú krytie nábožen-
sko-právnej autority a isté náznaky ukazujú, že ako Zdroj napodob-
ňovania15 uznávajú libanonského ajatolláha Fadlalláha. 

Prakticky bez duchovnej opory je hlavný prúd hnutia Sadrovcov. 
Žiakom a nástupcom ajatolláha as-Sadra je ajatolláh Kázim Ha´íri, 
ktorý sa po Saddámovom páde nevrátil z iránskeho exilu. Došlo pre-
to k roztržke medzi ním a Muqtadá as-Sadrom, ktorý jeho pobyt 
v Iráne kritizuje z irackých nacionalistických pozícií. Veľký ajatolláh 
Ha´íri prestal podporovať Muqtadu a preniesol svoju podporu na 
ajatolláha al-Ja'qúbího. Zároveň došlo k triešteniu Sadríje a zo stú-
pencov ajatolláha al-Ja'qúbího vznikla Strana islámskej cnosti (Fad-
híla). Hlavný prúd sadrovského hnutia je naďalej lojálny k Muqta-
dovi, no s určitými výhradami; v skutočnosti je to lojalita k jeho 
mŕtvemu otcovi, resp. k jeho učeniu. Vodcovstvo Muqtadu síce spo-
chybňované nie je, ale často sú jeho príkazy ignorované.16 

Vnútorné rozpory ZIA sú viac výsledkom osobných sporov 
a nedorozumení medzi vodcami jednotlivých frakcií než rozdiel-
mi v politických programoch. Tie sa dajú zjednotiť na jednej myš-
lienke – vybudovaní štátneho zriadenia podobného iránskemu sys-
tému. Rozdiely sú v metódach a čase nastolenia teokracie. Dosť 
podstatné rozdiely v programoch možno nájsť napr. v otázke vnú-
torného usporiadania štátu, teda v otázke federácie alebo unitár-
neho štátu.

Kurdská koalícia

Politické pnutia vnútri kurdskej koalície nie sú také výrazné ako 
v ZIA. Dve hlavné strany koalície si svoje rozpory vybavili už počas 
občianskej vojny v Kurdistane a od polovice 90. rokov dodržiavajú 
prísne paritné rozdelenie moci. V kurdskej autonómii i pri voľbách 
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as-Sístáního autoritu nespo-
chyb uje a riadia sa ou 
aj politickí predstavitelia 
strán ZIA. Iné autority vyh a-
dávajú iba preto, že as-Sístání 
sa politickým záležitostiam 
nevenuje – pozn. aut.

16 Napríklad ke  vyzýval na 
ukon enie protisunnitského 
násilia – pozn. aut.

17 Demokratická strana Kur-
distanu a Vlastenecká únia 
Kurdistanu – pozn. aut.

do irackého národného zhromaždenia DSK a VUK17 postupujú 
jednotne. Nedochádza medzi nimi k žiadnemu demokratickému 
súťaženiu, mandáty si v praktickej rovine rozdeľujú ešte pred voľ-
bami. Vo voľbách do provinčných zastupiteľstiev mimo kurdskej 
autonómie (Ninive, Kirkúk, Saláhudín, Dijála) postupovali rov-
nako. Politické posty majú politické špičky koalície tiež rozdelené 
spravodlivo – vodca VUK al-Barzání je prezidentom kurdskej auto-
nómie, šéf DSK al-Talabání je prezidentom Iraku.

Hlavným politickým cieľom Kurdskej koalície je čo najširšia auto-
nómia pre ich región. Z dlhodobého hľadiska sa nebránia ani úva-
hám o samostatnom štáte, ale táto otázka nie je v súčasnosti v prog-
rame. Z krátkodobých politických cieľov je najdôležitejšou časťou 
ich programu úsilie o začlenenie provincie Kirkúk (alebo jej časti) 
do kurdskej autonómie a spätná „kurdizácia“ oblastí násilne arabizo-
vaných v minulých desaťročiach. Do ich politického portfólia tak-
tiež patrí zadržiavanie islámizačných tendencií ZIA. 

Politický vývoj po vo bách

Pozitívne tendencie badateľné pred voľbami prakticky ustali. Začalo 
to zverejnením necertifi kovaného výsledku volieb, proti ktorému sa 
zdvihla veľká vlna odporu medzi sunnitskými a sekulárnymi politic-
kými silami. Volebná komisia dodatočne uznala správnosť skoro 1,5 
mil. hlasov navyše, no na konečnom pomere rozdelenia mandátov 
to nič nezmenilo. Napriek tomu tento výsledok všetky relevantné 
politické sily akceptovali.

Ďalšie dva mesiace trvalo zloženie koaličnej vlády. Ešte pred voľba-
mi bol za jasného favorita na premiérske kreslo považovaný úradujú-
ci premiér Ibrahím al-Džáfarí, no po voľbách sa proti nemu postavili 
sunnitské i kurdské strany. ZIA bola nútená vybrať zo svojich radov 
nového kandidáta a pritom sa naplno prejavili jej vnútorné rozpory. 
Šíitska koalícia bola v tej dobe rozdelená na dva skoro rovnaké blo-
ky – NRIRI a Fadhíla na strane jednej (ich kandidátom bol ‘Abil 
‘Abdalmahdí), obe frakcie strany Da‘wa plus Sadríja na strane druhej 
(Dža´farí). Zvyšní poslanci boli rovnomerne rozdelení medzi oba 
bloky. Patovú situáciu rozriešil sám Džáfarí, keď ustúpil a jeho strana 
nominovala al-Málikího, ktorý získal podporu celej ZIA.

Rozpory sa týkali aj ďalších členov vlády, hlavne účasti a neúčasti 
sunnitských politikov. Nakoniec však došlo ku kompromisu a 22. 
4., viac než štyri mesiace po voľbách, došlo k schváleniu novej vlády. 
Prezidentom sa stal opäť al-Talabání.
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18 Skupina poslancov odmie-
tajúca tento zákon vzniesla 
obvinenie z manipulácie. 
Ke že bojkotovali hlasova-
nie a pri hlasovaní neboli 
prítomní ani novinári,  nik 
nemal možnos  overi  sku-
to ný po et hlasujúcich. 
Pod a namietajúcich poslan-
cov po et skuto ne hlasu-
júcich nedosiahol potrebné 
kvórum – pozn. aut.

19 Pokusy o zvolanie strosko-
tali na neú asti poslancov. 
Potrebné kvórum sa podarilo 
prekro i  pri hlasovaní o bez-
pe nostnom pláne premiéra 
al-Málikího, napriek tomu 
neprešiel – pozn. aut.

20 Provinciu Ninive ovlá-
da Kurdská koalícia, ktorá 
získala vo vo bách do pro-
vin ných zastupite stiev dve 
tretiny hlasov. No v decem-
brových vo bách, ktoré už 
sunniti nebojkotovali, získa-
la v tejto provincii iba 20 % 
– pozn. aut.

21 Provincia má asi milión oby-
vate ov. Volieb v decembri 
2005 sa zú astnilo 585 000 
voli ov – pozn. aut.

Rozpory medzi politickými silami však neboli zažehnané. Hlav-
ným predmetom sporov je otázka federatívneho usporiadania. Tu 
sa politické sily rozdeľujú na dva protichodné tábory. Stúpencami 
federácie sú samozrejme hlavne Kurdi, podporu majú v časti ZIA; 
NRIRI spolu s kurdskou koalíciou presadzujú myšlienku federá-
cie troch regiónov. Odporcami sú všetky sunnitské strany a Sadrí-
ja. Ostatné strany ZIA nie sú v otázke federácie vyhranené. Jedna 
frakcia Da´wy je spojencom Sadríje (v otázke federácie), druhá je 
značne indiferentná. Fadhíla je silným zástancom federácie, nie však 
na princípe etnickom a náboženskom (3 regióny), ale na princípe 
„prirodzených regiónov“ (5 – 9 celkov). 

Spojenectvá politických síl založené na podpore či odpore voči 
federalizácii sú však nestabilné, rozdeľuje ich zase otázka „debaathi-
fi kácie“. Tu je jednotný blok šíitskych strán za a skoro jednotný blok 
sunnitských strán proti. Kurdi sú (zdá sa) v tejto otázke ochotní na 
kompromisy s oboma stranami. 

Po začatí operácie proti milíciám je na programe dňa rekon-
štrukcia vlády. Od hlasovania o zákone o formovaní provinčných 
konfederácií (tzv. federalizačný) 11. 10. 2006, ktoré prebehlo 
dosť podivuhodným spôsobom18, sa však parlament nezišiel.19 
Žiadna rekonštrukcia vlády nemôže byť bez hlasovania parla-
mentu o dôvere novej vláde demokratická. Nezistený počet čle-
nov vlády i parlamentu sa nachádza v zahraničí [4] z dôvodu zlej 
bezpečnostnej situácie i z dôvodu prenasledovania okupačnými 
silami v rámci novej bezpečnostnej stratégie. Niektorí odvážnejší 
poslanci Sadríje demonštratívne ohlasujú [6] svoj odchod z vlád-
nej koalície, ale viac je tých, ktorí opúšťajú Irak bez rozruchu. 
Situácia vyvrcholila stiahnutím ministrov as-Sadrovho bloku 
z vlády.

Politický proces je rok po voľbách v hlbokej kríze, vláda je prak-
ticky nefunkčná a jej skutočnú podpora v parlamente je otázna. 
Za silný defi cit demokracie možno považovať provinčné zastupi-
teľstvá, ktoré v niekoľkých provinciách v praktickej rovine niko-
ho nereprezentujú. Keďže voľby do provinčných zastupiteľstiev 
sa konali za sunnitského bojkotu, výsledky neodrážajú skutočné 
etnické, náboženské či politické rozdelenie. Tak sa stalo, že niekto-
ré provincie so sunnitskou väčšinou kontrolujú provinčné zastupi-
teľstvá s prevahou kurdských (Ninive)20 strán, resp. malých poli-
tických zoskupení (Saláhudín) bez skutočnej podpory medzi oby-
vateľstvom. Najvýraznejšie je to v provincii Anbár, kde o zložení 
provinčného zastupiteľstva vo voľbách v januári 2005 rozhodlo iba 
3 775 voličov.21
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22 Hovoríme o profesionál-
nych dôstojníkoch a pod-
dôstojníkoch, ktorí prišli roz-
pustením armády o živobytie 
– pozn. aut.

23 V poslednej dobe dochá-
dza k ve kým rozporom 
medzi teroristickými sku-
pinami a povstalcami. Situ-
ácia skôr i neskôr vyvrcho-
lí ozbrojenou konfrontáciou 
medzi nimi. Prakticky jedi-
nou prekážkou je okupácia. 
Kme ové milície sú proti 
teroristickým skupinám nala-
dené tiež ve mi nepriate sky
– pozn. aut.

24 Hlavným cie om teroris-
tov sú civilisti, u povstalcov 
bezpe nostné sily a koali né
vojská. K prelínaniu dochá-
dza pri záujemcoch o prácu 
v bezpe nostných zložkách, 
teda ešte civilistoch, ktorí sú 
však už „legitímnym“ cie om
pre povstalcov – pozn. aut.

25Po smrti az-Zarkáwího jeho 
organizácia Tanzím al-Káida 
fí Bilád al-Ráfidajn, tvorená 
prevažne salafistickými dži-
hádistickými internacionalis-
tami, pod ahla zjednocova-
ciemu úsiliu domácich sala-
fistických síl – pozn. aut.

26 Madžlis aš-Šúra al-Mudžá-
hiddín, v ktorej sa zjednoti-
lo šes  salafistických skupín: 
Tanzím al-Qáida fí Bilád al-
Ráfidajn (Organizácia al-Ká-
idy v Mezopotámii), Džajš 
at-Tá´ifa al-Mansúra (Armá-
da skupiny ví azov), Sarájá 
Ansár at-Tawhíd (Oddiely stú-
pencov monoteizmu), Sarájá 
al-Džihád al-Islámí (Oddiely 
islámskeho džihádu), Sarájá 
al-Ghurabá (Oddiely nezná-
mych) a Katáib al-Ahwál ( 
Brigády šírite ov strachu). 
Neskôr sa k nim pripojila 
skupina Džajš Ahl as-Sun-
na wa al-Džamá´a (Armáda 
udu sunny a zjednotenia) – 

pozn. aut.

27 Zástupcovia ilegálnej 
strany Baath, Irackého 

Bezpe nostná situácia

Bezpečnostná situácia sa z dlhodobého hľadiska od polovice roku 
2003 zhoršuje. Dajú sa vypozorovať isté „sezónne výkyvy“, no krivka 
počtu násilnosti i počtu obetí má dlhodobo stúpajúci charakter. Tes-
ne pred voľbami v decembri 2005 bolo zjavné určité zlepšenie, povs-
talecké skupiny realizovali akési „moratórium“ na útoky a dokázali 
k tomu dotlačiť aj teroristické skupiny. 

Súčasné iracké násilie je nutné rozložiť do troch síce súvisiacich, 
no predsa len odlišných blokov. V prvom rade je to povstalecká akti-
vita proti okupačným jednotkám a proti irackým bezpečnostným 
zložkám, ktoré povstalci považujú za „kolaborantov“. Prvotnou prí-
činou povstaleckého hnutia bolo rozpustenie starej „Saddámovej“ 
armády a následné prejavy frustrácie bývalých vojakov22. K zdrojom 
vzniku povstaleckého hnutia treba prirátať i kontinuálny prechod 
exponentov bývalého režimu, činiteľov tajnej služby a časti bezpeč-
nostného aparátu do ilegality.

V čase vzniku odboja mala strana BAATH na povstalecké skupi-
ny veľký vplyv, no postupným zapájaním do značnej miery apolitic-
kých členov bývalej armády do odboja sa povstalecké hnutie vypro-
fi lovalo viac nacionalisticky či islámisticky (alebo nacionalisticko-
islámisticky). Aj veľké povstalecké skupiny vedené funkcionármi 
bývalého režimu dnes nevystupujú za obnovu vlády BAATH, ale 
za nezávislosť a suverenitu Iraku. 

Od týchto povstaleckých skupín je nutné oddeliť skupiny tero-
ristické.23 Ich aktivity sa zameriavajú hlavne na civilné obyvateľstvo, 
ktoré je samozrejme ľahším cieľom než vojenské jednotky. Teroris-
tické skupiny sú tvorené sčasti z džihádistických internacionalis-
tov, no niektoré salafi stické skupiny sú tvorené aj domácimi mili-
tantmi. Medzi povstaleckými a teroristickými skupinami dochádza 
k istému prelínaniu, hlavne čo sa týka cieľov – nedá sa však nazvať 
príznačným24.

Udalosti posledných mesiacov ukazujú ešte jeden výrazný trend 
medzi opozičnými silami – zjednocovanie a budovanie jednotných 
blokov. Tento fenomén je už od polovice minulého roka (od az-Za-
rqáwího smrti25), zjavne viditeľný medzi teroristami i povstalcami. 
Teroristické skupiny sa zjednotili v organizácii Poradná rada mudžá-
hidov26 pod jednotným velením Abú ‘Umara al-Baghdádího a táto 
skupina dokonca „vyhlásila“ Islámsky štát Irak. 

Povstalecké organizácie vytvorili pre koordináciu svojej činnosti 
výbor 25 osobností27 reprezentujúcich hlavné skupiny ozbrojeného 
i neozbrojeného hnutia odporu [7].
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vlasteneckého zväzu, Vrch-
ného velite stva ozbrojených 
síl, protiokupa nej frakcie 
komunistov, Asociácie mus-
limských u encov, stúpencov 
ajatolláha al-Baghdádího, 
panarabských a násirovských 
hnutí, Islámskej armády v Ira-
ku, Armády prvých kalifov, 
Brigád revolúcie 1920 at . – 
pozn. aut.

Protipovstalecká taktika okupačnej armády sa menila v „čase 
i priestore“. Sprvoti americká okupačná správa a iracké civilné 
orgány popierali existenciu povstaleckého hnutia. Velenie americ-
kej okupačnej moci nedisponovalo žiadnym plánom na potlačenie 
útokov a ponechávalo voľnosť v konaní jednotlivým oblastným 
veliteľom. Táto fáza trvala až do povstania vo Fallúdži. V druhej 
fáze po niekoľkých brutálnych teroristických a povstaleckých úto-
koch zaujalo velenie postoj nulovej tolerancie a voči povstaleckým 
skupinám bol prijatý tvrdý postup – obliehanie Fallúdže, nekom-
promisný postup nájsť-zničiť. Od polovice 2005 sa americká armá-
da začína akoby učiť zo svojich chýb a začína brať ohľad na civilné 
obyvateľstvo. Zároveň sa zintenzívnil výcvik a budovanie nových 
irackých bezpečnostných zložiek. Nastáva ďalšia fáza, ťažisko pro-
tipovstaleckých operácii sa začína presúvať na iracké bezpečnostné 
sily. Americká armáda sa sťahuje do niekoľkých väčších centier a 
ochranu „vidieckych“ oblastí po „vyčistení“ prenecháva miestnym 
silám [5]. 

Tým sa dostáva na scénu druhý blok irackého násilia. Nedostatoč-
ne vycvičené nové iracké bezpečnostné sily sa sami začali dopúšťať 
protisunnitských násilností. Neschopnosť vlastnej efektívnej akti-
vity voči povstaleckým skupinám a silný defi cit výchovy k dodržia-
vaniu základných ľudských práv počas výcviku spravil z bezpečnos-
tných síl ďalší zdroj násilia. 

Koncom roka 2005 prenikli na verejnosť správy o participácii 
bezpečnostných zložiek na násilnostiach proti sunnitskému oby-
vateľstvu, dokonca o „súkromných mučiarňach“ v objektoch polí-
cie. Bezpečnostné sily sú silne infi ltrované príslušníkmi organizá-
cie Badr, milície NRIRI. Milície, či už Badr alebo Mahdího armá-
da, začali reagovať na povstalecké útoky odvetnými nájazdmi na 
sunnitské obyvateľstvo. A sunniti, či už povstalecké skupiny alebo 
novovzniknuté spoločenstvá „sebaobrany“, zasa odvetné akcie pro-
ti šíitom. Vo februári došlo navyše k podivnému a dodnes nevyrie-
šenému atentátu na šíitsku svätyňu v Sámará, ktorý vyprovokoval 
protiútoky na náboženské objekty sunnitov. Toto už možno nazvať 
občianskou vojnou na princípe náboženskom a etnickom.

Tretím blokom násilia sú šíitsko-šíitske strety. Ide vlastne 
o boj medzi jednotlivými šíitskymi frakciami prevažne v južných 
provinciách. 

Iracká armáda je tvorená na územnom princípe a branci slú-
žia v blízkosti svojich domovov. Tak sa stalo, že armádne jednot-
ky na severe sú v skutočnosti kurdské milície Béš mergá v unifor-
mách irackej armády. Armádne jednotky v centrálnej časti Iraku, 
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28Armádne jednotky v širšom 
okolí Nadžafu sú tvorené prí-
slušníkmi kme ov lojálnych 
ajatolláhovi as-Sistánímu, dá 
sa hovori  o zárodku alšej
milície – pozn. aut. 

29 Iracká vláda vydáva roz-
hodnutia, ktoré sú v príkrom 
rozpore s volebným progra-
mom jej hlavného lena ZIA. 
Premiér al-Málikí rozhoduje 
pravdepodobne pod nátla-
kom a vláda je tesne pred 
kolapsom – pozn. aut.

v zmiešaných šíitsko-sunnitských oblastiach sú v skutočnosti mili-
cionári Badr a Mahdího armády. Na juhu je armáda prevažne šíitska 
– badristická28. 

Dopady na civilné obyvate stvo

Občianska vojna má, ako ináč, neblahý vplyv na Iračanov. Dochá-
dza k premiestňovaniu obyvateľstva. Zmiešané oblasti sa „vyčisťujú“ 
a prevahu v nich získava jedna alebo druhá náboženská komuni-
ta. Majitelia domov si vymieňajú obydlia, aby sa dostali do oblasti 
s majoritou svojej náboženskej skupiny. Zároveň mesiac po mesia-
ci štatisticky stúpajú počty utečencov. Podľa rôznych zdrojov z Ira-
ku v súčasnosti uteká 40-100 000 utečencov mesačne. Podľa správy 
UNHCR [3] je v súčasnosti v Iraku 1,7 mil. vnútorne premiestne-
ných osôb a podľa odhadov do konca roku tento počet stúpne na 2,3 
– 2,7 mil. V zahraničí je minimálne 1,6 mil. utečencov. Vnútri Iraku 
smeruje utečenecký prúd hlavne do Kurdskej autonómie. Cieľom 
vonkajších utečencov je prevažne Sýria a Jordánsko, ale zvyšujú sa 
i počty irackých utečencov do iných arabských krajín a do Európy.

Záver

Demokratický proces v Iraku sa dostal do začarovaného kruhu. 
Bez rekonštrukcie vlády29 nie je možné eliminovať podporu milí-
cií v štátnych orgánoch. No žiadna nová vláda nebude možná bez 
účasti NRIRI a Sadríje, kľúčových členov ZIA a zároveň (prostred-
níctvom ich milícií) hlavných aktérov protisunnitských násilností. 
Odchod as-Sadrovho bloku z vlády nijako nepomôže, keďže účasť 
na sektárskom násilí majú aj milície spojené s NRIRI. Takto rekon-
štruovaná vláda by nemala podporu v národnom zhromaždení 
a nebola by preto legitímna ani demokratická. Žiadna rekonštrukcia 
vlády tu nepomôže, táto politická situácia je riešiteľná jedine nový-
mi voľbami. No za terajšej bezpečnostnej situácie je uskutočnenie 
nových volieb nemožné. Ich výsledok by tiež bol iba pramálo odliš-
ný od terajšieho zloženia parlamentu. Veľký ajatolláh as-Sistání by 
nepodporil žiadnu šíitsku koalíciu, ktorej súčasťou by neboli všetky 
šíitske fundamentalistické politické sily. 

Všeobecná korupcia je po bezpečnostnej situácii druhým naj-
vážnejším irackým problémom. Nezanedbateľným problémom je 
aj kriminálne násilie bez politického pozadia.

Jaroslav DROBNÝ
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30 Stiahnutie bolo konzultova-
né s irackou vládou, ktorá s 
odchodom jednotky vyjadri-
la súhlas – pozn. aut.

31 Predstavite ka UNHCR pri 
komentovaní správy o situ-
ácii irackých ute encov na 
území EÚ kritizovala SR 
(spolu s Gréckom) za laxný 
prístup k riešeniu situácie 
irackých ute encov a nízky 
po et udelených azylov – 
pozn. aut.

Implikácie pre Slovensko

V uplynulom roku sa stupňovalo násilie nielen medzi etnický-
mi a náboženskými skupinami, ale kvantitatívne vzrastali i útoky 
povstalcov na koaličné sily. Základňa Echo v ad-Díwaníji, v ktorej 
bola dislokovaná slovenská ženijná jednotka, sa stala terčom desia-
tok mínometných útokov. Zreteľný bol nárast útokov na konvoje 
pomocou nástražných výbušných systémov. Pri jednom takom úto-
ku zahynul minulý rok príslušník slovenského práporu, štvrtá slo-
venská obeť v operácii Iracká sloboda. Po parlamentných voľbách 
nová slovenská vláda rozhodla o stiahnutí našej jednotky30, vo febru-
ári 2007 opustil slovenský ženijný prápor územie Iraku. Stiahnutie 
minimalizovalo hrozbu priamych útokov na slovenské ciele. 

Hoci je Irak označovaný za aktuálne centrum svetového teroriz-
mu, pravdou je, že k žiadnemu vývozu terorizmu z krajiny nedochá-
dza. Vplyv irackej občianskej vojny na susedné krajiny je marginálny. 
Povstalecké ani teroristické aktivity SR nijako neohrozujú, aj keď 
situácia sa v budúcnosti môže zmeniť.

Humanitárna katastrofa spôsobená občianskou vojnou v Iraku 
spôsobila masívny exodus civilného obyvateľstva, dôsledky môže 
pocítiť i Slovensko. Počet irackých utečencov v EÚ je asi 20 000 
a na budúci rok sa odhaduje, že stúpne o ďalších 40 000 [2]. SR ako 
člen EÚ bude skôr či neskôr postavené pred nutnosť spolupodieľať 
sa na riešení irackej utečeneckej krízy31.

Nebezpečenstvom pre SR je i rozpad Iraku. Občianska vojna 
medzi jednotlivými etnickými a náboženskými skupinami môže 
vyústiť do deštrukcie štátu a následnej fragmentácie. No nebez-
pečenstvo číha aj v politických procesoch demokratického Iraku. 
Možnosť, že sa po ukončení násilností náboženské a etnické skupiny 
nedohodnú na usporiadaní štátu, tiež hrozí rozpadom Iraku. Pokoj-
ný i násilný rozpad bude mať dôsledky pre susedov Iraku. Akákoľvek 
nezávislá kurdská entita na severe Iraku, ktorej nebude nadradená 
zvrchovaná, medzinárodne uznávaná iracká vláda, bude zákonite 
znamenať destabilizáciu Turecka a ohrozenie jeho územnej integ-
rity. Slovensku z členstva v NATO vyplývajú povinnosti pomoci, 
i vojenskej, každému členskému štátu pri ohrození jeho suverenity 
a územnej integrity. 
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1 Združenie pre právo a 
poriadok (Madžmá-i Taš-
chis-i Maslahat-i Nizám, 
angl. Expediency Discern-
ment Council of the Sys-
tem, v literatúre naj astejšie
Expediency Council) rie-
ši rozdielne výklady alebo 
konflikty medzi madžlisom 
a Radou strážcov, stanovuje 
dlhodobé ciele islámskeho 
režimu a zárove  slúži ako 
konzulta ná rada pre najvyš-
šieho náboženského vodcu – 
pozn. aut.
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Vývoj vnútropolitickej scény za dva roky Ahmadínedžáda v prezidentskom 
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Čo naznačili výsledky komunálnych volieb a volieb do Zhromaždenia 
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Záver
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Úvod

Od nástupu Ahmadínedžáda do prezidentského úradu v roku 2005 sa 
pozornosť medzinárodného spoločenstva ešte viac sústredila na Irán 
z niekoľkých dôvodov. Prvým bola neochota novej vládnej garnitú-
ry (s tichou podporou takmer celého iránskeho politického spektra) 
rokovať s medzinárodným spoločenstvom o akýchkoľvek kompromi-
soch týkajúcich sa iránskeho jadrového programu. Druhým dôvodom 
bol iracký problém, ktorý nie je možné úspešne vyriešiť bez prispenia 
Iránu. Medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje, že obidva problémy 
(iránsky jadrový program a Irak) nie je možné vyriešiť bez toho, aby 
došlo ku kompromisom medzi hlavnými hráčmi iránskeho politic-
kého systému s vplyvom na zahraničnú politiku krajiny. V príspevku 
sa preto budeme zaoberať vzťahmi medzi troma v súčasnosti najvp-
lyvnejšími hráčmi iránskeho politického spektra: najvyšším nábožen-
ským vodcom ajatolláhom Alím Chameneím, prezidentom Ahma-
dínedžádom a  Alím Akbarom Hášimím Rafsandžáním, predsedom 
Združenia pre právo a poriadok1. Do strategického trojuholníka sme 
Rafsandžáního vybrali nielen pre jeho predchádzajúce politické skú-
senosti a vplyv, ale aj preto, že decembrové voľby do Zhromaždenia 
učencov (Madžlis-i chobregan) vyhral s veľkým rozdielom. 

Decembrové voľby potvrdili, že široká verejnosť je sklamaná 
z neplnenia sľubov prezidentom a unavená z jeho rétorických úto-
kov proti západným krajinám, čo dala najavo nielen vysokou účasťou 
(okolo 60 %), ale aj hlasmi pre prezidentových oponentov. Úspech 
Rafsandžáního stúpencov prinútil ajatolláha Chameneího urobiť 
na vnútropolitickej šachovnici ťahy zamerané na vybalansovanie 

Kde je a kam smeruje 
Irán po polčase Mahmúda 
Ahmadínedžáda 
v prezidentskom kresle? 1.3
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2 Pod a iránskej ústavy naj-
vyšší vodca priamo menuje 
hlavu súdnictva, vysokých 
vojenských dôstojníkov, 
Združenia pre právo a poria-
dok, majoritu Rady strážcov 
islámskej revolúcie a najvyš-
ších predstavite ov politic-
kých, ekonomických a kul-
túrnych inštitúcií. Z najdôle-
žitejších politických pozícií 
len prezident a lenovia par-
lamentu sú mimo jeho právo-
moci – pozn. aut,

pomeru síl v krajine tak, aby nestratil svoju moc. Vývoj v posled-
ných rokoch potvrdil, že kľúčom k problémom krajiny je zahraničná 
politika, ktorej zásady a princípy formované islámskou revolúciou 
nezodpovedajú súčasným požiadavkám a potrebám. 

Vývoj vnútropolitickej scény za dva roky 
Ahmadínedžáda v prezidentskom kresle: trojuholník 
Chameneí, Ahmadínedžád, Rafsandžání

Vývoj vnútropolitickej scény bol v uplynulých dvoch rokoch určo-
vaný vzťahmi v rámci trojuholníka Chameneí, Ahmadínedžád, Raf-
sandžání. Počas pôsobenia vlády reformistov v rokoch 1997 – 2005 
si ajatolláh Chameneí uvedomil, že začína strácať svoju pozíciu 
v krajine a preto za pomoci konzervatívcov systematicky oslaboval 
pozície reformne orientovaného prezidenta Chátamího a jeho vlá-
dy. Prezidentské voľby v roku 2005 a objavenie sa mladého a pre jed-
noduché vrstvy iránskeho obyvateľstva aj charizmatického Ahmadí-
nedžáda mu umožnili získať naspäť strácané pozície.

Ahmadínedžád sa vo svojej prezidentskej kampani zameral práve 
na chudobné vrstvy a vďaka populistickej rétorike si získal ich širo-
kú podporu. Neboli spokojné s pôsobením prezidenta Chátamího, 
a tak Ahmadínedžád, v tom čase takmer otvorene podporovaný aj 
Chameneím, porazil v druhom kole prezidentských volieb Rafsan-
džáního (62 k 36 % hlasov) [17].

Hoci moc v Iráne nie je výhradne v rukách jednej osoby, ajatolláh 
Chameneí si po víťazstve konzervatívcov v parlamentných voľbách 
v roku 2004 a zvolení Ahmadínežáda za prezidenta v roku 2005 
upevnil svoje postavenie najsilnejšej osoby v Iráne.2 Ak by bol pre-
zidentské voľby vyhral niekto z oveľa známejších kandidátov (Raf-
sandžáni, šéf Združenia pre právo a poriadok, alebo Karrúbí, pred-
seda iránskeho parlamentu), musel by čeliť silnému alternatívnemu 
centru moci [8]. Chameneí si však uvedomoval, že ani jemu verného 
a islámskej revolúcii oddaného Ahmadínedžáda nemôže nechať bez 
patričnej kontroly. Aj preto vymenoval porazeného Rafsandžáního 
za šéfa Združenia pre právo a poriadok, čím z neho prakticky urobil 
muža číslo dva v Iráne. Bol si vedomý, že Ahmadínedžád pod vply-
vom duchovného mentora ajatolláha Jazdího a bez dôslednej kon-
troly môže priviesť krajinu na pokraj katastrofy. Dva roky Ahmadí-
nedžáda v prezidentskom kresle ukázali, že predpokladal správne.

Sklamali sa aj mnohí blízki prezidentovi stúpenci, ktorí predpo-
kladali, že po nástupe do úradu bude viesť reálnu politiku. Keďže 
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3 Kým predchádzajúcemu 
„reformnému“ prezidento-
vi Chátamímu schválil kon-
zervatívny parlament po as 
obidvoch volebných období 
všetky, aj kontroverzné nomi-
nácie, v roku 2005 parlament 
s konzervatívnou prevahou 
odmietol 20 % z  nominá-
cií sú asného prezidenta na 
21 vládnych kresiel – pozn. 
aut.

4 Viac pozri [16] – pozn. 
aut.

5 Zástupca predsedu Najvyš-
šej rady národnej bezpe -
nosti Ali Hossejnitaš vyhlá-
sil: „Jadrový program nám 
umožní získa  strategickú 
pozíciu a konsolidova  našu 
národnú identitu“ [16, s. 
17-32] – pozn. aut. 

sa prezident nedokázal vzdať populistickej rétoriky, ocitol sa veľmi 
rýchlo v problémoch. Jeho pôvodné plány hneď na začiatku zreduko-
val iránsky parlament (madžlis), ktorého členovia, prevažne z konzer-
vatívneho tábora, ale z rôzneho prostredia, bezprecedentne odmietli 
niektoré z jeho dôležitých nominácií do vládnych štruktúr.3 [5]

Tieto kroky prekvapili zahraničných pozorovateľov rovnako ako 
Ahmadínedžádove víťazstvo vo voľbách. Iránsky politický systém 
však nekopíruje zaužívané politické systémy západnej demokracie a v 
posledných rokoch prechádza pod vplyvom mladých konzervatív-
cov procesom transformácie. Aj naďalej sú v ňom ešte „starí revoluci-
onári“ autoritami, ale čoraz viac sú vystavení tlaku svojich oveľa prie-
bojnejších žiakov. Podľa Rayha Takeyha z Council of Foreign Aff airs 
západní pozorovatelia mali tendenciu vidieť iránsku domácu politi-
ku ako boj medzi zástupcami tvrdej línie a pragmatikmi pod vede-
ním bývalého prezidenta Hášimí Rafsandžáního a najvyššieho vod-
cu Aliho Chamenejiho s pravidelným striedaním sa vzostupu a pádu 
reformného hnutia. Títo pozorovatelia sa však veľmi mýlia, pretože 
v  Teheráne neexistuje v Európe bežne zaužívaný model s  „pravicou“ 
a „ľavicou“. Iránsky režim je dnes v procese transformácie pod vply-
vom rozrastajúcej sa skupiny mladých konzervatívcov, čo zároveň 
znamená, že vzniká nový rozpor medzi mladou a starou generáciou 
politikov – a  medzi samotnou mladou generáciou v rámci konzer-
vatívcov. [16, s. 17-32] Jedným z dôvodov rozdelenia novej generácie 
je vnútorný konfl ikt týkajúci sa možnej spolupráce s USA pri riešení 
problémov ako budúcnosť Iraku či iránsky jadrový program. Na jed-
nej strane spektra sú radikáli s prezidentom Ahmadínedžádom a ďal-
šími osobnosťami v dôležitých pozíciách (zástupca ministra vnút-
ra Samareh, zástupca veliteľa revolučných gárd,  ktoré podporovali 
Ahmadínedžáda v prezidentských voľbách, Rezai4) a na druhej strane 
skupina politikov, ktorá uprednostňuje iránsky nacionalizmus pred 
islámskou identitou a pragmatizmus pred ideológiou. Medzi lídrov 
tejto skupiny patrí Alí Láridžání, šéf Najvyššej rady národnej bezpeč-
nosti, Abbás Mohtadž, veliteľ iránskeho námorníctva a Ezzatollah 
Zarghami, šéf Rady Islámskej republiky pre vysielanie. Nacionalisti 
vychádzajú z premisy, že koniec studenej vojny a unikátna geografi c-
ká pozícia Iránu umožňujú stať sa prirodzenou regionálnou mocnos-
ťou a že iránsky progres bol zbytočne brzdený ideologickými excesmi 
režimu a zbytočne nepriateľským prístupom k Západu. Umiernené 
konzervatívne krídlo sa stotožňuje s radikálnym v postoji k jadro-
vému programu5, ale chápu aj obmedzenia vyplývajúce zo Zmluvy 
o nešírení jadrových zbraní a potrebu uskutočňovať jadrový program 
pod kontrolou medzinárodného spoločenstva. [16, s. 17-32] 

Vladimír TARASOVI
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6 Napríklad v auguste 2006 
ministerstvo kultúry oznámi-
lo, že žiadna galéria nemôže 
vystavi  obrazy, pokia  nepo-
žiada o vydanie povolenia 
pre každý jednotlivý obraz 
– pozn. aut.

7 Parlament má právo veta 
na najdôležitejšie personál-
ne rozhodnutia preziden-
ta (napr. návrhy ministrov), 
môže ve mi dôrazne vstú-
pi  do rozpo tového proce-
su a za ur itých podmienok 
môže usilova  aj o odstúpe-
nie prezidenta. Rada strážcov 
ako posledný arbiter legisla-
tívnej ústavnosti a islámske-
ho charakteru môže tiež blo-
kova  prezidentove iniciatívy, 
hoci ich schválil parlament – 
pozn. aut

8Pod a Rafsandžáního je eko-
nomická politika vlády v roz-
pore s dvadsa ro ným plá-
nom schváleným najvyšší-
mi iránskymi náboženskými 
predstavite mi – pozn. aut.

9 Muhammad Moussavian, 
blízky spolupracovník Cha-
meneího napísal v denní-
ku, ktorý vlastní Chamenei: 
„Naša rada prezidentovi je, 
aby o jadrovom programe 
hovoril len po as dôležitých 
národných podujatí a prestal 
provokova  agresívne moc-
nosti, akými sú USA a viac 
sa koncentroval na denné 
potreby udí, ktorí ho voli-
li kvôli jeho s ubom.“ [4] – 
pozn. aut.

10 Ajatolláh Chameneí má 
vplyv na mnohé inštitúcie, 
navonok pôsobiace ako 
súkromné, ale s mnohými 
výhodami ako oslobodenie 
od daní a nepodliehanie 
kontrole parlamentu a pre-
zidenta (Nadácia martýrov, 
Nadácia utlá aných, Sväty-

a imáma ibn Músu ar-Ri-
dú, Spolo nos  Chatamola 
Anbiu, Nadácia 15. Chordá-
du). Vláda v rozpo te na rok 
2007 podstatne zvýšila ro né 
príspevky pre náboženské 

V druhom roku v úrade musel Ahmadínedžád čeliť narastajúcej 
kritike časti iránskej elity za neústupčivý postoj k iránskemu jad-
rovému programu, ako aj za populistické ekonomické opatrenia. 
Krajina pociťuje čoraz väčší tlak medzinárodného spoločenstva, čo 
sťažuje rozvoj iránskej ekonomiky a spôsobuje čoraz väčšiu nespo-
kojnosť vysokých predstaviteľov teokratického štátu vrátane tých, 
ktorí sú formálne prezidentovými spojencami [13]. Nespokojnosť 
sa začala objavovať aj medzi obyvateľstvom, predovšetkým študent-
mi, ktorí odmietajú aj niektoré opatrenia vlády týkajúce sa kultúr-
neho života.6 [8]

Pozícia prezidenta nie je jednoduchá, pretože pôsobí v zovretí 
dvoch konkurenčných silových centier. Na jednej strane je to naj-
vyšší iránsky duchovný vodca, ktorý je najsilnejšou osobou s prá-
vom posledného slova pri kľúčových nomináciách a pri stanovovaní 
jednotlivých politík s dôrazom na zahraničnú politiku. Na druhej 
strane je prezident obmedzovaný legislatívnou silou parlamentu 
a Radou strážcov odkazu islámskej revolúcie (Šúra-i-Nagahbandan 
– ďalej Rada strážcov).7 [5]

Na vnútropolitický vývoj Iránu v hodnotenom období mala 
značný vplyv prezidentova nekompetentná ekonomická politika. 
Nevyváženú ekonomickú politiku krajiny najviac kritizoval najväč-
ší Ahmadínedžádov oponent Rafsandžání, ktorý verejne vyhlásil, že 
„skúšobná doba“ prezidenta sa skončila a on využije svoju pozíciu 
šéfa Zruženia pre právo a poriadok na zmenu ekonomickej politiky 
vlády.8 Rafsandžání očakával v tomto smere aj podporu ajatolláha 
Chameneího, ktorý začiatkom roka 2007 buď osobne alebo pros-
tredníctvom svojich blízkych spolupracovníkov otvorene kritizo-
val prezidenta za jeho výroky ohľadom jadrového programu, vzťa-
hov s USA a domácej hospodárskej situácie.9 Chameneí však veľmi 
rýchlo vycítil, že nebezpečenstvo mu hrozí od Rafsandžáního, ktorý 
sa stal faktickým víťazom vo voľbách do Zhromaždenia učencov. 
Zmiernil svoj postoj k prezidentovi a na dôvažok začiatkom mar-
ca 2007 využil svoju právomoc a v Združení pre právo a poriadok 
vymenil dvoch Rafsandžáního stúpencov za stúpencov prezidenta. 
Podľa britských novín Th e Guardian urobil to aj z obavy o svoju 
pozíciu, ktorú získal priamo či nepriamo víťazstvom Ahmadínedžá-
da v prezidentských voľbách.10 [14]

Ahmadínedžád však čelí aj útokom z vlastného tábora, ktoré sa 
začali objavovať po neúspešných decembrových voľbách. Muham-
mad Choščehreh, ktorý viedol kampaň v prospech Ahmadínedžá-
da v roku 2005, pre AP povedal, že „vláda si namaľovala idealistic-
ké ciele týkajúce sa vyriešenia problému bývania a nezamestnanosti 
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inštitúcie ako Centrum pre 
riadenie teologických škôl, 
Organizácia islámskej pro-
pagandy, Organizácia pre 
kultúrne a islámske vz ahy, 
Vzdelávanie imáma Cho-
mejního, Výskumný inštitút, 
Úrad piatkových modlitieb. 
Okrem toho iránske revolu -
né gardy, ktoré má Chameneí 
pod kontrolou, majú po zvo-
lení Ahmadínedžáda neuve-
rite nú ekonomickú rolu. 
Za iatkom júna 2006 im 
minister ropného priemyslu 
pridelil bez sú aže kontrakt 
za 1,3 mld. USD na vybu-
dovanie plynovodu naprie
Iránom. Kontrakt pobúril 
súkromné stavebné spolo -
nosti, pretože otvoril revo-
lu ným gardám ropný a ply-
nárenský sektor a umožnil 
im zvýši  ich vplyv v iránskej 
ekonomike [8] – pozn. aut. 

11 Oficiálne dosahuje inflácia 
10 %, nezamestnanos  11 %, 
neoficiálne odhady hovoria 
v oboch prípadoch o 30 % 
– pozn. aut.

12 Ahmadínedžádovi stúpen-
ci získali v komunálnych 
vo bách len okolo 20 % zo 
113 000 kresiel – pozn. aut.

13 Z 15 kresiel mestskej rady 
získali priami podporovatelia 
Qálibáfa 7 kresiel, 5 získala 
široká koalícia reformistov 
bývalého prezidenta Cháta-
mího a len 3 získali stúpenci 
prezidenta [9] – pozn. aut.

14 Rafsandžání so svojimi stú-
pencami získal v zhromaž-
dení 65 z 86 kresiel – pozn. 
aut.

15 len madžlisu Muham-
mad Choš ehreh obvinil 
prezidenta, že rozhodnutia 
prijíma na základe osobné-
ho rozmaru a bez konzultá-
cií. Ako príklady uviedol roz-
hodnutie o založení Nadácie 
Mehr Réza, (ponúka výhod-
né pôži ky pre mladé páry), 
kedy nezobral do úvahy nesú-
hlasný názor parlamentnej 

... ale neponúkla žiadne riešenie ... (vláda) je silná v populistických 
sloganoch, ale slabá v dosahovaní úspechov” a 14. 1. 2007 zasa 150 
členov parlamentu poslalo Ahmadínedžádovi otvorený list, v kto-
rom ho kritizovali za to, že nevypracoval včas rozpočet, obvinili ho 
z rastu infl ácie a vysokej nezamestnanosti11, pričom mnohí z nich sú 
jeho bývalí spojenci. [13]

o nazna ili výsledky komunálnych volieb a volieb 
do Zhromaždenia u encov?

Záverečné výsledky ukázali, že ich vyhrali oponenti prezidenta 
Ahmadínedžáda. V komunálnych voľbách získali najviac kresiel 
umiernení konzervatívci nasledovaní reformistami, ktorí sa tak opäť 
vrátili do hry po ich porážke ultrakonzervatívnymi silami lojálnymi 
Ahmadinedžádovi.12. Prekvapujúco najväčší neúspech zaznamenal 
v Teheráne, ktorý je považovaný za politický barometer krajiny a kde 
ako primátor pôsobil pred odchodom do veľkej politiky.13 Rovnako 
aj voľby do Zhromaždenia učencov potvrdili všeobecné rozčarova-
nie Iráncov z domácej politiky prezidenta [9].14. Z populistických 
sľubov, na ktorých postavil svoju prezidentskú kampaň (zlepšenie 
situácie chudobných, vytváranie nových pracovných miest, boj 
s korupciou) splnil za necelé dva roky v úrade veľmi málo, čo mu 
spočítali práve jeho „chudobní“ voliči. V prípade, že Ahmadíne-
džád nebude klásť v druhej polovici svojho volebného obdobia väč-
ší dôraz na plnenie svojich sľubov, môže byť prvým prezidentom 
v histórii islámskej republiky, ktorý odíde z prezidentského úradu 
už po prvom volebnom období.  Okrem bežných voličov nie je spo-
kojná s prezidentom ani konzervatívna koalícia, ktorá mu pomohla 
do úradu. Za jednu z príčin rozkolu v koalícii je považovaný prezi-
dentov voluntarizmus pri prijímaní rozhodnutí, často s dosahom na 
medzinárodnú pozíciu Iránu, ako aj na ekonomiku krajiny15  

O výsledkoch iránskych volieb sa už dlhodobo rozhoduje v Tehe-
ráne, ktorý má vzhľadom na počet obyvateľov (približne 20 % oby-
vateľov Iránu) a pridelený počet mandátov   výhodnejšie postavenie 
vo vzťahu k iným provinciám a voliči tu volia viac svojich zástupcov. 
Dochádza tak ku paradoxnej situácii, keď sa o výsledkoch rozhoduje 
tam, kde sa volebná účasť pohybuje okolo 26% [10]. 

V Iráne neexistuje systém politických strán západného typu, kto-
ré by viedli politický boj o vplyv v krajine, ale vplyvné záujmové 
skupiny prezentujúce svoje pohľady a názory v tlači. Je bežné, že 
záujmová skupina v jedných voľbách podporí konzervatívny tábor 
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opozície. Nadácia využíva 
peniaze z ropných príjmov, 
o vyvoláva infla né tlaky. 

Druhým príkladom bolo 
jeho spontánne rozhodnu-
tie o 4 vo ných d och po 
Ramadáne bez predchádza-
júcej konzultácie s vládou – 
pozn. aut.

16 Zhromaždenie u encov 
sa stretáva dvakrát do roka 
za zatvorenými dverami 
a monitoruje aktivity najvyš-
šieho vodcu, ale nezasahuje 
do každodenných záležitostí 
krajiny – pozn. aut.

a v nasledujúcich reformný. Voľby v Iráne sú preto skôr prieskumom 
verejnej mienky, ktorú teokratický režim potrebuje na zistenie nálad, 
resp. stupňa nespokojnosti obyvateľstva. Nárast či pokles popularity 
potom využívajú neformálne skupiny a celé siete skupín na presku-
penie síl, zmenu koalícií, alebo na zmenu pohľadov na konkrétne 
problémy. Prehrať voľby znamená mať menej vplyvu na rozhodova-
nie v domácej i zahraničnej politike a v niektorých dôležitých inšti-
túciách ako napr. Najvyššia rada pre národnú bezpečnosť. 

Frakcionárstvo sa ukázalo aj vo voľbách do Zhromaždenia 
učencov, kde proti sebe stáli dva dominujúce a diametrálne odliš-
né názory na budúcnosť Iránu. Na jednej strane ajatolláh Jazdí, 
považovaný za duchovného mentora prezidenta Ahmadínežáda, s 
cieľom transformovať islámsku republiku na oveľa autoritatívnej-
šiu štruktúru s obmedzenou účasťou občanov na moci, na druhej 
strane bývalý prezident Rafsandžání, predstaviteľ pragmatických 
konzervatívcov, ochotný pristúpiť na niektoré kompromisy vo 
vzťahoch s USA (s najväčšou pravdepodobnosťou okrem jadrové-
ho programu).

Všetkých 144 kandidátov schválených Radou strážcov sa prira-
dilo k štyrom veľkým klerikálnym frakciám existujúcim v dovtedaj-
šom zhromaždení. Ajatolláh Jazdí viedol frakciu známu ako elity 
teologických škôl a univerzít, ktorá sa spoliehala na vplyv a voličské 
zázemie v najväčších iránskych centrách náboženského vzdelávania 
vrátane Teheránu a svätých miest Qom a Mašhad. Druhou frakciou 
bola tzv. tradičná pravica, tvorená starou gardou klerikov. Tá je zo 
všetkých frakcií najväčšia – v predchádzajúcom zhromaždení mala 
okolo dvoch tretín kresiel, a preto pre prijímanie rozhodnutí aj naj-
dôležitejšia. Treťou frakciou boli reformisti, no tí boli dosť decimo-
vaní potom, čo Rada strážcov (s prevahou radikálov) neumožnila 
mnohým proreformne orientovaným klerikom kandidovať. Štvrtou 
bola frakcia Chobregan a oprávenosť, vytvorená zo strednej vrstvy 
klerikov, ktorí viac inklinovali k pragmatikom a z ktorých mnohí 
boli prepojení na ajatolláha Chameneího.[7]

Nakoniec sa voľby skončili podľa predvolebných predpokladov, 
keď väčšina voličov nenašla pochopenie pre agresívnu stratégiu 
a taktiku ajatolláha Jazdího a priklonila sa na stranu Rafsandžáního. 
Dôležitosť volieb16 spočívala v tom, že zhromaždenie volí najvyššie-
ho iránskeho duchovného vodcu, hlavu islámskej republiky. Účasť 
na predchádzajúcich voľbách pred 8 rokmi bola veľmi nízka – vte-
dy Iránci nepovažovali túto inštitúciu bez bezprostredného vplyvu 
na dennodenný vývoj v krajine za veľmi dôležitú. Voliči svojim hla-
sovaním vyslali dve správy: že nesúhlasia s domácou a zahraničnou 
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politikou prezidenta a sú si vedomí, že budúce smerovanie kraji-
ny bude závisieť aj od zloženia Zhromaždenia učencov. Vzhľadom 
na dlhodobo zlý zdravotný stav ajatolláha Chameneího bude práve 
toto zhromaždenie s najväčšou pravdepodobnosťou voliť nového 
iránskeho duchovného vodcu. Preto volebná účasť dosiahla 60 % 
[1].

Hoci decembrové voľby neboli pre Ahmadínedžáda veľmi úspeš-
né, bolo by veľkou chybou myslieť si, že jeho politický život v krajine 
sa blíži ku koncu. 

Zahrani ná politika Iránu

Podľa iránskej ústavy sa pri tvorbe zahraničnej politiky krajiny sa 
vychádza z niekoľkých základných princípov:

odmietanie všetkých foriem externej dominancie;  
ochrana iránskej nezávislosti a teritoriálnej integrity;   
obrana práv všetkých muslimov okrem spojencov hegemonis-  
tických mocností;
udržiavanie mierových vzťahov s nezúčastnenými štátmi.  

Týmito princípmi sa riadi iránska zahraničná politika od islám-
skej revolúcie v roku 1979 [18] a na základe nich Irán rozdelil kraji-
ny, s ktorými mieni spolupracovať, do nasledujúcich skupín:

susedia Iránu;• 
muslimské krajiny (Irán považuje za svoju povinnosť vytvoriť • 
potrebné základy pre integráciu muslimského spoločenstva 
(ummate);
rozvojové krajiny (podľa iránskej ústavy štáty, ktoré nepatria • 
k nijakému bloku);
štáty, s ktorými uzatvoril, resp. rozvíja vzťahy z dôvodov, že pris-• 
pievajú k napĺňaniu ekonomických, sociálnych, politických 
a obranných potrieb Iránu. [11]

Existuje ešte jedna nepísaná zásada iránskej zahraničnej politiky – 
uprednostňovať spoluprácu s krajinami na východ od Iránu (Čína, 
Japonsko a iné, ale zásada platí aj pre Rusko). Jediným kabinetom, 
ktorý túto zásadu nedodržiaval, bola administratíva predchádzajú-
ceho prezidenta Chátamího. Ten smeroval svoju zahraničnú politi-
ku k dosiahnutiu dvoch cieľov:

vytvoriť silné väzby medzi domácimi záležitosťami a zahranič-• 
nou politikou;
zlepšiť vzťahy Iránu so svetom prostredníctvom politiky zmier-• 
nenia napätia a vzájomného rešpektu. [19]
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17 Na ele rady, ktorej leno-
via sú menovaní na pä ro -
né obdobie a sú maximálne 
lojálni Chameneímu, stojí 
Kamál Charrází, ktorý bol 8 
rokov ministrom zahrani -
ných vecí vo vláde prezi-
denta Chátamího. alšími 
lenmi sú Alí Akbar Velá-

jatí, minister zahrani ných 
vecí v rokoch 1981-1997 
a posledných 5 rokov osob-
ný poradca ajatolláha Cha-
meneího pre medzinárodné 
otázky, bývalí lenovia Chá-
tamího vlády Alí Šamchání 
(minister obrany) a  Muham-
mad Šaríamadarí (minister 
obchodu) a Hossejn Taremí. 
Viac pozri [2] – pozn. aut.

Chátamí bol v oboch prípadoch úspešný – podarilo sa mu zlep-
šiť imidž ajatolláhov aj imidž krajiny a Irán začal byť považovaný 
za dôležitého hráča nielen na regionálnej, ale aj na globálnej úrov-
ni. Vývoj po prezidentských voľbách v roku 2005 ukázal, že nová 
iránska administratíva nemá záujem pokračovať v tomto trende a 
Ahmadínedžád vrátil kormidlo späť na východ – a pridal Latinskú 
Ameriku. Politika zmiernenia napätia a vzájomného rešpektu tak 
bola vystriedaná rétorickými útokmi proti Izraelu a spochybňova-
ním holokaustu a stala sa konštantným zdrojom problémov na regi-
onálnej aj medzinárodnej úrovni. 

Nebolo by korektné viniť za zmenu kurzu zahraničnej politiky 
len prezidenta a jeho administratívu, pretože jeho moc je limitovaná 
zásahmi minimálne ďalších piatich inštitúcií: parlament, Združenie 
pre právo a poriadok (zodpovedá za určovanie makropolitík v rám-
ci politického systému), ministerstvo zahraničných vecí (zodpove-
dá za rozvoj a implementáciu dennodenných politických rozhod-
nutí), Najvyššia rada národnej bezpečnosti (zodpovedá za obrannú 
a bezpečnostnú politiku) a nový prvok iránskej zahraničnej politi-
ky: Strategická rada pre zahraničné vzťahy [2]. Jej vznik oznámil 
ajatolláh Chameneí 25. 6. 2006 s tým, že má vypracovať stratégiu 
iránskych zahraničných vzťahov.17 

Nový prvok v inštitucionálnej tvorbe zahraničnej politike Iránu 
vyvolal špekulácie o skutočnom dôvode jeho vytvorenia, a to aj pre-
to, že dosť dlho nebolo jasné, aké bude mať postavenie a úlohy. Až 
o niekoľko mesiacov po ustanovení rady ajatolláh Chameneí kon-
kretizoval tri úlohy, ktoré má splniť:

vypracovať stratégie, politiky a riešenia, ktoré by pomohli 1.  
zabezpečiť úspešnosť zahraničnej politiky;
preskúmať dohody vlády a súkromného sektoru, ktoré sa 2.  
týkajú zahraničných vzťahov a porovnať ich s dvadsaťroč-
ným výhľadom (dlhodobý strategický plán ekonomické-
ho rozvoja Iránu) a podať o tom informáciu najvyššiemu 
vodcovi;
koordinovať všetky aktivity týkajúce sa zahraničných vzťahov 3.  
so stratégiami, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele krajiny. [12] 

Existuje však aj názor, že za vytvorením riadiacej rady je Chame-
neího snaha o vybalansovanie vplyvu na zahraničnú politiku medzi 
ním a prezidentom po zhoršení pozície Iránu s nástupom Ahma-
dínedžáda a po jeho neústupčivom postoji vo vzťahu k iránskemu 
jadrovému programu [6]. Podľa Sunday Times ajatolláh Chameneí 
podporuje oveľa umiernenejšiu pozíciu Iránu v  medzinárodných 
rozhovoroch o jadrovom programe Iránu [3]. 

Kde je a kam smeruje Irán po pol ase Mahmúda Ahmadínedžáda



343

1.3

18 V dokumente Ministerstva 
zahrani ných vecí SR „Zame-
ranie zahrani nej politiky na 
rok 2007“ [18] sa Irán obja-
vuje len vo vz ahu pôsobe-
nia SR v BR OSN a riešenia 
jadrového programu Iránu na 
pôde tejto inštitúcie – pozn. 
aut.

19 Návšteva zástupcu predse-
du Najvyššej rady národnej 
bezpe nosti Muhammada 
Nahavaridiána na Minister-
stve zahrani ných vecí SR (4. 
9. 2006), po as ktorého Ján 
Kubiš vyzdvihol zlepšovanie 
vzájomných bilaterálnych 
vz ahov, stretnutie s irán-
skym mimoriadnym a spl-
nomocneným ve vyslancom 
so sídlom vo Viedni Sejdom 
Mohsenom Nabávím (6. 2. 
2007) a návšteva ministra 
zahrani ných vecí Manú era
Mottakiho (14. 3. 2007), po 
ktorom iránska tla ová agen-
túra IRNA .oznámila dohodu 
medzi obidvoma krajinami 
o otvorení iránskeho ve vys-
lanectva na Slovensku (IRNA, 
14. 3. 2007). 

Záver

Politický vývoj v Iráne sa dostal do vnútornej krízy, ktorej korene 
je potrebné hľadať na jednej strane v širších súvislostiach striedania 
generácií iránskych politikov a na druhej strane v permanentnom 
hľadaní mocenskej rovnováhy medzi najvplyvnejšími mužmi v kra-
jine. Najzreteľnejšie je to u ajatolláha Chameneího, ktorý nedosta-
tok charizmy a akceptácie medzi topmanažmentom krajiny, akými 
oplýval Chomejní nahrádza neustálym presúvaním svojej podpory 
z jedného mocenského centra v krajine na druhé.

Kritickým miestom iránskeho politického systému sa javí zahranič-
ná politika. Veľké množstvo prvkov, ktoré majú vplyv na jej tvorbu, 
ju v konečnom dôsledku dostáva do pozície, ktorá sa v budúcnosti 
môže krajine vypomstiť. Okrem sporu s medzinárodným spoločen-
stvom o budúcnosť iránskeho jadrového programu (jedinej agendy, 
na ktorej sa politické frakcie dokážu zhodnúť), má Irán eminentný 
záujem o priaznivé vyriešenie irackého konfl iktu. Tragikomické na 
celom probléme je to, že ho musia spoločne vyriešiť dvaja rivali v regi-
óne a „odvekí“ nepriatelia – USA a Irán. Obidvaja hráči si uvedomujú, 
že to bez spoločnej angažovanosti sa a prijatia kompromisov nepôjde, 
obaja však chcú vyjsť z tejto prekérnej situácie so vztýčenou hlavou.

Implikácie pre Slovensko

Slovensko-iránske vzťahy sú v sledovanom období poznačené určitou 
ambivalentnosťou. Na jednej strane sa spolupráca s Iránom neobja-
vuje v žiadnom ofi ciálnom dokumente18 a na druhej strane od nástu-
pu novej vlády začali veľmi časté návštevy iránskych predstaviteľov 
na Slovensku19 . Slovensko nemá vo vzťahu k Iránu veľký manévro-
vací priestor, pretože ho zaväzujú dohody v rámci EÚ a rezolúcie BR 
OSN, na ktorých sa navyše ako nestály člen aktívne podieľalo. Nema-
lo by sa usilovať o nejakú rolu mediátora medzi Iránom a EÚ, resp. 
BR OSN – to by malo nechať na EU-3. Skôr by SR mala usilovať 
pretaviť tieto „dobré vzťahy“ do hospodárskej spolupráce, ktorá nie 
je zaťažená žiadnymi problémami a navyše veľmi málo využívaná.
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Úvod 

Irán je pre svoj jadrový program v poslednom období v centre pozor-
nosti medzinárodného spoločenstva. Postoj Iránu sa môže zdať na 
prvý pohľad ako zbytočná tvrdohlavosť, je však súčasťou širšej impe-
riálnej tradície a dlhodobej stratégie, ktorá využíva zmenenú geopo-
litickú situáciu po faktickom vyradení prirodzených protiváh (Irak 
a Afganistan) z mocenských súvzťažností regiónu. Irán má tenden-
ciu stať sa hegemónom v oblasti, ktorá je z energetického hľadiska 
vitálne dôležitá pre svetovú ekonomiku ergo politiku. Je preto pri-
rodzené, že sa Irán dostáva do sporov so záujmami superveľmoci, 
ktorá má okrem ekonomických záujmov v oblasti aj bezpečnostné 
záväzky. 

Pre svoje vitálne záujmy v oblasti používali USA počas minu-
lých desaťročí rôznu politiku. Asi najstaršia bola politika „dvoch 
pilierov“, založená na spojenectve so Saudskou Arábiou a Iránom 
[32, s. 170]. Druhý pilier sa USA zdal ohrozený znárodňova-
ním ropného priemyslu počas vlády iránskeho premiéra Mossa-
deqa, preto sa prezident USA Eisenhower v roku 1953 rozho-
dol podporiť plán CIA na zmenu režimu. Keby sa táto, na prvý 
pohľad úspešná akcia nebola realizovala, možno by Irán mohol 
byť dnes prosperujúcou demokraciou [31]. Situácia sa však vyvi-
nula inak a dnešný Irán sa snaží zmenšiť resp. eliminovať vplyv 
USA v oblasti.

Irán – medzi ropou, plynom 
a  jadrom 1.3
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1 Vznikla v roku 1953 z ini-
ciatívy šajcha Halabího 
v Mašhade v severovýchod-
nom Iráne. Pod a tejto sek-
ty sa skuto ný islámsky štát 
môže uskuto ni  iba po 
návrate šíitskeho skrytého 
imáma. Pre nastolenie nové-
ho islámskeho sveta a návrat 
skrytého imáma (mahdí) je 
potrebná existencia spolo-
enského chaosu. Toto u e-

nie odporuje Chomejního 
u eniu o vláde duchovných 
(velájat-i fakíh), základu reži-
mu sú asného Iránu. Hodž-
džatia však do asne odložila 
rezistenciu vo i Chomejního 
u eniu z obavy z prevzatia 
vlády komunistami. Neskôr 
Misbáh Jazdí založil ultra-
konzervatívny seminár Hak-
kani [6] – pozn. aut. 

Vnútropolitické spory

Dlhodobé ciele Iránu sú komplikované viacerými faktormi. Neza-
nedbateľné sú vnútropolitické spory, ktoré sprevádzajú prechod od 
revolúcie k zrelej štátnosti. Prechod je sprevádzaný aj sporom vnú-
torne nekonzistentných identít – staroperzskej a islámskej [13]. 

Významnou refl exiou vnútropolitickej situácie boli iránske voľby 
do obecných zastupiteľstiev a do Zhromaždenia učencov. Oznáme-
nie výsledkov volieb bolo o niekoľko dní oneskorené a o. i. ukázalo 
limity vplyvu Mahmúda Ahmadínedžáda, podporovaného protizá-
padnou a protisunnitskou tajnou skupinou, resp. sektou Hodždža-
tia1. Prezident a jeho spojenci získali iba asi 20 % z 113 000 man-
dátov. Ešte väčšiu porážku zaznamenali v Zhromaždení učencov – 
ústavnom telese pozostávajúcom z 86 náboženských predstaviteľov, 
ktorí dohliadajú na režim a vyberajú, resp. rušia mandát najvyššieho 
vodcu. 

Bývalý prezident Rafsandžání získal vo voľbách do zhromažde-
nia asi 1,5 mil. hlasov, čo bolo asi o 100 % viac ako dostal ajatol-
láh Misbáh Jazdí, duchovný mentor súčasného prezidenta a vodca 
Hodždžatie. Rafsandžání a jeho spojenci majú 65 z 86 kresiel a je 
možné, že sa Rafsandžání stane predsedom telesa. Misbáh Jazdí si 
síce tiež udržal kreslo v zhromaždení, no má podporu iba asi 20 
ďalších členov [12]. 

Hodždžatia začala v posledných rokoch získavať na vplyve a jej 
aktivitami sa cíti ohrozený aj ajatolláh Chameneí. Preto získala sku-
pina okolo Rafsandžáního podporu zo strany Chameneím kontro-
lovanej 12-člennej Rady duchovných (resp. strážcov), ktorá schva-
ľuje všetkých volebných kandidátov. Do volieb do Zhromaždenia 
učencov rada schválila iba 144 z 493 kandidátov, vylúčení boli naj-
mä spojenci prezidenta Ahmadínedžáda. Je možné, že zhromažde-
nie bude počas svojho 8-ročného mandátu hľadať nástupcu ajatol-
láha Chameneího. 

Dá sa očakávať, že Hodždžatia sa bude snažiť ďalej posilňovať 
svoj vplyv. Prezident po nástupe do úradu uskutočnil viaceré reor-
ganizácie a dosadil na významné vládne, diplomatické a vojenské 
pozície jej príslušníkov. Absolventom Hakkani (pozn. 1) je minis-
ter tajných služieb, minister vnútra, náčelník generálneho štábu či 
prvý viceprezident.

Obavy z tohto zoskupenia, ktoré je doplnené viacerými členmi 
kabinetu z Revolučných gárd či tajných služieb, boli prezentované 
už v roku 2005 Združeniu pre právo a poriadok, rozhodujúcemu 
v sporoch medzi parlamentom a Radou strážcov a dohliadajúcemu 
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na súdnictvo a exekutívu. V októbri 2005 Chameneí pozmenil 
mocenskú štruktúru a dodal nové právomoci nevolenému Zdru-
ženiu pre právo a poriadok, vedenému práve Rafsandžáním, vytvo-
riac akúsi paralelnú moc k vláde. Konfrontácia medzi spojencami 
Ahmadínedžáda a Chameneího, resp. Rafsandžáního je niekedy 
označovaná aj za generačný spor [6]. 

Koalíciu medzi reformistami a umiernenými konzervatívcami 
potvrdili aj výsledky volieb v Teheráne. Vo významnom 15-člennom 
teheránskom magistráte boli zvolení iba 4 reformisti, najviac (7) zís-
kali lojalisti umierneného konzervatívneho starostu Muhammada 
Qálibáfa [30]. Podporovatelia prezidenta Ahmadínedžáda získali 
iba 3 kreslá [12].

Ahmadínedžád, šiesty iránsky prezident (pôvodne Mahmúd 
Sabordžhian) [42], mal už po zvolení problémy s parlamentom, 
ktorý mal námietky proti výberu jeho ministrov a opakovane kri-
tizoval aj jeho rozpočet. Jeho zvolenie nebolo ani tak vzostupom 
tvrdej línie, ako skôr militarizáciou systému vlády. Militaristi chcú 
politicky prežiť a zachovať si vplyv, ktorý je podmienený kritickými 
podmienkami [66]. Prezident je preto existenčne závislý na témach 
ako vymazanie Izraela, spochybňovanie holokaustu, dramatizácia 
jadrového programu a na tvrdých zahraničnopolitických vyhláse-
niach, ktoré udržiavajú neistotu a vysoké ceny ropy. Jeho chovanie je 
tak nelogické iba na prvý pohľad, pretože vytváranie paniky a neis-
toty v zásobovaní ropou je pre neho východiskom. Prezident je na 
vnútropolitickej scéne čoraz častejšie kritizovaný pre autoritárstvo 
spojené s neúčinnými metódami riadenia ekonomiky, neštandardné 
vyhlásenia a nukleárnu stratégiu [37]. Ani jeho Revolučné gardy už 
nie sú monolitické [44].

Ekonomika

Druhým limitujúcim faktorom je ekonomika. Irán má mať druhé 
najväčšie zásoby ropy na svete. Ropa je ekonomickým životabudi-
čom ekonomiky, ale zároveň aj jej Achillovou pätou. Irán si je toh-
to faktu vedomý a aj preto pristúpil k budovaniu jadrových kapa-
cít, hoci iránske jadrové ambície pochádzajú už zo 60. rokov, z dôb 
šáha. 

Asi 80 – 85 % príjmov iránskeho exportu plynie z ropy [1; 49]. 
Za posledných 8 rokov zarobil Irán na jej exporte 300 mld. USD, t. 
j. v priemere 37,5 mld. USD ročne. Tento údaj je však značne skres-
ľujúci, pretože očakávaný výnos z predaja ropy za posledný fi skálny 
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2 Tento tlak sa však niekedy 
javí ako skôr stochastický. 
Ke  koncom roka 2006 za a-
la klesa  cena ropy, USA za a-
li nakupova  do strategických 
rezerv a poslali lietadlové 
lode do Zálivu. Výsledkom 
bolo, že ceny za ali opä
stúpa  [13] – pozn. aut.

rok končiaci sa 31. 3. je cca 60 mld. USD, t. j. o 20 % viac ako v roku 
2005/6 [49]. 

Zároveň je Irán ako štvrtý najväčší producent ropy nútený impor-
tovať 40 % z 70 mil. litrov rafi novaných ropných produktov v cene 
cca 3 mld. USD ročne, keďže na ich výrobu nemá kapacity a bez 
zahraničných investícií si nemôže dovoliť budovanie nových rafi -
nérií. Jeho energetická infraštruktúra sa dosiaľ nespamätala zo škôd 
iránsko-irackej vojny. Okrem toho Irán spotrebuje o 50 % viac ben-
zínu ako napr. USA pre vysoké subvencie, ktoré dosahujú 20 – 30 
mld. USD ročne, t. j. asi 15 % HDP [49]. 

V decembri 2006 Irán pripustil, že má rastúce ťažkosti získať 
zahraničné investície do veľkých ropných a plynových projektov. 
USA využívajú pri postupe proti regionálnemu vyzývateľovi jeho 
závislosť na ropnom exporte, tlačiac na pokles cien ropy2 a zame-
dzujúc zahraničným investíciám do iránskeho ropného priemyslu. 
Podarilo sa im napr. presvedčiť japonský INPEX Holdings aby sa 
stiahol z projektu zameraného na rozvoj ropného poľa v provincii 
Chúzestán za 2 mld. USD [49]. O spoluprácu na hlavných irán-
skych ropných poliach [15] však majú záujem ďalšie, najmä ázijské 
krajiny [63].

Aby si Irán pri svojich limitoch ťažby udržal dostatočný fi nančný 
príjem, má záujem o čo najvyššie ceny ropy. Ak by však bola cena za 
barel ropy pod 50 USD, ekonomické problémy Iránu by sa vyostrili. 
Irán a najnovšie Venezuela chcú preto v rámci OPEC pôsobiť proti 
klesaniu cien ropy. Saudský minister ropy Naímí však odmietol zvo-
lať mimoriadne zasadanie OPEC a vyhlásil, že 50 USD za barel je 
pre Kráľovstvo Saudskej Arábie (KSA) akceptovateľná cena. Sunnit-
ské blízkovýchodné krajiny produkujúce ropu sú na strane KSA. 

Významné sú dlhodobé strategické ciele v prípade zásob zemné-
ho plynu (LNG – Liquifi ed Natural Gas). Irán plánuje rozvoj LNG, 
keďže má po Rusku druhé najväčšie zásoby plynu na svete (najmä 
šelfová oblasť Južný Pars). Chce začať ťažbu na 2 nových ropných 
poliach, ktoré by mohli zvýšiť produkciu o 800 000 barelov denne 
a ponúka (strategickú) spoluprácu viacerým krajinám. Asi 11 spo-
ločností z Európy a Ázie prejavilo záujem o ropné a plynové pro-
jekty [51].

India chce pokračovať v projekte plynovodu cez Pakistan napriek 
námietkam USA. Kontrakt na plynovod dlhý 2 600 km za 7,4 mld. 
USD by mal byť dokončený do júna 2007 [55]. Pakistan môže zaro-
biť ročne na poplatkoch za transfer plynu do Indie až 500 mil. USD 
[353]. Francúzsky Total sa má do júla/augusta 2007 rozhodnúť, či 
sa zúčastní LNG projektu za 10 mld. USD v oblasti južný Pars. 

Irán – medzi ropou, plynom a  jadrom
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3Bank Sadaerat, Bank Mellat, 
Bank Melli a Bank Tedžarat 
[49] – pozn. aut.

4 Vyplýva z dohody z Bret-
ton Woods (1945) a z doho-
dy medzi KSA a USA (1974) 
[49] – pozn. aut.

Čínska CNPC investuje 3,6 mld. USD do rozvoja bloku 14 tak-
tiež v oblasti južný Pars [56]. Irán by mal do septembra 2007 začať 
dodávať plyn aj do SAE [50]. Kontrahované iránske dodávky však 
nie sú bez problémov [17; 26; 57] a existujú oprávnené pochybnos-
ti, či Irán dokáže splniť všetky svoje záväzky.

Cieľom ekonomického bojkotu USA sú aj iránske banky v zahra-
ničí. Piatej najväčšej iránskej banke (Bank Sepah) boli minister-
stvom fi nancií USA v januári 2007 zmrazené účty [52]. Takáto 
akcia zatiaľ nebola podniknutá proti štyrom ďalším iránskym ban-
kám v Európe3. Preto okrem potreby technického rozvoja pociťuje 
Irán aj potrebu fi nančnej spolupráce. Európske vlády v roku 2005 
poskytli Iránu 18 mld. USD ako záruky na pôžičky, najviac Talian-
sko (6,2 mld. USD), Nemecko (5,4 mld. USD) a Francúzsko (1,4 
mld. USD). [49] 

Protiopatrenia

Vzhľadom na daný ekonomický tlak neprekvapuje, že Irán sa snaží 
o protiopatrenia. Plánuje etablovať burzu IOB (Iranian Oil Bour-
se), kde by obchody s ropou, zemným plynom a petrochemickými 
produktmi mali byť účtované v eurách. Realizácia tohto plánu by 
nielen značne ohrozila hegemóniu USD v ropných transakciách4 
a dominanciu newyorskej burzy NYMEX či londýnskej burzy IPE, 
ale aj postavenie USA v globálnej ekonomike. 

Denne sa totiž na nákup ropy vo svete vynaloží 5,5 mld. USD. 
Menová konverzia pri takomto objeme predstavuje pomerne vysokú 
„skrytú daň“. Ak by boli obchody uskutočňované v eurách, dopyt po 
USD, od ktorého je závislá vysoko zadlžená ekonomika USA, by sa 
význame znížil, so všetkými súvisiacimi dôsledkami. Ročne si USA 
musia požičať 665 mld. USD, aby pokryli rozdiel medzi svetovými 
príjmami a výdavkami v USD. Očakáva sa, že zahraničný dlh USA 
by preto mohol vzrásť z 24 % celkového HDP v roku 2003 na 64 
% v roku 2014. USA si tak ťažko môžu dovoliť, aby Irán realizoval 
IOB a ešte viac zhoršil ich fi nančné vyhliadky [5, s. 23]. 

Rozhodnutie Iraku z novembra 2000 používať v obchodoch 
s ropou iba eurá bolo jedným z najvýznamnejších, no málo dis-
kutovaných dôvodov útoku na Irak v marci 2003. Následne, jed-
ným z prvých krokov Bremerovej administratívy bola zmena meny 
obchodov späť na USD [5, s. 21]. Irán začal prechádzať na eurá 
pri obchodoch s ropou v posledných mesiacoch roku 2006 [25] 
a začiatkom roka znížil svoje rezervy o 3,25 mld. USD [54]. Tento 
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5 Tento poh ad ponúka aj iné 
vysvetlenie americkej akcep-
tácie indického jadrového 
programu – pozn. aut.

6V rámci projektu Dolphin sa 
Katar stane miesto Indonézie 
najvä ším vývozcom LNG 
a do roku 2012 bude polovi-
ca nových kapacít situovaná 
v Katare [18-1] – pozn. aut. 

nevyhnutný výdavok pre potreby vládnych inštitúcií a na platy ide 
však iba veľmi chabo deklarovať ako ekonomický nástroj v boji proti 
USA. Na druhej strane KSA odmietlo v januári 2007 zmeniť navia-
zanosť svojej meny na USD [24]. 

Tendenciu Iránu by za istých okolností mohli podporiť RF, Čína 
a India5. Aj EÚ by mohla mať z nej prospech, ušetriac na nákladoch 
menových konverzií. Viaceré banky v tichosti znižujú svoje rezervy 
USD. Dôvodom pre tento postup však môže byť aj fakt, že od roku 
2000 sa hodnota USD oproti EUR znížila o jednu tretinu [5, s. 22].

Pre USA môže iránska ropná euroburza predstavovať porovnateľ-
nú hrozbu ako jadrové ambície a nemusí byť vylúčená ani úvaha, že 
prvotný je iránsky fi nančný zámer a jadrový program sa predpokladá 
na odstrašenie jeho odporcov. V týchto súvislostiach sa iránska jad-
rová politika javí ako viacúčelový nástroj, ktorého prioritou nemusí 
byť okamžité vojenské využitie, ale skôr vytvorenie atmosféry neis-
toty s vplyvom na rast cien ropy, ktoré môžu priniesť Iránu nielen 
dostatok fi nančných prostriedkov na domáce ekonomické potre-
by a napredovanie jadrového programu, ale aj zahraničnopolitický 
vplyv schopný odstrašiť prípadné plány na silové zmeny iránskych 
pomerov a zámerov.

Kríza

Kríza v iránskom ropnom priemysle so sebou nesie aj riziko pádu 
súčasného režimu a môže byť jedným z dôvodov na rozvoj jadrovej 
energetiky. Irán síce môže mať zámer pokračovať v programe ďalej, 
ale to neznamená, že súčasné iránske tvrdenia o potrebe energie sú 
nepravdivé. Od roku 1980 stúpol dopyt po energii v Iráne o 6,4 
% a presahuje ponuku o 5,6 %. Investície do petrochémie klesali 
v rokoch 1998 – 2004, v budúcnosti tiež nie sú isté a môžu sa rovnať 
nule [58]. Samotná iránska ústava kladie mnoho prekážok zahra-
ničným investíciám. Cudzie spoločnosti obvykle pracujú v Iráne v 
rámci krátkodobých, spravidla 7-ročných „späť kupujúcich“ (buy-
back) kontraktov [16].

Irán by mal mať dostatok zemného plynu na využitie v domácich 
elektrárniach aj v prípade, že pokryje existujúci svetový dopyt. Ply-
nové elektrárne sú najlacnejšie v prepočte na 1 kW a dobu životnos-
ti a ich využitím by si Irán ušetril politické spory [14]. Irán sa však 
nerozhodol pre ich využitie z viacerých dôvodov, ku ktorým môže 
patriť aj obava zo zaostávania za katarskou konkurenciou6 podpo-
rovanou USA. 
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Zdá sa, že ekonomická kríza v Iráne sa naďalej prehlbuje. Význam-
né obchodnícke rodiny sú znepokojené Ahmadínedžádovou poli-
tikou, poslanci ho chcú interpelovať v otázkach nekontrolovanej 
infl ácie a ekonomickej krízy, v krajine je 15 % nezamestnanosť. Zlé 
riadenie spôsobuje ešte väčšiu citlivosť ekonomiky na vonkajšie eko-
nomické podvracanie, najmä v energetickom sektore. Iránska eko-
nomika je pod tlakom, aký saudská a ruská nepoznajú. Je preto mož-
né, že prezident bude nútený znížiť alebo zrušiť viaceré subvencie 
v oblastiach, kde je obzvlášť citeľná centrálna úloha štátu, čo by bolo 
v priamom rozpore s jeho volebným programom. Od polovice janu-
ára 2007 boli napr. v iránskych hraničných provinciách zavedené 
prídely benzínu, keďže sa pašuje do zahraničia. 

Od roku 1998 sú síce štvornásobné zisky z predaja ropy, ale roz-
počet narástol osemkrát. Od decembra 2006 export nadobudol 
nové minimum, krajina produkuje o 500 000 barelov denne menej, 
ako jej umožňuje kvóta OPEC. Aj preto má Irán záujem o kartel na 
zemný plyn s RF [45].

Metódy

Okrem ekonomického tlaku využívajú USA aj iné metódy na zvýše-
nie vnútropolitického napätia v Iráne. Asi tretina z 66 mil. obyvate-
ľov Iránu sú etnickí Azeri, ktorí sú podobne ako Peržania šíiti. Irán-
skymi občanmi sú však aj príslušníci mnohých ďalších etnických, 
resp. náboženských (aj sunnitských) skupín. 

Bývalá iracká špionážna sieť oddelenia D18 údajne vyvoláva nepo-
koje v juhovýchodnej iránskej ropnej provincii Chúzestán, v ktorej 
žije arabské etnikum. V apríli 2005 sa v provincii začali nepokoje [7] 
spôsobené autonomistickým hnutím. Irán obviňuje z podpory tých-
to tendencií USA a Veľkú Britániu. Vo februári 2007 bol spáchaný 
atentát na príslušníkov Revolučných gárd v provincii Sistán-Balu-
čistán hraničiacej s Afganistanom a Pakistanom, ktorý bol súčasťou 
série útokov a únosov sunnitskej skupiny Džund Alláh (Božia brigá-
da). Provincia má značnú menšinu sunnitských Balúčov [61]. 

Zahrani ná politika

Etnické či náboženské skupiny môžu hrať pozitívnu i negatívnu 
úlohu v iránskej zahraničnej politike. Azerbajdžan sa napr. obáva 
iránskeho vplyvu a jeho ideológie [22]. Pomerne málo sa hovorí 
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o iránskom vplyve v Afganistane, kde Irán vynaložil na pomoc viac 
ako 200 mil. USD (najmä na západe a v Kábule) – pre porovna-
nie USA poskytli pomoc vo výške 4,5 mld. USD. Iránci tiež vydali 
v roku 2006 takmer 450 000 víz, ich vplyv je však menej akútny, 
keďže 80 % Afgancov sú sunniti. Al-Káida chápe šíitov ako hereti-
kov, ktorých treba zabíjať [41].

V roku 2006 Irán otvoril tunel do severného Tadžikistanu a snaží 
sa o ekonomicky vplyv aj v iných krajinách bývalého ZSSR, čím cit-
livo zasahuje do sféry vplyvu RF a jej strategických záujmov. Rusko 
namieta najmä proti projektu iránskeho plynovodu do Arménska, 
z ktorého je zatiaľ vybudovaný iba 40 km úsek od iránskej hranice 
do mesta Meghri [64].

Najväčší vplyv má Irán bezpochyby v Iraku – existujú dokonca 
názory, že Irán tu nahradil USA ako najvplyvnejšiu silu. Iránsky rijál 
napr. nahrádza irackú menu v Basre, kde sú tiež zriedkavé obrazy 
irackého prezidenta a objavujú sa skôr obrazy Chomejního či as-
Sistaního [29]. USA a Veľká Británia obviňujú Irán z podporovania 
povstalcov. Nečudo, že sa USA snažia na irackej pôde demonštratív-
ne vystupovať proti Iránu. Zatkli tu niekoľkých Iráncov, medzi nimi 
aj dvoch diplomatov, načo Irán pohrozil „nemilými následkami“. 

Okrem spoluvercov využíva Irán v Iraku aj kurdskú otázku. Kurd-
skí predstavitelia v Iraku hovoria stále otvorenejšie o nezávislosti, 
federácia ich uspokojuje iba dočasne [34]. Tento vývoj by však bol 
v ostrom protiklade so záujmami Turecka. Napriek tomu, že irac-
ký prezident al-Talabání má úzke vzťahy s iránskymi predstaviteľmi 
už zo Saddámových čias [20], Irán vsadil na tureckú kartu. V apríli 
2006 Irán zaútočil na domácich kurdských separatistov (Pedžak) aj 
na infi ltrovaných členov PKK, čo je možné chápať ako posolstvo 
Turecku. Konfrontácia môže byť považovaná za časť regionálneho 
zápasu medzi USA a Iránom o vplyv na Turecko [21]. Vo vzťahoch 
medzi Iránom a Tureckom sa však vyskytujú aj disonancie ekono-
mického charakteru [28].

Zvláštne postavenie v zahraničnej politike Iránu má Sýria, resp. 
Libanon, či skôr Hizballáh. Obavy zo šíitskeho polmesiaca spôso-
bujú, že spoločné témy nachádzajú aj tak rozdielni aktéri ako KSA 
a Izrael. Existujú domnienky, že keby boli so Sýriou začaté mierové 
rokovania o Golanských výšinách, opustila by ideologicky nepriro-
dzené spojenectvo s Iránom [2; 27]. 

Irán je konkurentom KSA vo vedení islámskeho sveta. Koncom 
roka 2006 publikoval saudský bezpečnostný poradca článok o stra-
tégii KSA v prípade stiahnutia USA z Iraku. Tá by mala byť založe-
ná na tlaku na znižovanie cien ropy a pomoci sunnitským kmeňom 
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v Iraku. Začína sa hovoriť o saudsko/sunnitsko–iránskom/šíitskom 
konfl ikte [38], aj s ohľadom na väzby Iránu na Hizballáh a Hamás. 
USA vyzývajú KSA, aby viac vypĺňalo mocenský priestor, naopak 
KSA vyzýva USA na zmenu irackej vojenskej stratégie a varuje, že 
pokračujúce sektárske násilie môže viesť k rozpadu Iraku. Saudská 
Arábia síce vyzýva susedov Iraku, aby prestali zasahovať do vnútor-
ných záležitostí krajiny, pre domácu spotrebu to však nie je dosta-
točné. Saudskí náboženskí predstavitelia a akademici so silnou väz-
bou na wahhábizmus vyzvali v decembri 2006 saudskú vládu, aby 
aktívne vystupovala proti kresťansko-šíitskemu sprisahaniu v Iraku 
a židovsko-perzskému partnerstvu obkľučujúcemu sunnitov [47]. 

KSA a krajiny GCC (Gulf Cooperation Council) stále viac posil-
ňujú svoje väzby na trhy Číny, Indie, Japonska a Pakistanu [18], aby o. 
i. vyvážili iránsky vplyv a ponuky. Tieto obchodné styky a najmä zvý-
šený čínsky dopyt po rope zo Zálivu môžu byť zo strany USA videné 
ako potenciálne nebezpečenstvo pre vlastné zásobovanie [19]. Pre 
hrozby ajatolláha Chameneího, ktorý v júni 2006 varoval, že Záliv 
môže byť ohrozený, ak by USA zvolili zlý postup voči Iránu, vznikli 
projekty ropovodov a plynovodov obchádzajúcich strategicky cit-
livú Hormuzskú úžinu, cez ktorú prechádza 20 % svetových dodá-
vok ropy. Krajiny GCC však mali z fi nančných dôvodov zamietnuť 
projekt ropovodu [65]. Nie je jasné, či ostatné časti projektu zostali 
platné, keďže sú plány v médiách populárne aj naďalej [11].

Krajiny Zálivu sa obávajú vypuknutia vojenskej konfrontácie Irá-
nu a USA, pretože by znášali hlavné dôsledky. Najvyšší iránski pred-
stavitelia sa snažia upokojiť svojich susedov a počas návštev zdô-
razňujú kvality Iránu ako dobrého suseda, ktorý chce regionálnu 
stabilitu. Aj bývalý prezident Rafsandžání vyjadril presvedčenie, že 
arabskí susedia v Zálive nebudú podporovať útočné aktivity USA 
a brániť iránskemu mierovému jadrovému programu. Viacerí pred-
stavitelia štátov GCC podporujú kontrolu iránskeho jadrového 
programu pozorovateľmi MAAE, ale pre antiamerickú atmosféru 
v oblasti verejne deklarujú, že nevidia dôvody na obavy a veria, že 
iránsky jadrový program má mierové využitie. Nemôžu si vnútropo-
liticky dovoliť podporovať bombardovanie inej islámskej krajiny, ale 
boli by radi, keby USA uspeli v tlaku na Irán.

Generálny tajomník Ligy arabských štátov Músa na blízkový-
chodnom Svetovom ekonomickom fóre konštatoval, že obvinenia 
USA voči Iránu nemajú v arabskom svete dôveryhodnosť a musia 
byť podporené dôkazom MAAE. Iracká vojna ukázala, že informá-
cie vedúce k nej boli úmyselne alebo neúmyselne nesprávne. Ara-
bi preto chcú celý región bez jadrových zbraní vrátane odstránenia 
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Západom prehliadaného izraelského arzenálu. Sultanát Omán 
vedený nesunnitskými ibádijcami, blízky Iránu aj USA, podporuje 
priamy dialóg.

Druhoplánovo môžu iránske aktivity vyvolať regionálne preteky 
jadrových programov, na čo upozornilo KSA aj Egypt. KSA údajne 
zvažuje získanie jadrových vojenských kapacít a ich prípravy mali 
už dosiahnuť rozvinutý stupeň. Turecko oznámilo plán vybudovať 
5 jadrových elektrární: prvá by mala byť spustená už v roku 2012, 
ostatné do roku 2015. Egypt chce vytvoriť 3 jadrové elektrárne s cel-
kovou kapacitou 1 800 MW – prvá v el-Dabaa na pobreží Stre-
dozemného mora by mala byť hotová o cca. 10 rokov [36]. Starší 
egyptský jadrový výskum tiež vzbudzoval obavy z tajného zamera-
nia na vojenské ciele [35, s. 22]. 

Jadrový program

Súčasný stav jadrového programu nie je jasný. Podľa niektorých tvr-
dení bude Iránu trvať ešte niekoľko rokov, kým získa vojenskú jadro-
vú kapacitu [68], iní tvrdia, že rámcovú vojenskú kapacitu získa za 
niekoľko mesiacov a elektráreň Bušehr by mohla produkovať dosta-
tok plutónia pre 30 jadrových zbraní ročne [33]. Iránska kapacita 
obohacovať urán mala dosahovať koncom roka 2006 asi 5 %, čo je 
dostatočné pre jadrové elektrárne, ale 80 % pod nárokmi jadrových 
zbraní [43]. 

Chameneí uviedol, že BR OSN ani MAAE neodradia Irán od 
jeho práv. Podľa Burnsa sú USA presvedčené, že jediným spôsobom, 
ako zamedziť iránskemu jadrovému programu, je diplomacia a kon-
fl ikt s Iránom nie je nevyhnutný [69]. Niektorí odborníci navrhujú 
praktizovať novú politiku zadržiavania, ktorá by umožnila iránskym 
pragmatikom obnoviť diplomatické a ekonomické vzťahy s USA, 
ovplyvniť vnútropolitickú situáciu v ich prospech a marginalizovať 
radikálov [46]. 

Silové riešenie

Napriek rozsiahlym diskusiám sa zdá, že USA zostávajú presved-
čené o potrebe silového riešenia [68] a zvažujú útok až proti 200 
cieľom. V prípade potreby sa dokonca predpokladá aj použitie jad-
rových zbraní. USA vyslali v januári 2007 do Zálivu druhú lietad-
lovú loď USS John C. Stennis a sprievodné plavidlá. Do regiónu 
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7 Ktoré sú však Iránom ozna-
ované za rukojemníkov – 

pozn. aut.

8 Z prípadného útoku na Irán 
majú obavy aj Sýria a Hizbal-
láh, ktorí by sa tiež mohli sta
jeho ter om – pozn. aut.

9 Ak sa na útoku bude podie-
a  aj Izrael, je možné pred-

poklada  raketové ostre ova-
nie ve kých miest a strategic-
kých inštalácií – pozn. aut.

priviezla ďalších 5 000 príslušníkov námornej pechoty, čím sa ich 
celkový počet v Zálive zvýšil na 16 000. Lietadlová loď USS Dwight 
D. Eisenhower priplávala už v decembri 2006 [69]. USA majú prí-
stup k základniam v Turecku, Strednej Ázii a v Zálive, okrem toho 
majú jednotky v Afganistane a Iraku7 [35]. V serióznych periodi-
kách sa objavujú články vyvracajúce nebezpečenstvá iránskej odpo-
vede [3].

Irán očakáva vojenský útok USA8 v lete 2007. Pohrozil, že poško-
dí záujmy prípadných útočníkov na Blízkom východe aj mimo regi-
ónu a použije ropnú zbraň, t. j. zastaví prepravu ropy cez Hormuz-
ský prieliv [39] mínami a raketami. Okrem toho môže odpovedať 
ukončením obchodných vzťahov, podporou šíitskych povstaní 
v regióne, bojkotovaním protiteroristických snáh GCC a odpále-
ním balistických rakiet na základne USA v regióne9 [32, s. 172]. 
Irán vlastní rakety dlhého doletu s dosahom 2 000 km [35] a seve-
rokórejské rakety MB-25 s doletom 2 500 km. Plánuje vývoj rakety 
na báze severokórejskej Taepo-Dong 1 s doletom 4 000 km. V roku 
2006 informoval, že vykonal úspešný test rakiet, ktoré sú nezachy-
titeľné radarmi a nesú viacero hlavíc [60]. Revolučné gardy usku-
točnili skúšku rakety schopnej zasiahnuť a potopiť väčšie vojenské 
plavidlá do vzdialenosti 350 km. Okrem toho Irán asi vlastní ruský 
systém protivzdušnej obrany TOR-1 [23].

Irán má záujem rozhojniť aj počet svojich satelitov na orbi-
te pomocou vlastných rakiet. Doteraz je funkčný iba jeden satelit 
vynesený ruskou raketou v roku 2005. Realizácia tohto plánu by Irá-
nu umožnila pozorovanie možných cieľov balistických rakiet v reál-
nom čase aj zlepšenie ich navádzacieho systému [8].

Podľa náčelníka GŠ RF Balujevského by bolo možné vojenským 
útokom na Irán poškodiť jeho vojenský a priemyselný potenciál, no 
je nemožné nad Iránom vyhrať a útok by bol obrovskou politickou 
chybou [67]. Podľa Hansa Blixa by útok na Irán síce mohol zdržať 
jadrový program, ale tiež by viedol k jeho celonárodnej podpore, 
rastu terorizmu a možno ku kríze v zásobovaní ropou. V prípade 
KĽDR rokovali USA bez predbežných požiadaviek na zastavenie 
produkcie plutónia [9], preto treba tento postup zvoliť aj v prípa-
de Iránu [40]. Rokovaniam prikladá maximálny dôraz aj vyhlásenie 
bývalých ministrov zahraničných vecí, podpísané Albrightovou, Fis-
cherom, van Aartsenom, Geremekom, Védrinom či Polferom [48]. 
Podľa Brzezinskeho by útok na Irán bol aktom politického bláznov-
stva, ktorý by spustil postupný prevrat svetových záležitostí [10]. 

Podľa štúdie Chatham House by americký vojenský útok bol zni-
čujúci pre Irán, Záliv a okolitú oblasť. Vyprovokoval by odpoveď 
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zameranú na Izrael a konfl ikt by získal globálny rozmer [59]. Irán 
varoval, že bude silno a bezprostredne odpovedať na útok, keď izra-
elskí predstavitelia uviedli, že ich armáda zvažuje bombardovanie 
iránskych jadrových zariadení [62]. 

Sunday Times informovali 7. 1. 2007, že Izrael mal vypraco-
vať plány na zničenie iránskych zariadení na obohacovanie uránu 
pomocou taktického jadrového útoku a s využitím bômb na ničenie 
bunkrov. Postup mal byť podobný plánu, ktorý mali zvažovať USA. 
Hlavnými cieľmi útoku mali byť údajne závod na obohacovanie urá-
nu v Natanze, zariadenie na úpravu uránu pri Isfaháne a ťažkovodný 
reaktor v Araku. Odhalenie plánov malo vyvolať nátlak na Irán, aby 
zastavil obohacovanie uránu. Podľa izraelského predstaviteľa je však 
absurdná myšlienka, že by Izrael zaútočil na Irán jadrovými zbraňa-
mi a že by tento plán vopred odhalil.

V roku 2002 Izrael údajne odmietol americkú ponuku na bom-
bardovanie jadrových zariadení, pretože nechcel postupovať jed-
nostranne proti kolektívnej hrozbe. V súčasnosti Izrael disponuje 
2 nemeckými ponorkami Delfín, ktoré sú schopné odpáliť druhú 
vlnu jadrových rakiet ako odpoveď na jadrové napadnutie. Existu-
jú signály, že Izrael je pripravený zmeniť svoju dlhodobú jadrovú 
doktrínu z neurčitej na otvorenú [35]. 

Snahy o silové riešenie sporu by mohli viesť k regionálnemu kon-
fl iktu sprevádzanému prejavmi asymetrického vedenia boja v glo-
bálnom meradle. Bola by to tragédia, keby sa do takejto situácie 
dostali Irán a USA, ktoré zdieľajú viaceré strategické záujmy. 

Implikácie pre Slovensko

Slovensko je do iránskej problematiky zapojené najmä multilaterál-
ne ako člen BR OSN, MAAE a NATO. Po bilaterálnej línii má 
s Iránom štandardné, najmä ekonomické vzťahy, ktoré však nemajú 
väzbu na vitálne otázky energetickej stability SR. 

Ako člen OSN má SR záujem riešiť medzinárodné spory miero-
vou a diplomatickou cestou. Je záujmom a zodpovednosťou SR, aby 
sa ďalej nezhoršovala bezpečnostná situácia na Blízkom a Strednom 
východe a aby sa jej otrasy neprenášali aj do Európy. V prípade kata-
strofi ckého scenára a eskalácie v Iráne by mohol hroziť rozpad inšti-
túcií a absencia režimu v krajine. Takýto vývoj by rozhodne neriešil 
súčasnú situáciu. 

Je možné len súhlasiť s konštatovaním, že je potrebné zmeniť stra-
tegické vízie a inštinktívne snahy mocností o dramatické oslabenie 
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protivníkov, keďže v súčasnosti nie sú skutočnými protivníkmi silné, 
ale slabé štáty [31]. 

Irán má ekonomické problémy a vhodný tlak v tejto oblasti môže 
priniesť pozitívnejšie výsledky ako akékoľvek silové riešenia, ktoré 
v regióne jasne demonštrovali svoje limity.

Niektoré ekonomické plány Iránu využívajúce euro by síce mohli 
byť od roku 2009 zaujímavé aj pre SR, no je potrebné zvážiť riziká 
takýchto experimentov pre globálne ekonomické vzťahy, pre stabi-
litu ekonomiky malého štátu a vývoj atlantickej spolupráce. Vzhľa-
dom na historické aj nedávne skúsenosti v rámci európskeho konti-
nentu sa javí pre SR ako výhodnejšie orientovať sa na kontinuitu. 
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Úvod

Arabský západ (maghrib) a východ (mašrik), napriek používané-
mu súhrnnému označeniu „arabský svet“ či „oblasť členských krajín 
Ligy arabských štátov“(LAŠ), nie je homogénnym celkom. Severo-
africké nadsaharské krajiny majú dlhú tradíciu všestranných vzťa-
hov s európskym kontinentom, podobne ako východnejšie kraji-
ny Levanty. Intenzita vzťahov s krajinami Arabského polostrova je, 
resp. bola historicky menšia. 

Rozdiely medzi oblasťami možno pripísať na vrub odlišného územ-
ného vývoja Osmanskej ríše v Afrike a Ázii a najmä jej osudu po 1. sve-
tovej vojne. Mnohé z pretrvávajúcich problémov regiónu sú výsledkom 
politického „nestrávenia“ rozparcelovania Osmanskej ríše víťaznými 
mocnosťami [31, s. 67-68] a zrušenia kalifátu: vzťahy medzi Libano-
nom a Sýriou, Irakom a Kuvajtom, kurdská otázka, hranice na Arab-
skom polostrove, existencia a rastúci vplyv Muslimského bratstva. 

Pokračoval vývoj novej regionálnej bezpečnostnej architektúry, 
ktorá, ako s ľútosťou uvádzajú stúpenci slabnúcej panarabskej idey, sa 
zakladá najmä na nearabských prvkoch – Iráne, Turecku, Izraeli, USA 
a Etiópii. Tradičné arabské mocnosti – Egypt, Saudská Arábia (KSA), 
Sýria, Jordánsko, Líbya, Alžírsko a Maroko – strácajú vplyv. Nastupu-
jú noví, neštátni aktéri ako Hamás, Hizballáh, Brigády al-Aksá, Bad-
rove brigády, Mahdího milície, Muslimské bratstvo, Únia islámskych 
súdov atď. Očakáva sa preto, že svetové mocnosti budú hľadať novú 
regionálnu rovnováhu síl a arabské armády, „do ktorých sa investovali 
miliardy dolárov, nebudú platné viac ako žandárstvo“ [25].

Hľadanie rovnováhy bude pravdepodobne spojené s nadviaza-
ním komunikácie s organizáciami, ktoré boli doteraz tabu, ale pri 
viacerých príležitostiach demonštrovali mobilizačnú silu: napr. pri 
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1 Bratstvo má vo svete 86 
odnoží a spriaznených sku-
pín. C. Riceová sa pri náv-
števe Káhiry stretla na par-
lamentnej recepcii s ich 
poslancami – pozn. aut.

2 Po USA, Ve kej Británii, 
Francúzsku, Japonsku, íne, 
Nemecku a Taliansku [6] – 
pozn. aut.

protestoch proti karikatúram proroka Muhammada. Očakáva sa, že 
predstavitelia USA vstúpia do dialógu s organizáciami Muslimské-
ho bratstva na národných úrovniach1, od ktorých očakávajú vývoj 
v moderné politické strany podobné vládnej strane v Turecku [28]. 
Sekulárni intelektuáli v krajine vzniku bratstva sa však obávajú, že 
tento postup nie je podložený znalosťou histórie regiónu a islámis-
tickej literatúry vrátane idey hákimíje S. Qutba, ktorá nepredpokla-
dá participáciu bratstva na existujúcom zriadení, ale jeho likvidáciu 
a vybudovanie úplne novej vlády na báze Božieho zákona [20]. 

Negatívnym fenoménom regiónu zostáva terorizmus, často spá-
janý s náboženským extrémizmom. Zdá sa, že jeho prenikanie do 
všetkých krajín regiónu začína meniť stratégie zaobchádzania s ním. 
Objavujú sa názory, podľa ktorých vyjednávanie s teroristami môže 
byť za istých podmienok rovnako rozumné ako boj [34]. Na zákla-
de vnútorného vývoja v IRA, ETA, RAF či Červených brigádach sa 
predpokladá, že je možná komunikácia s teroristami, ktorí nemajú 
absolútne, resp. apokalyptické, ale skôr inštrumentálno-politické 
ciele [35, s. 129]. Ide v podstate o podobné prehodnotenie ako u 
Muslimského bratstva smerované na Hamás a Hizballáh.

Región je dlhodobo spájaný s bezpečnostnými rizikami, pre kto-
ré miestne krajiny investujú značné prostriedky do nákupu zbraní. 
Podľa švédskeho výskumného ústavu SIPRI sa na 84 % svetových 
výdavkov na zbrojenie v roku 2005 podieľalo 15 krajín. Ich celkové 
výdavky dosiahli 1,12 trilióna USD. Ôsme v poradí je KSA2, ktoré 
v roku 2005 minulo na zbrane 25 mld. USD (o 4,6 mld. USD viac 
ako v roku 2004), najmä na modernizáciu Národnej gardy a letec-
tva. Irán sa medzi uvedenou pätnástkou nenachádza. Krajiny regi-
ónu nakupujú hlavne helikoptéry, raketové obranné systémy Pat-
riot, rakety voda–voda, vojnové lode vrátane mínoloviek a fregát, 
radary skorého varovania a tanky. 

Rusko obnovuje kontakty u tradičných klientov v regióne (Sýria, 
Egypt, Irak, Líbya, Jemen). Alžírsko podpísalo s RF kontrakt za 
7 mld. USD na bojové stíhačky, tanky a systémy protileteckej obra-
ny, Egypt údajne zvažuje nákup stíhačiek MiG-29 [22]. Sýria kúpila 
rakety, ktoré dokážu preraziť pancier izraelského tanku Merkava. 
Plány na predaj systémov protileteckej obrany Pancyr S-1 a S-300, 
ako aj stíhačiek SU-30 Sýrii cez Bielorusko vyvolali škandál. RF 
mala predať Iránu 29 raketových systémov zem–vzduch Tor-M1 za 
700 mil. USD, ktoré by mohli účinne chrániť iránske jadrové zaria-
denia pred útokmi USA alebo Izraela [6, s. 10]. 

Zbrane nie sú nakupované iba pre vlastnú obranu. Niektoré 
krajiny chápu ďalšiu distribúciu zbraní ako nástroj svojho vplyvu 
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3 Iba na energie sa vydáva 7 
mld. USD ro ne (9 % HDP) 
– pozn. aut.

4 Multinational Forces and 
Observers dohliadajú na 
dodržiavanie mierovej doho-
dy Egypta a Izraela – pozn. 
aut.

a politiky. Podľa správy OSN malo až 10 krajín Blízkeho východu 
a severnej Afriky (medzi nimi Egypt, Jemen, Líbya, Irán, KSA, Sýria) 
porušiť embargo na predaj zbraní do Somálska [41]. Viaceré krajiny 
však proti týmto obvineniam ostro protestovali. 

Vývoj hlavných bezpe nostných aktérov v regióne

Egyptská vláda sa rozhodla prehodnotiť tempo a smerovanie refo-
riem. Prezident Mubárak na blízkovýchodnom Svetovom ekono-
mickom fóre v Šarm eš-Šejchu (máj 2006) naznačil spomalenie poli-
tických reforiem a tvrdší postup proti islámistom. Pretrváva nesúlad 
názorov na demokratizáciu, reformy a niektoré body zahraničnej 
politiky medzi Egyptom a USA. Túto situáciu indikovali návštevy 
viceprezidenta Cheneyho (január 2006) a ministerky zahraničných 
vecí Riceovej (február 2006). 

Súčasťou rozhodnutia režimu je tvrdý postup proti demonštran-
tom vrátane zvýšeného tlaku na islámistickú opozíciu (Muslimské 
bratstvo) a postavenie ekonomických reforiem ako priority pred 
politickými reformami. Premiér Nazíf uviedol, že jeho vláda sa bude 
po ďalších voľbách snažiť zabrániť nezávislým kandidátom (z Mus-
limského bratstva) vytvoriť parlamentný klub. Vláda prehodnocuje 
niektoré politické kompromisy z minulého roka a zmena politické-
ho systému bude podľa nej trvať roky. Po volebnom úspechu islámis-
tov v roku 2005 musí znovu prehodnotiť svoje predpoklady. Boli 
o dva roky odložené voľby do obecných zastupiteľstiev plánované na 
apríl 2006. Prezident Mubárak si opätovne nechal cez parlamentné 
Ľudové zhromaždenie potvrdiť trojročný mandát vydávať dekréty 
s platnosťou zákonov. Ekonomickou prioritou vlády je reorganizácia 
systému subvencií3. Egypt údajne nebude rokovať s USA o dohode 
o voľnom obchode, pokiaľ nebudú splnené jeho podmienky. 

Okrem demonštrácií proti karikatúram v prvej štvrtine roka 2006 
predstavovali bezpečnostné riziko pre režim a jeho ekonomickú 
základňu teroristické útoky v sinajskom letovisku Dahab, resp. na prí-
slušníkov MFO4 pri severosinajskom tábore el-Gora. Za útokmi stála 
údajne organizácia at-Tawhíd wa‘l-Džihád pozostávajúca zo sinajských 
beduínov aj z Palestínčanov. Organizácia má asi podobné ideologic-
ké korene ako al-Káida, no tak ako mnohé iné skupiny nemusí mať 
na ňu priame väzby. Odvolávanie sa na spojitosť s al-Káidou má čas-
to iba psychologickú a ideologickú výpovednú hodnotu. Na bezpeč-
nostnú situáciu na Sinaji vplýva aj pašovanie trhavín a munície, resp. 
predpokladaný výcvik teroristov v Gaze. Demonštrácie proti vojne 
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5 V máji 2006 bol napr. 
zatknutý hovorca bratstva 
'Arján a len vedenia Mursí 
– pozn. aut.

6 Vo februári 2007 bol zazna-
menaný útok na skupinu 
francúzskych ob anov – 
pozn. aut.

7 Pred decembrovým stret-
nutím irackého premiéra al-
Málikího s prezidentom Bus-
hom publikoval saudský bez-
pe nostný konzultant Obeid 
vo Washington Post lánok,
kde uviedol, že Saudská Ará-
bia bude intervenova , aby 
zabránila zabíjaniu sunnitov 
šíitskymi milíciami podporo-
vanými Iránom [9] – pozn. 
aut.

v Libanone predstavovali ďalšie bezpečnostné riziko. Najvyšší pred-
stavitelia Egypta boli nútení zosilniť protiizraelský slovník a hľadať 
obetného baránka (OSN, LAŠ, Irán atď.), vysvetľovať a upokojovať 
(poslancov vládnej strany aj dôstojníkov armády). Záver roka sa niesol 
v znamení diskusie o novelizácii 34 článkov ústavy, ktoré mali pozme-
niť prežité formulácie z dôb arabského socializmu a pripraviť pôdu 
pre ďalšie zmeny (volebný systém, bezpečnostné úpravy po očakáva-
nom zrušení výnimočného stavu) predznamenané prípravami nových 
zákonov o súdnictve a o slobode tlače. Pokračovali aj perzekúcie Mus-
limského bratstva na úrovni členskej základne aj vedenia5 a donorov. 

Saudskej Arábii prisľúbil kráľ Abdulláh postupnú reformu [64] a 
venoval zvýšenú pozornosť najmä ekonomickým prostriedkom roz-
voja. Bolo spustených viacero ekonomických projektov v regiónoch 
s cieľom predísť bezpečnostným rizikám marginalizácie okrajových 
oblastí. Časť zvýšených príjmov z ropy bola investovaná do výstavby, 
štátnej správy a bezpečnostného aparátu. 

Kráľ prisľúbil v prvom prejave v Šure, že zničí saudskú al-Káidu. 
Podarilo sa minimalizovať počet bezpečnostných incidentov zamera-
ných proti západným cudzincom6. Bolo zastrelených a zatknutých nie-
koľko desiatok militantov podozrivých z členstva v al-Káide, na druhej 
strane bolo prepustené množstvo podozrivých z terorizmu [19]. 

Ozbrojeným silám kráľ prostredníctvom korunného princa pri-
sľúbil, že po „nedostatočnej modernizácii“ v posledných 5 – 6 rokoch 
získajú v roku 2007 nezávislý rozpočet, z ktorého budú môcť zdoko-
naliť výstroj, technológie a výzbroj v 4 vojenských zameraniach.

Princ Turkí al-Fajsal, brat saudského ministra zahraničia, rezigno-
val v decembri 2006 (po cca. 15 mesiacoch v úrade) na post veľvys-
lanca v USA. Dôvodom boli spory s jeho predchodcom a momen-
tálnym predsedom Rady národnej bezpečnosti, princom Bandarom 
ibn Sultánom, o smerovanie saudskej politiky – najmä voči Iránu7. 
Princ Bandar otvorene podporuje administratívu prezidenta Busha, 
kým princ Turkí si chcel nechať manévrovací priestor [39].

V zápase o novú podobu bezpečnostných siločiar v regióne a 
islámskom svete KSA používa kombináciu politiky cukru, biča 
a šekovej knižky. USA podporujú saudské vyváženie iránskeho 
vplyvu v Iraku, Libanone a Palestíne, ale saudské strategické záuj-
my nemusia byť vždy v zhode so záujmami USA, a niekedy môžu 
situáciu USA komplikovať. KSA chce vymaniť Hamás z vplyvu Irá-
nu, no USA zatiaľ chápu Hamás ako teroristickú organizáciu. Roz-
dielny prístup je zrejmý aj v prípade Sýrie, kde KSA chce uvoľniť jej 
zväzky s Iránom, no USA odmietli otvorenie mierových rozhovo-
rov a chceli by ju izolovať. 
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8 V januári 2007 si zmenila 
meno na „Organizácia al-Ká-
idy v islámskom Maghribe“ 
[43].

9 Výmena návštev vo febru-
ári, apríli, júni a novembri 
2006 – pozn. aut.

KSA uznáva vplyv a dôležitosť Iránu v regióne, ale saudský kráľ 
jasne naznačil limity, ktoré je ochotný pre vplyv Iránu akceptovať. Po 
voľbách do Kongresu v novembri 2006 sa KSA začalo obávať rýchle-
ho stiahnutia USA z Iraku, čo by za danej situácie postihlo irackých 
sunnitov. Preto KSA začalo v rozhovory s Iránom a kráľ sa stretol 
s predstaviteľmi Hizballáhu [9]. KSA má síce obavy z iránskeho jad-
rového programu, no deklaruje izraelské jadrové zbrane ako najväč-
šie ohrozenie bezpečnosti v Zálive spôsobujúce preteky v zbrojení a 
nútiace aj umiernené krajiny začať jadrové programy [37]. 

Saudi (a ďalší najvyšší predstavitelia sunnitských štátov regiónu) 
sa obávajú nielen vzniku tzv. šíitskeho polmesiaca (Irán–Irak–Sý-
ria–Libanon) [73], ale aj aktivít šíitskych menšín (v prípade Bah-
rajnu väčšiny) na vlastnom území [24]. 

Terorizmus naďalej zostáva hlavným politickým problémom 
Alžírska. Viacerí z teroristických veliteľov síce využili amnestiu 
a podporili využitie politických aktivít miesto násilia [42], bez-
pečnostná situácia však zatiaľ neprispieva k masovému využívaniu 
amnestie. Decembrový bombový útok na autobus so zahraničný-
mi petrolejármi v Bušáwí taktiež neprospel upokojeniu atmosféry 
[76]. Vláda chce preto k uzmiereniu prispieť aj sľubom fi nančných 
kompenzácií pre tisíce rodín zmiznutých a povstalcov, ktoré by mali 
uzavrieť kapitolu politického násilia s asi 150 000 obeťami a škoda-
mi viac ako 20 mld. USD [65].

Alžírski teroristi získavajú zázemie aj v Saheli (Mauretánia, Mali, 
Niger, Čad) a západnej Afrike. Alžírska GSPC8 má v tejto oblasti 
z cudzích džihádistov najväčší vplyv. Je najobávanejšou skupinou: 
je najlepšie fi nancovaná, organizovaná, operačne aktívna a má nad-
regionálne ambície siahajúce až do Európy. Jej počet sa odhaduje 
na 300-500 mužov [18]). Tieto údaje sú o to dôležitejšie, že väč-
šina známych teroristických buniek v západnej Európe pozostáva 
z Alžírčanov, Maročanov a Tunisanov [40].

Alžírsko si je vedomé, že na potlačenie terorizmu v tomto formá-
te je potrebná medzinárodná spolupráca. Intenzívne styky v oblasti 
obrany a bezpečnosti existujú medzi Alžírskom a USA9 [59]. V roku 
2002 vznikla Pansahelská iniciatíva (PSI) na podporu kontroly hra-
níc za účasti asi 600 amerických vojenských poradcov a špeciálnych 
jednotiek. PSI však nemala zvláštny úspech, preto bola od leta 2005 
premenovaná na Transsaharskú protiteroristickú iniciatívu (TSC-
TI) s päťročným rozpočtom 100 mil. USD (pre porovnanie, na PSI 
išlo 7,7 mil. USD [15]). Spoluprácu posilnilo aj Španielsko, ktoré 
v decembri podpísalo bilaterálnu dohodu o extradícii – na jej zákla-
de môže Alžírsku vydať viac ako 70 podozrivých z terorizmu. 

Jozef HUDEC



366

1.3

10 Tri milióny francúzskych 
voli ov sú alžírskeho pôvo-
du – pozn. aut.

11 Americký grant 5 mil. USD 
pre marocké média vyvolal 
na jednej strane nevô u opo-
zície (PJD), vládnych novín 
a syndikátu novinárov, na 
druhej strane ocenenie syn-
dikátu udských práv a novi-
nárskej asociácie [46] – pozn. 
aut.

12 Umiernená Strana islam-
skej spravodlivosti a rozvoja 
a protimonarchistické hnu-
tie Spravodlivos  a dobro-
innos  (al-Adl wal-Ihsan) – 

pozn. aut. 

13 Maroko napr. uzavre-
lo s EÚ dohodu o prístupe 
rybárskych lodí lenských 
krajín do pobrežných vôd Z. 
Sahary [3] – pozn. aut.

Prezident Butefl ika počas návštevu premiéra Zapateru požiadal 
Španielsko o pomoc pri riešení otázky Západnej Sahary [53]. Situáciu 
v Alžírsku využil pre volebnú kampaň10 aj nový francúzsky prezident 
Sarkozy, ktorý prisľúbil urýchlenie procesu udeľovania víz [52].

V Maroku v predvolebnom roku (máj 2007) intenzívne pokra-
čovali diskusie o politických reformách. Boli konštatované pozitívne 
zmeny v oblasti ľudských práv a slobody slova11, demokratické zme-
ny však napredujú menej a skôr sa koncentrujú na rozpravy o úlohe 
kráľa. Muhammad VI. nezohľadnil dostatočne voľby v roku 2002 pri 
zostavovaní vlády a silnie politický tlak na parlamentnú demokra-
ciu, reštrikcie kráľovskej moci a jej zmenu z výkonnej na konštitučnú 
[16]. Problematický je vzťah kráľovskej svetskej moci k jeho nábo-
ženskému postaveniu ako vodcu veriacich (emír al-mu´minín). 

Rastúca popularita islámistických strán12 vyvoláva u vládnych 
strán obavy o stabilitu režimu. Kráľ síce intenzívne zakladá rozvojové 
projekty a snaží sa potláčať chudobu, no korupcia a politická apatia 
mládeže jeho úsiliu práve nenapomáhajú [36]. Aktivizujú sa aj ľavico-
vé strany proponujúce centristicko-ľavicovú koalíciu zameranú aj na 
potreby a tradície pôvodnej berberskej (Amazíg) populácie [33].

Maroko naďalej odmieta samostatnosť Západnej Sahary a v čier-
nych farbách vykresľuje jej budúcnosť ako miesta balkanizácie, 
nestability, teroristických gangov, kriminálnych bánd, pašovania 
ľudí a zbraní [70]. Asi 1 700 km dlhý múr oddeľuje 130 000 maroc-
kých vojakov od síl Polisaria. Marockí osadníci tvoria v súčasnos-
ti väčšinu populácie Západnej Sahary, ktorá sa môže čoskoro stať 
ropným producentom. Nerastné zdroje sú využívané Marokom nie 
vždy v súlade s Chartou OSN13. 

Front Polisario zatiaľ otvorene neatakuje Maroko a udržuje si 
odstup od islámistických skupín, čo sa môže v mladšej generácii zme-
niť. V októbri bol odstrelený fosfátový dopravník z Bukry do prístavu 
Laajune [3]. Kráľovská šura pre saharské záležitosti odovzdala v decem-
bri kráľovi nový projekt autonómie [53], ktorý bol postúpený OSN.

Líbya pokračuje vo svojom sústavnom úsilí nájsť pod vedením Qad-
hdháfího (Kaddáfího) stále miesto v premenlivom africko-arabskom 
svete. Napriek zmenenej zahraničnej orientácii pokračuje na vnútro-
politickej scéne zápas medzi zástancami a oponentmi ekonomickej 
reformy, čomu sporadicky zodpovedajú aj Qadhdháfího (Kaddáfího) 
politické vyhlásenia. Koncom roka varoval pred povstaním chudob-
ných, ktorí nemajú podiel na bohatstve krajiny pre sociálnu nerov-
nosť a korupciu. Qadhdháfí (Kaddáfí) ešte môže povstanie zastaviť, 
ale korupčníci musia do mesiaca deklarovať bohatstvo [56]. Zahra-
niční investori [10; 68] považujú podobné vyjadrenia za produkty na 
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14 Od roku 1986, najmä s 
velite  zahrani nej rozvied-
ky Músom Kusaom [4] – 
pozn. aut.

15 Preferencia štátu Isratin 
pred existenciou samostat-
ných štátov Izrael a Palestína 
i návrhy na obnovenie fáti-

movského kalifátu v severnej 
Afrike – pozn. aut.

16 Napätie v hornatom seve-
rovýchode krajiny vyvrcho-
lilo na za iatku roka 2007 
obnovením ozbrojeného 
povstania príslušníkov šíit-
skej menšiny zaidía, pod 
vedením rodiny al-Húthí – 
pozn. aut.

domáce použitie a upokojenie členov revolučných výborov. V kon-
traste s vyjadreniami bola americká obchodná delegácia v decembri 
2006 informovaná o príležitostiach na investovanie 25 mld. USD [29]. 
Pokračujú kontakty bezpečnostných služieb nadväzujúce na dlhodobú 
tajnú diplomaciu medzi USA a Líbyou14. USA zaradili členov Islám-
skej bojujúcej skupiny (IFG), ktorá sa snaží odstrániť súčasný líbyjský 
režim, na zoznam teroristických organizácií. Líbya je dôležitou oblas-
ťou pre špionážnu komunitu [7], najmä v dobe, keď sa stáva nástupis-
kom pre nelegálnu migráciu do Európy.

Napriek netradičným návrhom na riešenie vzťahov v regióne15 má 
Líbya kapacitu prispieť k riešeniu viacerých konfl iktov [57]. Kon-
frontačný tón niektorých vyhlásení [77] a pretrvávajúci konfl ikt s naj-
mocnejšou krajinou súčasného arabského sveta – so Saudskou Arábi-
ou – však do značnej miery limituje výsledky líbyjských aktivít.

Rušný volebný rok sa v Jemene vo februári zdramatizoval zmena-
mi vo vláde, ktoré sa týkali 22 kresiel a 15 ministrov. Povesť, ktorú 
bezpečnostným silám naštrbil pretunelovaný útek skupiny členov 
al-Káidy z väzenia, sa podarilo napraviť až v septembri, keď zabránili 
dvom samovražedným útokom na petrochemické zariadenia [49]. 
Nemožno však vylúčiť, že tento hrdinský čin bol v rovnakom pred-
volebnom duchu ako kompromitujúce zatknutie al-Džirdáního, 
údajného teroristu s väzbou na al-Káidu, ktorý sa mal stýkať s proti-
kandidátom hlavného rivala Sáliha v prezidentských voľbách [48]. 

Septembrové voľby prezidenta boli regulárne, neštandardné však 
bolo správanie predsedu opozičnej islámistickej strany Isláh, kto-
rý napriek záväzkom podporil Sáliha [13]. To len potvrdzuje fakt, 
že (najmä severný a západný) Jemen je súborom viac-menej auto-
nómnych kmeňových šejchátov s vlastnými represívnymi zložkami 
a súvisiacimi bezpečnostnými konzekvenciami16. V Jemene sa ticho 
predpokladá, že sa v roku 2013 sa stane prezidentom Ahmad Sáleh, 
veliteľ Republikánskej gardy a syn súčasného prezidenta 'Alího Sáli-
ha. Jemen by sa tak stal ďalšou arabskou džumlakijou (kombinácia 
arabského džumuhríja – republika a mamlika – kráľovstvo) [14].

Záver roka bol v znamení donorskej konferencie v Londýne 
(november 2006). Jemen prezentoval potrebu 25 mld. USD, aby 
bol pripravený na vstup do GCC (Gulf Cooperation Council) 
v roku 2010, alebo 48 mld. USD na dosiahnutie miléniových cie-
ľov a úrovne GCC [60]. Pritom Jemen stráca ročne 600 – 700 mil. 
USD v dôsledku korupcie. Na konferencii žiadal 10 mld. USD na 
5 rokov a získal prísľuby na 4,7 mld. USD. 

Asi 43 % z jemenskej 20-miliónovej populácie žije pod hranicou chu-
doby. Populačný rast je 3 % a zdvojnásobenie populácie sa očakáva do 
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17 Jedna z dvoch komôr par-
lamentu, s 95 mandátmi [78] 
– pozn. aut.

18 Strana bývalých ernoš-
ských otrokov. Otroctvo bolo 
v Mauretánii formálne zruše-
né až v roku 1981 – pozn. 
aut.

19 V štátoch, ktoré sú pred-
metom samostatných prí-
spevkov, alebo im z priesto-
rových dôvodov nemôže by
venovaná plná pozornos  – 
pozn. aut.

roku 2030. Zásoby ropy, ktorá tvorí 70 % príjmov štátneho rozpočtu, 
by mali stačiť iba do roku 2015 [62], rastúca produkcia ľahko narkotic-
kého kátu/gátu (betelových listov) vytláča základné poľnohospodárske 
plodiny. Značnou ekonomickou záťažou sú vlny utečencov zo Somál-
ska/Puntlandu, ktorí ďalej komplikujú nepriaznivú situáciu [63].

V júnovom referende (účasť 76,5 %) bola schválená nová ústava 
Mauretánie, ktorá ustanovuje iba dve volebné obdobia prezidenta. 
Ženy majú garantovaných 20 % mandátov v Národnom zhromaž-
dení a islámistické strany boli v islámskej republike zakázané. 

V historických voľbách do Národného zhromaždenia17 po vojen-
skom prevrate v roku 2005 získali v dvoch kolách v novembri [69] 
a decembri 2006 [78] z celkom 15 strán dobré výsledky opozič-
ná strana Zjednotenie demokratických síl (RFD – 15 mandátov), 
Únia síl za pokrok (UFP – 8 mandátov), Republikánska strana za 
demokraciu a obnovu (PRDR – 7 mandátov) a Pokroková ľudová 
aliancia (APP – 5 mandátov)18. Najúspešnejšie však dopadli nezá-
vislí (islámisti, kmeňoví náčelníci a členovi bývalej vládnej strany), 
ktorí získali 41 mandátov. Prezidentské voľby sa konajú v marci 
2007. 

V krajine je pretrvávajúce etnické napätie medzi Maurami, Arab-
mi, Berbermi a subsaharskými černochmi. Nedávne objavy ropy 
v pobrežnom šelfe [61] zakladajú do budúcnosti perspektívu eko-
nomického rozvoja. 

Dianie v iných štátoch regiónu19

Dlhodobo najvýznamnejším fenoménom, ktorý vplýva na politic-
kú a najmä emocionálnu situáciu v regióne, je palestínsko-izraelský 
konfl ikt. Jeho riešenie by mohlo podstatne prispieť k zmene atmo-
sféry v regióne a obnoveniu dôvery k hlavným sprostredkovateľom, 
čo by bolo možné využiť pri zvyšovaní bezpečnosti a prosperity 
v nadregionálnom formáte.

Na rozdiel od želateľného zlepšenia sa však konfl iktná situácia naďa-
lej zhoršuje. Volebné víťazstvo Hamásu a jeho odmietnutie akcepto-
vať Izrael spôsobilo izoláciu islámistickej vlády od hlavných donorov. 
Politické a fi nančné dôsledky vyústili do vzájomných zrážok Hamásu 
a Fatahu. Bezpečnostná a ekonomická situácia obyvateľstva na pales-
tínskych územiach sa naďalej zhoršuje bez vyhliadky na skorú zmenu 
pomerov, čo ďalej zvyšuje frustráciu v širšom islámskom svete a pris-
pieva k posilňovaniu radikalizácie a postavenia tretích strán, ktoré 
môžu okolnosti využívať v prospech svojej zahraničnej politiky. 
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20 Tzv. umiernené krajiny, kto-
ré sú tiež lenmi arabského 
Kvarteta, riešiaceho palestín-
sku otázku – Egypt, Jordán-
sko, KSA a Spojené arabské 
emiráty – pozn. aut.

21 Výbor LAŠ pre Irak, kde 
sú lenmi Alžírsko, Bahrajn, 
Egypt, Irak, Jordánsko, Kuvajt, 
Saudská Arábia, Sudán, Sýria 
a Spojené arabské emiráty – 
pozn. aut.

22Pripomínanie odovzdanos-
ti proroka Ibrahíma (praotec 
Abrahám) do vôle Božej, 
ke  bol pripravený obetova
svojho syna (príbeh známy aj 
z Biblie) – pozn. aut.

23 Spor KSA a SAE o priebeh 
plynovodu z Kataru (pro-
jekt Dolphin) otvorili cez 30 
rokov starý hrani ný spor. 
SAE sa sporia aj s Iránom o 3 
ostrovy – pozn. aut.

Je otázne, či argumentácia a odporúčania Mearsheimera a Walta 
[26], resp. správa Iraq Study Group (ISG) z decembra 2006 doká-
žu nájsť pozorných poslucháčov na príslušných miestach. Správa 
ISG odporučila postupné stiahnutie amerických jednotiek z Iraku 
a spoluprácu s Iránom a Sýriou pri riešení irackej otázky. Bola však 
odmietnutá napr. irackým prezidentom al-Talabáním.

Situácia v Iraku je po palestínskej otázke druhým hlavným dôvo-
dom regionálneho napätia. Rokuje sa o nej na rôznych úrovniach, 
no väčšina fór má malý dosah na irackú vládu20, bojujúce frakcie, 
USA21, alebo má vlastné partikulárne záujmy [67]. K rastu napätia 
medzi al-Málikího vládou a sunnitskými arabskými susedmi dochá-
dza aj pre necitlivé akty (poprava bývalého prezidenta Husajna v 
predvečer náboženských sviatkov Aid al-Adha22) [23]. Ignorova-
né nemôžu byť ani záujmy Turecka, ktoré je pripravené podniknúť 
všetko potrebné proti samostatnosti irackého Kurdistanu [71].

Vývoj vo viacerých menších krajinách regiónu sa niesol v znamení 
rôznych reformných prísľubov alebo volieb. Tuniský prezident Ibn 
Alí sľúbil zreformovať politickú scénu a prehĺbiť pluralizmus [66]. 
Zdá sa, že jeho politické výroky a akty sa koncentrujú do obdobia 
jeho výročia nástupu k moci, keď boli medzi 55 islámistami prepus-
tení o. i. 2 opoziční predáci. Asi 300 osôb je ešte vo väzení za nábo-
ženské alebo politické názory, väčšinou patria k hnutiu Nahda [72]. 
Prísne represie islámistov však vytvárajú negatívne postoje k režimu 
a radikalizáciu jeho odporcov [43]. 

Aj prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šajch Chalífa 
ibn Zájid an-Nahján prisľúbil v novembri 2006 politické zmeny – 
všeobecné priame voľby do poradnej Federálnej národnej rady, kto-
ré by sa mali postupne vyvinúť po legislatívnych úpravách decem-
brovej prvej fázy čiastočných volieb [44]. SAE, ktoré majú prob-
lémy s delimitáciou hraníc23 a chcú sa vyprofi lovať ako regionálne 
obchodné centrum, sú zvlášť citlivé na zvyšovanie napätia v regióne 
a hľadajú bezpečnostnú spoluprácu aj mimo oblasti GCC [45].

Bahrajn má väčšinovú šíitsku populáciu a sunnitskú vládu, ktorá 
sa obáva eskalácie v Zálive nielen z hľadiska citlivosti sunnitsko-šíit-
skych vzťahov, ale aj preto, že spolu s Kuvajtom a Katarom patrí ku 
krajinám GCC, na ktorých území sú základne USA [50]. Kuvajt 
preto vyzval na strategickú bezpečnostnú spoluprácu medzi GCC 
a NATO [12]. V Kuvajte je 70 % sunnitov a 30 % šíitov [17]. 

Novembrových bahrajnských parlamentných volieb sa zúčastnila 
aj najväčšia opozičná šíitska strana al-Wefak24 a spolu so sunnitský-
mi islámistami získali 29 z 40 kresiel. Samotná Asociácia národnej 
islámskej zhody (al-Wefak) získala 17 mandátov [54]. Muslimskí 
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24 Vo by v roku 2002 bojkoto-
vala, spolu s 3 alšími zosku-
peniami – pozn. aut.

bratia a salafi sti získali spolu 12 mandátov [58]. Spory sunnitov 
a šíitov neriešia nedostatok bytov, nezamestnanosť, korupciu a kle-
sajúcu životnú úroveň, ktoré pociťujú stredná a nižšia trieda Bah-
rajnčanov. Uskutočnenie reforiem limituje ústavne obmedzená moc 
parlamentu [1], čo ohrozuje trpezlivosť najmä mladšej generácie, 
ktorá sa môže orientovať na konfrontačnú šíitsku skupinu al-Hak, 
ktorá varovala pred nepokojmi do 6 mesiacov od volieb [47].

Mierové využitie jadrovej energie na Blízkom 
východe a v severnej Afrike

Šesť arabských krajín prezentovalo v novembri zámer diverzifi ko-
vať zdroje energie a v spolupráci s MAAE pristúpiť k rozvoju jad-
rovej energetiky. Saudská Arábia, Egypt, Maroko, Alžírsko, SAE a 
Tunisko chcú využiť takto získanú energiu hlavne na odsoľovanie 
vody. Najrozvinutejší jadrový program má Egypt, za ním nasleduje 
Alžírsko, SAE a Tunisko sú v počiatkoch. O spoluprácu pri rozvoji 
jadrových elektrární prejavili bilaterálny záujem najmä USA a RF 
[74].

Rozhodnutie decembrového summitu GCC v Rijáde preštu-
dovať možnosť spoločného jadrového programu členských krajín 
dodalo tomuto zámeru ďalší rozmer, najmä keď summit vyzval Irán 
a Izrael, aby „spolupracovali“ na svojich jadrových programoch 
s medzinárodným spoločenstvom [11].

Postup GCC je prekvapivý najmä preto, že sa jedná o najvýznam-
nejších arabských producentov a exportérov uhľovodíkových zdro-
jov energií, čo evokuje buď obdobné zámery ako popiera Irán [32], 
alebo sa jedná čisto o politickú akciu, ktorá má Iránu demonštrovať, 
ako postupovať pri rozvoji mierovej jadrovej energetiky. 

Dopady regionálnych rizík na bezpe nostné
prostredie SR

Blízky východ bol v roku 2006 dejiskom vojny a viacerých pretr-
vávajúcich konfl iktov. Okrem dlhodobého palestínsko-izraelského 
konfl iktu a vojny Hizballáhu a Izraela pokračovali boje v Iraku a tlel 
konfl ikt v severozápadnom Jemene. Samostatnú kategóriu predsta-
vovali protiteroristické operácie na úrovni jednotlivých štátov. 

Z hľadiska vymedzeného pohľadu tohto príspevku (t. j. bez per-
traktovania diania v Sudáne či Čade) bol vývoj v severnej Afrike 
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menej dramatický, s pretrvávajúcim terorizmom a potenciálnym 
konfl iktom v Západnej Sahare.

Na Blízkom východe pokračuje modelovanie mocenských siločiar 
a zón vplyvu najmä medzi Iránom a USA, resp. ich regionálnymi spo-
jencami. Indikovaná je tiež snaha RF opätovne posilniť svoje väzby 
v regióne. Za danej situácie je možné očakávať pokračovanie konfl ik-
tov aj v roku 2007 v dvoch až štyroch krajinách Blízkeho východu.

Keďže SR je prítomná v niekoľkých krajinách oblasti, resp. na 
jej okraji, bezpečnostný vývoj sa jej bezprostredne dotýka. Niekto-
ré jeho fenomény (napr. terorizmus) môžu priamo ohroziť záujmy 
alebo územie SR. Je preto nevyhnutné zintenzívniť pozornosť veno-
vanú regiónu a v rámci možností a štruktúr EÚ, NATO a BR OSN 
pôsobiť na maximálnu redukciu rizík.

Po modifi kácii taktiky USA by mohla byť EÚ v budúcnosti nosi-
teľkou impulzov na zmeny v regióne, nakoľko rast extrémizmu by mal 
na členov EÚ bezprostredný bezpečnostný (migračný, ekonomický, 
atď.) dopad. Zmeny by sa pritom nemali obmedziť iba na mecha-
nizmus volieb, ale najmä na ovplyvňovanie kultúrneho substrátu 
(médiá, vzdelávanie), ekonomickej situácie a politického rámca.
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Úvod

Hlavnou náplňou príspevku je aplikácia teórie bezpečnostných 
komplexov kodanskej školy (Regional Security Complex Th eory – 
RSCT; Regional Security Complex – RSC) na prípadovú štúdiu 
Afrického rohu. Prínos by mal byť v oblasti teoretickej i praktickej. 
Na jednej strane teoretický konštrukt môže pomôcť lepšie pochopiť 
súčasnú bezpečnostnú dynamiku regiónu, na druhej strane sa bude-
me pýtať, čo zo súčasného konfl iktu v Somálsku a širšom regióne 
vyplýva pre formuláciu základných konceptov RSCT.

Autori základného diela teórie [3] Buzan a Wæver nabádajú k 
hlbšej analýze a aplikácii ich konceptov na mimoeurópske a mimo-
americké regióny. Upozorňujú, že „zatiaľ máme len veľmi obme-
dzený počet prípadových štúdií, [z ktorých väčšina je pre] Euró-
pu, Severnú a Južnú Ameriku, na doloženie našich teórií [a koncep-
tov]... Naše prípadové štúdie sú skôr akési predbežné náčrty, ktoré 
by mali poskytnúť rámec pre detailné bezpečnostné analýzy“ [3, s. 
74]. Tento problém je v [3] zreteľný pri texte o RSC v subsaharskej 
Afrike a najmä v Africkom rohu. 

Teória regionálnych 
bezpečnostných komplexov 
a súčasný konfl ikt 
v Africkom rohu 1.4
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Na druhej strane musíme zdôrazniť dôležitosť bezpečnostných 
teórií pre štúdium problémov bezpečnosti. Smutným faktom je, ako 
aj Buzan a Wæver poznamenávajú, že „štúdiá regionálnej bezpeč-
nosti sa obvykle robia bez koherentného teoretického rámca, pre-
tože, okrem niekoľkých základných konceptov o „balance of power“ 
či „interdependence“, žiaden nebol dostupný“ [3, s. 42]. Práve 
túto medzeru sa snaží vyplniť RSCT. Len ukotvenie študovaného 
empirického materiálu v širšej teoretickej perspektíve nám umožní 
nachádzať súvislosti, správne interpretovať a formulovať hypotézy 
či odporučenia.

Ešte raz teda, primárnym cieľom článku a jeho štruktúry by 
malo byť zasadenie súčasného konfl iktu v Africkom rohu do šir-
šieho rámca RSCT a zároveň aktualizácia aplikácie týchto teórií, 
keďže posledný pokus o takúto aplikáciu bol učinený na prelome 
tisícročia. 

Objasním základnú myšlienku RSCT a následne upriamim 
pozornosť na špecifi ká bezpečnostnej dynamiky subsaharskej 
Afriky, ktorá sa vyznačuje niekoľkými spoločnými menovateľmi 
oprávňujúcich k širším zovšeobecneniam. Ide predovšetkým o 
identifi kovanie funkčnej závislosti medzi praxou medzinárodné-
ho práva a formáciou bezpečnostných komplexov na kontinente. 
Táto skutočnosť predstavuje veľmi zaujímavý prípad, keď sila ideí 
v podobe medzinárodného režimu vystupuje ako nezávislá pre-
menná pri formovaní materiálnej reality. V tej istej časti upria-
mime pozornosť aj na skutočnosti, ktoré do istej miery robia z 
Afrického rohu výnimku z pravidiel RSC v subsaharskej Afrike. 
V ďalšej časti rozoberiem kľúčové pojmy potrebné pre detailnú 
defi níciu a empirickú identifi káciu RSC a konečne sa podujme-
me na ich aplikáciu na empirický materiál zo súčasného konfl iktu 
v Africkom rohu vyvolaného vzostupom Únie islámskych súdov 
(Islamic Courts Union – ICU). Z teoretického hľadiska sprob-
lematizujeme najmä zaradenie regiónu do typológie RSC, teda 
či ide o prekomplex, protokomplex či plne vyvinutý RSC. Tu by 
mal spočívať najväčší prínos pre zjemnenie „náčrtu“ predostretého 
Buzanom a Wæverom. 

Teória regionálnych bezpe nostných komplexov

V prvej časti tejto kapitoly vysvetlíme v čom spočíva hlavná myšlien-
ka RSCT a v druhej sa zamyslím nad príčinami odlišného procesu 
formovania RSC v subsaharskej Afrike oproti zvyšku sveta.

Teória regionálnych bezpe nostných komplexov
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Región ako hlavný zdroj sekuritizačných procesov vo svete
Asi najzásadnejšia myšlienka RSCT je presunutie ťažiska pôvodu bez-
pečnostnej dynamiky a jej analýzy zo systémovej na regionálnu úro-
veň. Podľa tvorcov tejto teórie sa od „čias dekolonizácie stala regionál-
na úroveň autonómnejšia a viac prominentnejšia v medzinárodnej 
politike“ [3, s. 3]. Od konca studenej vojny došlo k redukcii prieniku 
z globálnej úrovne zo strany superveľmocí i tzv. ľahkých/odľahčených 
(lite) mocností, ktorým ich domáca dynamika zabraňuje vo vojen-
skom angažovaní v svetových regiónoch [3, s. 11]. Týmto sa RSCT 
výrazne odlišuje od neorealistického nazerania, ktoré k problémom 
bezpečnosti pristupuje predovšetkým zo systémovej úrovne analýzy.

Prístup RSCT je samozrejme silne teritoriálny/geografi cký, keď-
že väčšina hrozieb sa podľa tvorcov teórie prenáša ľahšie na krátke 
vzdialenosti než na dlhšie. Preto sa vzájomná bezpečnostná závis-
losť (interdependencia) obvykle formuje v regionálne defi novaných 
zhlukoch (clusters), teda v RSC [3, s. 3]. Procesy sekuritizácie a teda 
stupeň interdependencie sú omnoho intenzívnejšie medzi aktérmi 
vo vnútri týchto komplexov než mimo nich. 

„Relatívne uniformný obraz vojensko-politickej bezpečnostnej 
dynamiky ovládanej štátnymi aktérmi [je ďalej v RSCT] nahra-
dzovaný multisektorálnou koncepciou bezpečnosti a širším typom 
aktérov“ [3, s. 19]. Na inom mieste autori zdôrazňujú druhú časť 
tejto myšlienky, keď uvádzajú, že „vytvorili [teóriu RSC] tak, aby 
mohla do seba pojať neštátnych aktérov a dokonca im umožniť, 
aby dominovali“ [3, s. 12]. A práve z hľadiska analýzy bezpečnost-
nej dynamiky v subsaharskej Afrike má toto konštatovanie zásadný 
význam. Bez neho, ako uvidíme, by analytická hodnota RSCT pre 
tento kontinent bola veľmi nízka. 

Prax medzinárodného práva a bezpečnostná dynamika 
v subsaharskej Afrike – idea ako nezávislá premenná
História RSC sa začala odvíjať až s procesom dekolonizácie, ktorý 
odstránil bezpečnostný nános koloniálnych mocností. Subsaharská 
Afrika však bola výnimkou z tohto procesu. Na tomto kontinente 
sa „regionálne dynamiky nevyvinuli tak rýchlo, jasne a silne ako [v 
ostatných častiach sveta]... Proces dekolonizácie tu nezačal produ-
kovať sadu regionálnych konfl iktných formácií typických pre ostat-
né svetové regióny“ [3, s. 221-222].

Tento jav je následkom veľmi špecifi ckého medzinárodného režimu 
kodifi kovaného v charte Organizácie Africkej únie a podporované-
ho medzinárodným spoločenstvom (OSN). Tento režim je do veľkej 
miery popretím neorealistického nazerania na svet ako stav anarchie, 

Ivan LUKÁŠ
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1 Oh adom princípov a evo-
lúcie medzinárodného systé-
mu subsaharskej Afriky pozri 
najmä [13; 5; 6] – pozn. aut.

2 Viac pozri môj príspevok 
v minuloro nej Panoráme 
[9] – pozn. aut.

v ktorom veľmi zjednodušene povedané ustavične dochádza k boju o 
moc medzi štátmi a ktorý je teda vo svojej podstate konfl iktný. 

V subsaharskej Afrike tento konfl ikt vystriedala dohoda o zacho-
vaní hraníc vytvorených odídenými koloniálnymi mocnosťami na 
základe princípu uti possidetis. 

V Afrike došlo k javu, keď veľmi slabým štátom, neschopným pro-
jektovať moc na vlastnom území, bolo udelené právo existovať a 
pridať sa k medzinárodnému spoločenstvu. Inými slovami, právna 
suverenita v prípade afrických štátov predchádzala empirickú.1 

Kombinácia slabosti afrických štátov a „priateľského“ medziná-
rodného režimu, známeho tiež ako pravidlá z Addis Abeby, vytvorila 
relatívne stabilné medzištátne bezpečnostné vzťahy, ktoré sa potom 
prejavili pri tvorbe, resp. skôr neprítomnosti tradičných RSC. 

Výnimky z tohto pravidla boli len dve: južná Afrika za čias apart-
heidu2 a Africký roh. A práve tento región, ako ukážeme, sa najviac 
približuje westfálskemu modelu vojenskej rivality a medzištátnych 
vojen, ktorému terminológiou kodanskej školy hovoríme konfl iktná 
formácia, resp. bezpečnostný režim (pozri ďalej). 

Ďaleko problémovejšia je kategorizácia regiónu z hľadiska inten-
zity bezpečnostnej interdependencie, teda či ide o pre-, proto-, alebo 
dokonca o plný bezpečnostný komplex, rovnako ako vytýčenie hraníc 
tohto komplexu. Táto analýza je hlavným námetom tohto článku.

Vzostup Zväzu islámskych súdov, Africký roh 
a typológia regionálnych bezpe nostných komplexov 

Defi nícia RSC
Aby sme mohli identifi kovať RSC, musia byť splnené 4 podmienky: 
1. musia byť prítomné hranice, ktoré oddeľujú RSC od jeho oko-
lia, keďže RSC sa z logiky tejto teórie navzájom vylučujú; 2. musí 
byť prítomna anarchická štruktúra, tzn. región musí byť zložený z 
dvoch alebo viacerých jednotiek s vlastnosťami aktéra; 3. musia sa 
dať defi novať mocenské vzťahy (power relations), teda polarita, resp. 
distribúcia moci; 4. musí byť prítomný vzorec priateľstva/nepria-
teľstva (amity/enmity pattern): konfl iktná formácia, bezpečnostný 
režim či bezpečnostné spoločenstvo [3, s. 48-49].

Avšak to najdôležitejšie, čo z RSC robí RSC, je stupeň interde-
pendencie aktérov z hľadiska procesov sekuritizácie. Práve na jej 
základe sa formuje rozdiel medzi neštruktúrovaným regiónom, pre-
komplexom, protokomplexom a plne rozvinutým RSC. Keďže toto 
rozlíšenie bude cieľom príspevku, defi nujme tieto typy RSC bližšie.
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Neštruktúrovaný región sa vyznačuje nízkou schopnosťou inte-
rakcie (komunikácia, infraštruktúra) a natoľko slabými štátmi, že 
nevytvárajú vzájomnú bezpečnostnú závislosť, teda nie sú pre seba 
navzájom bezpečnostnou hrozbou. Takéto prípady sú však veľmi 
zriedkavé a je lepšie na nich nazerať ako na tvoriace sa RSC (RSCs 
in the making). Z toho dôvodu zavádzajú Buzan a Wæver sprostred-
kujúce pojmy pre- a protokomplexu [3, s. 64].

Prekomplex je región, kde sada bilaterálnych bezpečnostných 
vzťahov má potenciál vytvorenia RSC, ale ešte nedošlo k vytvoreniu 
dostatočných sieťových väzieb (cross-linkage) medzi jednotkami.

Protokomplex je región, kde je dostatočná vzájomná bezpečnost-
ná závislosť, aby došlo k jeho vymedzeniu a odlíšeniu od susedných 
RSC, ale dynamika regionálnej bezpečnosti je stále príliš slabá, než 
aby došlo k sformovaniu plnohodnotného RSC. 

Konečne plnohodnotný RSC je taká sada jednotiek, ktorých hlav-
né procesy sekuritizácie a desekuritizácie sú tak navzájom previaza-
né, že ich bezpečnostné problémy nemôžu byť zmysluplne analyzo-
vané či vyriešené jeden bez druhého [3, s. 490-491].

Empirická identifi kácia RSC – interdependenčný reťazec 
Pri aplikácii tejto typológie na empirický materiál je nutné:

spýtať sa, či je problém úspešne sekuritizovaný nejakými 1.  
aktérmi;
ak áno, je potrebné vystopovať prepojenie a interakcie od toh-2.  
to momentu, musíme sa spýtať, ako akt bezpečnosti (security 
action) vplýva na bezpečnosť koho/čoho iného;
posledným krokom je dať dohromady identifi kované reťazce 3.  
závislostí [3, s. 73].

Detailné stopovanie každého procesu sekuritizácie (process tra-
cing) je samozrejme nevyhnutnou metódou každej prípadovej štú-
die. Ako indikátor ne/úspešnej sekuritizácie slúžia javy ako vojna, 
masové vyháňanie, preteky v zbrojení či toky utečencov.

Sú asný konflikt v Africkom rohu – hlavní aktéri, 
sekuritiza né ohniská a sie  bezpe nostnej
interdependencie 

Než sa pustím do analýzy súčasnej situácie v Africkom rohu, 
musím upozorniť, že navrhované riešenie je predbežné a otvorené 
pre diskusiu. Identifi kácia regiónu ako toho či onoho typu RSC 
a defi nícia jeho hraníc neposkytujú priestor pre jednoznačné závery 
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a treba povedať, že Buzan a Wæver sami často poskytujú len veľmi 
útržkovité, niekedy protikladné závery. Problém je najmä pri iden-
tifi kácii interdependencie. Hranica medzi tým, čo je len sada bilate-
rálnych bezpečnostných vzťahov a keď dochádza k ich vzájomnému 
prepojeniu, je veľmi hmlistá.

Každopádne, základnú bezpečnostnú dynamiku v regióne vytvá-
rajú dve bezpečnostné ohniská vyvolávajúce sekuritizačné procesy. 
Jedno dlhodobé a druhé nedávno vzniknuté, ktoré prispelo k ešte 
intenzívnejšiemu bezpečnostnému prepojeniu regiónu. Týmito 
ohniskami sú Etiópia ako najväčšia mocnosť v regióne a vzostup 
ICU. Vzostup ICU má i svoju vlastnú dynamiku, ale predsa len je 
nutné ho chápať ako vypuknutie konfl iktu latentne obsiahnutého 
v sekuritizácii Etiópie. Tak či onak, jedno nemožno odmyslieť od 
druhého. 

Druhý problém je otázka vymedzenia hraníc. Do Afrického 
rohu bývajú väčšinou zaraďované Etiópia, Eritrea, Somálsko, Dži-
buti, Sudán, poprípade severovýchod Kene. Členom IGAD je však 
aj Uganda, ktorá je v konfl ikte veľmi aktívna a celý región posúva 
smerom do strednej Afriky. Zároveň nemôžme analyzovať bezpeč-
nostnú situáciu v Rohu bez prihliadnutia na bezpečnostné záujmy 
Egypta a Jemenu, čo celý región napája na blízkovýchodný RSC, 
resp. z neho tvorí jeho subkomplex. Odpoveď by mala sama vyply-
núť z analýzy bezpečnostných interdependencií. 

Aby sme mohli vôbec nejako uchopiť zložitý vzorec bezpečnos-
tných vzťahov v regióne navrhujem ako východisko najčerstvejší 
konfl ikt: frakčný boj o moc medzi ICU a TFG (prechodná federál-
na vláda - Transitional Federal Government). Z tohto bodu bude-
me stopovať sadu vzájomných sekuritizačných procesov, ktorá má v 
zhode s Buzanovým názorom svoje historicko-politicko-ekonomic-
ko-kultúrne korene určujúce bezpečnostnú dynamiku toho ktorého 
regiónu. 

“Who is who” v sú asnom konflikte v Africkom 
rohu a hlavné sekuritiza né ohniská 

Primárna úroveň

TFG
K prvému pokusu o vytvorenie centrálnej vlády na území 

Somálska od pádu režimu Muhammada Siad Barra došlo v roku 
2000, keď bola na základe mierového procesu v Arte (Džibuti) 
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sformovaná prechodná vláda. Bola de facto fi liálkou pansomál-
skej džihádistickej organizácie al-Ittihád al-Islámí a brainchild 
džibutského prezidenta Ismáila Umara Guelleha, označovaná tiež 
ako „Private Limited company of Djibouti“. [10, s. 110]. Jej ďal-
šími patrónmi z regiónu boli Egypt (Egypťania boli kľúčovými 
poradcami v Guelleho vláde [10, s. 152]) a Eritrea, z mocností 
mimo regiónu väčšina islámskych režimov Blízkeho východu a 
Maghribu. 

Ako taká samozrejme bola silne sekuritizovaná zo strany Etiópie 
snažiacej sa o vytvorenie novej vlády, ktorá by pre ňu nepredsta-
vovala hrozbu a naopak by pôsobila ako jej spojenec. To sa jej na 
koniec podarilo a v roku 2004 došlo v Nairobi k vytvoreniu terajšej 
TFG a Transitional Federal Institutions (TFI), ktoré boli do veľkej 
miery očistené od radikálnych zložiek. TFG je v súčasnosti uzná-
vaná medzinárodným spoločenstvom ako ofi ciálna vláda Somálskej 
republiky.

ICU 
Prvé islámske súdy sa v Somálsku objavili už začiatkom 90. rokov, 
ale až od r. 1998 začalo dochádzať k ich radikalizácii pod vedením 
bývalého viceprezidenta a vojenského veliteľa Al-Ittihád al-Islámí, 
šajcha Hassana. V r. 2004 došlo k vytvoreniu Najvyššej rady somál-
skych súdov šarí’a, čo je najvyšší orgán ICU [4, s. 9]. Toto zosku-
penie podporovalo Oromo Liberation Front a Ogaden National 
Liberation Front, ktoré viedli gerilovú vojnu proti centrálnej vláde 
v Etiópii. Predseda ICU šajch Hassan Dahir Aweys nenechal niko-
ho na pochybách o pansomálskych ambíciách tejto organizácie, keď 
pre Shabelle Radio vyhlásil: „Nenecháme jediný kameň neobrátený, 
kým nedôjde k integrácii našich somálskych bratov v Keni a Etiópii.“ 
[13] Podľa správy BR OSN sú ICU podporované Eritreou, Iránom, 
Líbyou, Sýriou, Egyptom a Saudskou Arábiou [16].

Konfl ikt ICU-TFG
V júni 2006 došlo k prvému veľkému úspechu ICU, keď de fac-
to vyšli ako víťazi zo štvormesačnej vojny proti Amerikou zastreše-
nej protiteroristickej koalícii Alliance for Restoration of Peace and 
Counter Terrrorism (ARPCT) v Mogadišu. Vtedy začal úspešný 
postup smerom na juh sprevádzaný tvrdou islámizáciou. Zároveň 
však v tej dobe došlo k pozoruhodnému oživeniu TFI, dovtedy 
zmietaných vnútornými rozbrojmi medzi prezidentom a premi-
érom na jednej strane a hovorcom parlamentu na strane druhej. 
Stroskotanie ARPCT zanechalo na scéne dve hlavné sily: ICU a 
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3 „Dodnes sa egyptská politi-
ka vo i Etiópii zdá by  fixova-
ná na zabránenie Etiópii vo 
využívaní vlastných zdrojov“ 
[2, s. 106] – pozn. aut.

TFI, ktoré spolu s ostatnými klanovými zoskupeniami začali zvá-
dzať boje o kontrolu v Somálsku.

Príčiny sekuritizačných procesov na sekundárnej úrovni

Sekuritizačné ohnisko Etiópia
Egypt sekuritizuje Etiópiu, najdôležitejšieho aktéra v konfl ikte a štát 
s najväčšou armádou v regióne, podporovanou a trénovanou ame-
rickými poradcami [15] kvôli Nílu (tzv. subversive syndrome). Ide 
tu o masy vody, ktoré z etiópskej vysočiny tečú cez Níl do Sudánu 
a Egypta3. Egypt tiež dlhodobo súperí s Etiópiou o vplyv na somál-
skom polostrove, a preto by úspech Etiópie pri riešení krízy v Somál-
sku vnímal ako posilnenie jej vplyvu v regióne. Preto Egypt pod-
poroval už počas studenej vojny všetky opozičné hnutia bojujúce 
proti centrálnej vláde v Addis Abebe – či už počas cisárstva, režimu 
Dergu, alebo po jeho páde [2, s. 106].

Eritrea má tradične konfl iktné vzťahy s Etiópiu, ktoré vyústili do 
otvorenej vojny v rokoch 1998-2000. Zároveň sa tak ako Egypt a 
Džibuti obáva hegemonického vplyvu Etiópie.

Pre Džibuti je situácia v Somálsku zásadná, vzhľadom na aktivity, 
ktoré tam vykonáva. Medzi ne patria predovšetkým udržiavanie tzv. 
rouge banks, pranie špinavých peňazí a pašovanie cigariet [10, s. 151]. 
Džibuti zároveň sekuritizuje hegemóniu Etiópie, keďže v prípade jej 
posilnenia by sa na nej mohla stať ekonomicky a politicky závislá. 

Sudán ako predseda Ligy arabských štátov sprostredkoval roko-
vania medzi TFG a ICU v máji a júni 2006 po víťazstve ICU, ale 
je tu podozrenie, že v skutočnosti len pôsobí ako predĺžená ruka 
Egypta.

Sekuritizačné ohnisko ICU/Eritrea 
Etiópia priamo sekuritizuje ICU ako pansomalistickú organizáciu 
“zastrešenú tisíckami zahraničných džihádistov” [4, s. 1]. Všetky eti-
ópske režimy (imperiálny, Derg, súčasný) boli vždy priam parano-
idné voči pansomalizmu [10, s. 157]. Etiópsky premiér Meles Zena-
wi varoval v tomto duchu, že „hrozba pre [jednotu a bezpečnosť] 
Etiópie plynúca z dominancie ICU je zrejmá a ... je zaiste správne 
a prezieravé aby sme podnikli príslušné opatrenia [cit. in 4, s. 20].“ 
Sekuritizácia Eritrey má svoje historické korene v pohraničnom spo-
re a podpore etiópskych opozičných hnutí zo strany Eritrey. Vzo-
stupom ICU však došlo k dramatickému zosilneniu tohto vzťahu: 
boj proti ICU vidí Etiópia najmä ako boj proti Eritrei. Etiópsky 
premiér Zenawi nenechal v tomto smere nikoho na pochybách, keď 
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pre Ethiopian Reporter prehlásil, že „eritrejská vláda verí, že silná 
a spojená Etiópia bude pre ňu v budúcnosti tŕňom“. Aby tento tŕň 
odstránila, „eritrejská vláda je rozhodnutá bojovať do posledného 
Somálčana a nie Eritrejca“ [11]. Etiópia tiež sekuritizuje všeobecne 
nestabilitu v Somálsku, keďže vďaka nej dochádza k nelegálnemu 
obchodu a prílivu zbraní, drog a utečencov do krajiny [10, s. 162]. 

Keňa sekuritizuje ICU pre kontakty medzi členmi ICU a teroris-
tami na jej území. Okrem toho je Keňa silne napojená na Somálsko 
vďaka Somálcom žijúcim na severovýchode Kene. Je to jedna z kra-
jín, ktorá je zahrnutá v plánoch pansomálskeho hnutia. 

Pohnútky Ugandy pramenia zrejme skôr z obáv o destabilizáciu 
regiónu v dôsledku konfl iktu. Ale kým motívy Ugandy nie sú úplne 
jednoznačné či viditeľné, toto sa nedá povedať o jej sekuritizačných 
aktivitách. Tie nenechávajú nikoho na pochybách o jej angažovanos-
ti v konfl ikte. Správa BR OSN menuje Ugandu ako jednu z 10 kra-
jín, ktorá porušuje embargo uvalené na Somálsko posielaním zbraní 
a vojenskej techniky do krajiny. Podľa správy dokonca v tejto oblasti 
Uganda rozmiestnila svoje jednotky, čo môže prispieť k „ešte väč-
šiemu regionálnemu konfl iktu“ [19]. Okrem toho má Uganda svo-
je vlastnú „vojnu“ so Sudánom, ktorý podporoval Lord’s Resistance 
Army za to, že toto zoskupenie operovalo na území južného Sudánu 
a pomáhalo Chartúmu v boji proti povstalcom [18, s. 5]. Uganda na 
oplátku dlhú dobu podporovala Sudanese People’s Liberation Army 
v boji proti centrálnej vláde [6, s. 1]. Ugandský prezident Museveni 
spolu s kenským prezidentom Kibakim už od r. 2004 sekuritizovali 
situáciu v Somálsku, keď na pôde BR OSN žiadali, aby TFG bola do 
Somálska sprevádzaná jednotkami rýchleho nasadenia [14, s. 21].

Sekuritizačná špirála – prepojenie bezpečnostných reťazcov 
V súčasnom konfl ikte najprv došlo k vzájomnej sekuritizácii na 
primárnej úrovni, teda medzi ICU a TFG. Vzostup ICU vyvolal 
následne silné sekuritizačné procesy zo strany Etiópie. Na zákla-
de tohto potom došlo k podpore ICU zo strany Eritrey, Džibuti 
a Egypta, vytvoreniu sekundárnej úrovne (Etiópia podporuje TFG, 
Eritrea, Džibuti a Egypt – ICU) a zástupnej vojny medzi Eritre-
ou a Etiópiou, akéhosi pokračovania latentného konfl iktu po vojne 
1998 – 2000. K podpore ICU došlo práve preto, že všetky tri kraji-
ny sekuritizujú Etiópiu, teda aktéra zo sekundárnej a nie primárnej 
úrovne (TFG). S ohľadom na historické vzťahy v regióne si myslím, 
že konfl ikt medzi TFG a UIC možno označiť aj ako zástupnú voj-
nu medzi Etiópiou na jednej strane a Džibuti, Egyptom, poprípade 
Sudánom na strane druhej. 
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Vznik sekundárnej úrovne zo strany ICU potom vyvolal novú 
dynamiku na sekundárnej úrovni zo strany TFG, keďže Etiópia pre-
stala brať vzostup ICU ako čisto lokálny problém. Sekuritizácia pri-
márneho aktéra, ICU (Etiópiou) tak ešte viac posilnila na strane 
Etiópie sekuritizáciu sekundárnych aktérov potom, čo došlo k sfor-
movaniu tejto úrovne na strane ICU. Inými slovami, eskalácia na 
primárnej úrovni prispela k zosilneniu historických rivalít medzi 
aktérmi zo sekundárnej úrovne. 

Okrem Etiópie sekuritizujú priamo aktéra z primárnej úrovne, 
teda ICU (k sekuritizácii Eritrey, Egypta a Džibuti zo strany týchto 
dvoch krajín priamo nedochádza), ešte Keňa a Uganda – na rozdiel 
od Egypta a Džibuti, pre ktorých je primárny aktér TFG vyložene 
len „proxy“ pre sekuritizáciu Etiópie, aktéra sekundárnej úrovne. 
Táto zvláštna situácia je spôsobená odlišnou mocenskou distribú-
ciou medzi TFG a ICU. 

Terciárnu úroveň tvoria Irán, Saudská Arábia, Sýria, Líbya a USA. 
Tie však regionálnu dynamiku nevytvárajú, ale ju len posilňujú a 
preto sa im nebudem hlbšie venovať. 

Celá táto dynamika sa spätne prenáša na primárnu úroveň, kde 
ICU začalo sekuritizovať Etiópiu a jej spojencov, zatiaľ čo TFG Erit-
reu a jej spojencov. Obaja aktéri z primárnej úrovne zároveň seku-
ritizujú vládu a štatút Somalilandu, ktorý vidia ako konkurenč-
né centrum moci a teda prekážku pri ovládnutí celého Somálska. 
ICU zároveň vidí za Somalilandom pokus Etiópie o destabilizáciu 
Somálska [17, s. 20]. Tak či onak, vyriešenie štatútu Somalilandu je 
veľmi dôležité pre mier v celom Africkom rohu a len podčiarkuje 
bezpečnostnú prepojenosť celej oblasti. 

Indikátory úspešnej sekuritizácie 
Medzi tieto indikátory patria: prívaly zbraní do regiónu prakticky 
od každej krajiny, ktorá je v konfl ikte angažovaná, rovnako ako z 
krajín z terciárnej úrovne; rozmiestnenie vojenských jednotiek poz-
dĺž eritrejsko-etiópskej hranice – pre rok 2005 to bolo 200 000 voja-
kov [4, s. 1] a odvtedy konfl ikt len eskaloval, takže sa tento počet 
pravdepodobne zvýšil; a konečne priame vojenské strety na území 
Somálska, predovšetkým boje medzi Etiópiou a ICU, podporované 
ich spojencami. 

IGAD – interdependencia vytváraná zhora 
Nad celým týmto „sekuritizačným tancom“ sa vznáša regionálne 
integračné zoskupenie Afrického rohu IGAD (Intergovernmen-
tal Authority on Development), ktoré akoby zvrchu prepájalo 
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bezpečnostné záujmy všetkých členov regiónu navzájom a zároveň 
posúvalo oblasť do stavu bezpečnostného režimu. 

Zoskupenie založené v r. 1996 v Džibuti Džibutskom, Eritre-
ou, Etiópiou, Keňou, Somálskom, Sudánom a Ugandou nahradi-
lo pôvodný IGADD (IGA on Drought and Development, zal. 
1986), ktorého úlohou bola regionálna koordinácia v otázkach 
sucha, hladomoru a environmentálnej degradácie. Transformáci-
ou na IGAD došlo k zásadnej zmene, keďže sa ambície zoskupenia 
rozšírili do oblasti vojenskej bezpečnosti. Jedným z cieľov sa tak 
stala „podpora mieru a stability v subregióne a vytvorenie mecha-
nizmov ... pre prevenciu, manažment a riešenie medzi a vnútro-
štátnych konfl iktov“ [1]. IGAD bol potom jedným z kľúčových 
mediátorov občianskej vojny v Sudáne (až do uzavretia dohody 
medzi Chartúmom a juhom v 2005) a vojny v Somálsku [15]. 
IGAD sa angažoval už predtým napr. ako člen „trojky“, ktorá bola 
na čele Joint Coordination and Monitoring Committee v Somál-
sku [14, s. 18] a viedol rokovania o vzniku TFG, ktoré prebiehali 
dva roky v Nairobi. 

Aj podľa RSCT je existencia regionálneho zoskupenia jedným z 
dôležitých indikátorov vytvorenia RSC. Hoci IGAD zatiaľ nepris-
pel zásadnejšie k riešeniu bezpečnostnej situácie v Africkom rohu, 
môžeme považovať jeho ustanovenie za krok správnym smerom. 
Vytvára totiž ofi ciálnu platformu, na pôde ktorej sú diskutované 
hlavné bezpečnostné obavy členov zoskupenia. Tak sa vytvára istý 
typ medzinárodného režimu a zároveň sa ešte viac prepája bezpeč-
nostná dynamika celého regiónu. 

Záver 

Zhrňme teda, že sme pri empirickej identifi kácii bezpečnostného 
reťazca najprv určili dva základné problémy v podobe dvoch bez-
pečnostných ohnísk a stopovali sme ich sekuritizáciu jednotlivými 
členmi regiónu. Časť „Sekuritizačná špirála“ bola potom našim špe-
cifi ckým pokusom ako dosiahnuť Buzanom požadované prepojenie 
bezpečnostných reťazcov – čo je nevyhnutné, ak chceme určiť stu-
peň sekuritizačnej interdependencie. Celý konštrukt sme zastrešili 
regionálnou organizáciou IGAD, ktorá podľa nášho názoru ešte viac 
posilňuje bezpečnostnú prepojenosť regiónu a robí z neho viac než 
len súčet izolovaných „lokalistických mikrokomplexov“ [3, s. 232]. 

Na základe uvedeného preto navrhujem zaradenie Afrického rohu 
do plne rozvinutého regionálneho bezpečnostného komplexu typu 

Ivan LUKÁŠ
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4 itate  si všimne, že pou-
žívam prvé meno pri odka-
ze na etiópskeho autora. V 
etiópskej praxi druhé meno 
nie je rodné meno, ale prvé 
meno otca, takže Etióp a-
nia sa poznajú pod a svojho 
prvého mena – pozn. aut.

(vzhľadom na existenciu IGAD) bezpečnostného režimu. Čo sa 
hraníc tohto RSC týka, navrhujem označiť Keňu, Ugandu a Sudán 
ako izolátory (insulators) pre juhozápadnú a západnú hranicu toh-
to komplexu, ktoré izolujú komplex od strednej a južnej Afriky. Na 
druhej strane prítomnosť Egypta, Džibuti a Eritrey robia severový-
chodnú hranicu tohto komplexu veľmi nejasnou a spolu s aktívnym 
zásahom Jemenu v konfl ikte robia z tohto RSC kandidáta na sub-
komplex blízkovýchodného RSC. Toto však nech čitateľ berie len 
ako námet na zamyslenie a ďalší samostatný výskum. 
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1 USA sa stiahli v roku 1994, 
OSN o rok neskôr – pozn. 
aut.
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Úvod

Somálsko sa v poslednom desaťročí minulého storočia stalo pre západ-
ný svet synonymom absolútnej chudoby a utrpenia obyvateľstva. Po 
páde diktátorského režimu došlo k bojom o moc, ktoré vyústili do 
občianskej vojny. Následkom toho došlo k absolútnemu kolapsu štát-
nej moci a fragmentácii krajiny medzi súperiace ozbrojené skupiny.

Rozpory a boje medzi súperiacimi frakciami spôsobili medzi 
civilným obyvateľstvom obrovské straty na životoch (či už v dôsled-
ku bojov, hladu alebo chorôb). Za dva roky vojna zničila veľkú časť 
krajiny a vyvolala obrovskú humanitárnu krízu. Táto situácia viedla 
v roku 1992 OSN k vojenskej a humanitárnej intervencii. Mierová 
operácia, ktorá mala nastoliť pokoj zbraní a následnú humanitárnu 
pomoc, však pre odpor ozbrojených frakcií zlyhala.1 Napriek tomu 
sa podarilo čiastočne pomôcť obyvateľstvu a hlavne potravinovými 
dodávkami zabrániť pokračovaniu hladomoru. 

V nasledujúcich desiatich rokoch pokračovali boje medzi jednot-
livými ozbrojenými skupinami. No situácia sa odlišovala od občian-
skej vojny pred intervenciou medzinárodného spoločenstva – dá sa 
dokonca hovoriť o pomalej, no sústavnej stabilizácii. Hoci sa oblas-
ti pod kontrolou jednotlivých frakcií sa stali prakticky nezávislými 
štátikmi a ich situácia sa dá nazvať feudálnou anarchiou, nepres-
távali pokusy o vytvorenie vlády. Jednotlivým frakciám sa podari-
lo stabilizovať situáciu najmä čo sa týka bezpečnosti (hoci naďalej 
pokračovali boje so súperiacimi frakciami). V niektorých oblastiach 
(Somaliland, Puntland) boli vytvorené základy štátnej organizácie 
a silneli separatistické tendencie. 

Somálsko: budúci africký 
Afganistan? 1.4
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2 Podobnou výnimkou v Afri-
ke je Kamerun – pozn. aut.

3 Somál ania žijú aj vo 
východných provinciách Eti-
ópie (Wugaden), na severo-
východe Kene a v Džibutsku 
– pozn. aut.

4 Somálske klany (s nieko -
kými výnimkami) odvodzu-
jú svoj pôvod od polomý-
tických arabských pICU a-
hovalcov spred asi ôsmich 
storo í – pozn. aut.

Došlo k niekoľkým pokusom vytvoriť centrálnu vládu, všetky 
však zlyhali. Niekoľko vodcov frakcií sa vyhlásilo za prezidentov, 
žiaden z nich však nezískal skutočnú moc nad krajinou.

Africký Afganistan?

Pri porovnaní situácie v Somálsku a v Afganistane badáme určité 
paralely, hoci je prekvapujúce, že príčiny a korene príbuzných javov 
sú často úplne odlišné.

Afganistan je etnicky silne diverzifi kovaná krajina, pričom žiad-
na národnostná skupina nemá v krajine väčšinu. Národnostné sku-
piny sú navyše rozdelené na množstvo kmeňov a klanov so silnou 
tradíciou samosprávy. K tomu pICUtupujú ešte sunnitsko-šíitske 
náboženské rozdiely. A komplikované je to nábožensko-politickými 
rozdielmi a rivalitou medzi jednotlivými smermi politického islámu 
a radikálnymi fundamentalistickými hnutiami.

Naproti tomu je Somálsko etnicky homogénna krajina, národ-
nostné menšiny tvoria asi 5 % obyvateľstva. Nábožensky ide taktiež 
o jednotnú krajinu, prakticky všetci obyvatelia sú sunnitskí musli-
movia a náboženské menšiny tvoria pár stotín percenta. Negatívnu 
úlohu, ktorú v Afganistane hrá náboženská a národnostná nejed-
notnosť, „supluje“ v Somálsku klanová rozdrobenosť.

Klanový systém – základ rozdrobenosti

Somálsko je, tak ako prakticky každá krajina Afriky, štátom zalo-
ženým na bývalej kolónii. Na rozdiel od drvivej väčšiny afrických 
krajín nebolo vytvorené z jednej bývalej kolónie, ale z dvoch2 – tali-
anskeho Somálska a britského Somálska. Tiež tu neexistuje národ-
nostná rôznorodosť, naopak, somálsky národ obýva územie ďaleko 
presahujúce územie Somálskej republiky3. 

Podobne ako pri mnohých iných národoch severovýchodnej 
Afriky je základom somálskej spoločnosti klanová štruktúra. Prísluš-
nosť ku klanu spočíva na spoločnom predkovi v patrilineárnej línii.4 
Význam jednotlivých klanov a subklanov spočíva viac v bohatstve 
jeho členov než starobylosti. Malé klany sa môžu zlučovať s väčšími, 
veľké klany sa v priebehu storočí štiepili na menšie „subklany“ [3]. 

Somálsky národ sa všeobecne rozdeľuje na niekoľko „veľkok-
lanov“ (môžeme ich nazvať i kmeňmi). Päť najväčších – Hawíja, 
Isáq, Darúd, Rahanwein a Dir – tvorí vyše 90 % obyvateľstva. Ich 

Somálsko: budúci africký Afganistan?
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5 Dá sa hovori  o približ-
nom geografickom rozdele-
ní majoritných ve koklanov 
– Darúd na severovýchode 
Somálska, v prevažnej vä -
šine etiópskeho Wugadenu 
a na juhovýchode Somál-
ska a severovýchode Kene, 
Hawíja v centrálnom Somál-
sku a na juhu Wugadenu, 
Rahanwein na juhu Somál-
ska, Isáq a Dir na severe, 
v Somalilande a Džibutsku. 
V oblasti medzi Mogadi-
šom a Kismayom je majorit-
ným menší klan Diil, oblas
je však silne premiešaná – 
pozn. aut.

6 Obyvate stvo Somalilandu 
pICUlúcha asi z dvoch tretín 
ku kme u Isaq, zvyšok tvo-
ria príslušníci kme a Darúd, 
a menšie skupina Isa (žijúci 
aj v Džibuti) a Gadabursi – 
pozn. aut.

7 V tomto oh ade sa nemôže 
Somálska republika spolie-
ha  na etiópsku pomoc – tej 
vyhovuje každá nová mož-
nos  pre prístup k moru – 
pozn. aut.

rozmiestnenie nie je rovnomerné, jednotlivé klany tvoria často enk-
lávy v území iných klanov a kmeňov.5 Tieto veľkoklany sa ďalej delia 
na množstvo menších klanov či subklanov.

Na základe týchto klanov vznikali i politické hnutia a neskôr jed-
notlivé frakcie v občianskej vojne a ich ozbrojené milície. 

Somálsko je priam politologickým laboratóriom, v ktorom sa dajú 
sledovať procesy spontánnej organizácie spoločnosti bez existencie 
štátnej moci. Hoci nefungovala centrálna správa, nedá sa hovoriť 
o totálnom chaose. Na základe výmeny tovaru za tovar alebo dolá-
rového štandardu funguje obchod i zásobovanie, hladomor sa až do 
roku 2007 neopakoval. Systém hawala nahrádza peňažné prevody 
pri neexistencii bankového sektoru a emisnej centrály. Bez štátnej 
organizácie dosiahli Somálčania v určitých oblastiach celkom znesi-
teľné životné podmienky a dá sa hovoriť o životnej úrovni podobnej 
africkému štandardu. 

S bezpečnosťou to bolo horšie. No s mnohými výnimkami i tu 
došlo k značnému pokroku. Jednotlivé ozbrojené frakcie si vytýčili 
svoje územia a dochádzalo síce k treniciam so susedmi, no vnút-
ri týchto oblastí možno hovoriť o relatívnej stabilite. Najhoršie to 
bolo v silne klanovo a teda aj frakcionársky premiešaných oblas-
tiach, kde boli strety veľmi časté.

Dochádza aj k separatistickým tendenciám. Väčšina z nich je 
neúspešná a frakcie iniciujúce takéto pokusy participujú na somál-
skom politickom procese (s výnimkou Somalilandu).

Somaliland

Z niekoľkých separatistických experimentov bol najúspešnejší pokus 
frakcií Somálskeho národného hnutia a Somálskej demokratickej 
aliancie, ktoré spoločne ustanovili republiku Somaliland.6 Repub-
lika nie je medzinárodne uznaná, no napriek tomu môžeme hovo-
riť o úspešne zvládnutej ceste k vybudovaniu fungujúceho štátne-
ho útvaru. Budúcnosť Somalilandu je neistá, no je viac než isté, že 
územie sa voči Somálskej republike bude vždy nejakým spôsobom 
vymedzovať. Sú možné tri cesty usporiadania vzájomných vzťahov. 
Buď dôjde k plnému začleneniu Somalilandu do Somálskej repub-
liky – to však predpokladá plnú konsolidáciu Somálskej republiky 
a vybudovanie plne funkčných štátnych inštitúcii vrátane jednotnej 
armády. Ak by aj nastal takýto optimálny vývoju Somálskej republiky, 
plné začlenenie asi nebude možné uskutočniť bez použitia vojenskej 
sily.7 Druhou možnosťou je nejaká forma federálneho usporiadania 
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8 Takéto usporiadanie si 
môžeme predstavi  ako dvo-
jitú federáciu, ke  jeden jej 
len je ešte sám vnútorne 

federatívne usporiadaný – 
nie o ako RsFSR v ZSSR – 
pozn. aut.

9 Mimo to viac usilovala 
o medzinárodné uznanie 
ako o upevnenie svojej moci. 
Mala síce podporu Egypta, 
Džibutska a Ligy arabských 
štátov, Etiópia a Ke a však 
z obáv z vplyvu islámskych 
organizácií v TNG podporo-
vali opozi nú Somálsku radu 
zmierenia a obnovy (Somali 
Reconciliation and Restorati-
on Council SRRC).

– to však tiež predpokladá najprv politickú konsolidáciu, okrem 
toho musí byť odlišné od predpokladaného federatívneho usporia-
dania južnej časti Somálskej republiky.8 Treťou možnosťou je plná 
samostatnosť Somalilandu. Hoci ofi ciálnou politikou Africkej únie 
je neuznávať žiadne separatistické novovzniknuté krajiny, táto mož-
nosť nie je nijako hypotetická. Somaliland by vznikol na podobnom 
princípe ako Eritrea – zachovajú sa pôvodné administratívne hrani-
ce Britského Somálska z koloniálne a mandátnej doby.

Prechodná federálna vláda

V auguste 2000 zmierovacia konferencia v Džibuti ustanovila pre-
chodnú národnú vládu (Transitional National Government, TNG). 
Tento pokus však zlyhal, pretože vláda nedokázala presadiť svoju 
autoritu mimo hlavného mesta.9 

V januári 2004 došlo k ďalšiemu pokusu. Dve desiatky ozbroje-
ných skupín sa v Keni dohodli na vytvorení 275-členného parla-
mentu (kooptáciou svojich kandidátov) a následne prechodnej vlá-
dy. Predsedom parlamentu sa stal Sheikh Adan Madobe (Rahanwe-
in), prezidentom Júsuf Ahmad (Darúd, predstaviteľ separatistického 
Puntlandu) a predsedom vlády Ali Mohammed Ghedi (Hawíja, frak-
cia Alí Mahdí Muhammada). Tento posledný pokus o vytvorenie 
fungujúcej centrálnej vlády sa ukázal byť do istej miery úspešným. 

Okrem milícií založených na klanovom základe, veľký význam 
nadobudli aj islámske organizácie. Ich hlavný prúd tvorila organi-
zácia al-Isla, misijná organizácia Tablígh, ale i tradičné súfi jské rády 
Qádiríja a Ahmadíja. S výnimkou extrémistickej organizácie al-Itti-
hád, islámske skupiny demonštrovali pocit sociálnej zodpovednos-
ti a otvorenosť pre demokratické princípy [1, s. 17]. Najvplyvnejšia 
organizácia al-Islá poskytla podporu niekoľkým profesijným zdru-
ženiam a školským inštitúciám. Islámska súdna milícia a občianska 
mravnostná polícia začali kampaň na vyčistenie ulíc hlavného mesta 
od kriminality. Islámskym organizáciám však bola odoprená mož-
nosť zúčastniť sa mierových rokovaní o vytvorení prechodnej vlády.

Únia islámskych súdov

Oveľa väčší vplyv však získali islámske súdy. Pôvodne išlo o arbitráž-
ne organizácie v husto obývaných oblastiach, ktoré poskytovali záu-
jemcom súdne služby. Treba povedať, že v podmienkach neexistencie 
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10 Tento systém je niekedy 
nesprávne ozna ovaný ako 
kritarchia, „súdovláda“. Skôr 
však ide o nomokraciu, „vlá-
du zákona“. Na rozdiel od 
kritarchie, kde je rozhodo-
vanie založené na prirodze-
ných právach a všeobecnej 
rovnosti pred súdom, šarí-
ja je náboženská norma – 
pozn. aut.

11 ICU úzce spolupracovala 
s al-Kajdou a dokonce vysí-
lala své bojovníky do Iráku, 
hovo í se o vyzbrojení jejich 
voják  za peníze al-Káidy, 
v Somálsku m ly být údajn
i výcvikové tábory al-Káidy. 
Obavy Etiopie o rozší ení 
nepokoj  do jejich somálské 
provincie Wugadenu (Oga-
den) byly zcela na míst , na 
tomto území byly provád ny 
pravidelné diverzní a tero-
ICUtické akce proti etiopské 
armád . Samoz ejm  moh-
ly být provád ny místními 
separatistickými somálský-
mi organizacemi, ale za evi-
dentní neskrývané podpory 
Somálska – pozn. Vlastimil 
Fiala.

štátnej organizácie a tým pádom i súdnej moci išlo o pozitívny 
počin. Vynášali rozsudky v trestných, majetkových i občianskych 
sporoch a získali si silnú podporu medzi obyvateľstvom.10 Zákla-
dom rozhodovania islámskych súdov je právo šaríja.

Islámske súdy, nový hráč na somálskom javisku, neboli spájané so 
žiadnou tradičnou silou alebo frakciou a neboli preto ani „poškvr-
nené“ udalosťami občianskej vojny. Pre radových Somálčanov nebo-
li príťažlivé len vďaka náboženskej povahe, ale skôr pre konkrétne 
výsledky svojho pôsobenia – zvýšeniu bezpečnosti a nastoleniu 
„právneho“ stavu.

Podľa predsedu výkonnej Rady islámskych súdov Šarífa Šajcha 
Ahmada sa organizácia usiluje priniesť stabilitu do Somálska, vrátiť 
moc ľudu a skoncovať s rokmi trvajúcim krviprelievaním.

Chybou bolo, že tento systém islámskych súdov nebol neutrálny. 
Spočiatku sa o to síce snažil, no tým, že vytvoril ozbrojenú moc na 
svoju ochranu, ale hlavne na rozšírenie oblastí svojho pôsobenia, stal 
sa jednou z frakcií občianskej vojny.

Na druhej strane možno prínos Únie islámskych súdov (Islamic 
Courts Union - ICU) pre prechodnú federálnu vládu (Transitional 
Federal Government - TFG) nazvať pozitívnym. TFG bola štrnás-
tym pokusom o vytvorenie centrálnej somálskej vlády od pádu dik-
tátorského režimu v roku 1991. Všetky predchádzajúce stroskotali 
na rozporoch a rozbrojoch oponentov i členov. Vzrast ozbrojenej 
moci a rozširovanie oblasti pôsobenia ICU dotlačilo k spolupráci 
s TFG i frakcie predtým nespolupracujúce. Prakticky všetci „war-
lordi“ porazení ozbrojenými silami ICU sa pridali k TFG. Záro-
veň TFG svojím odporom voči „islámistickému povstaniu“ získala 
i podporu a legitimitu veľmocí a medzinárodných inštitúcii. V istej 
miere ju síce mala i predtým, no nebola to podpora bezvýhradná. 

Boje medzi TFG a ICU by skončili absolútnou porážkou TFG, 
keby na jej strane neintervenovala Etiópia. Ofi ciálnym dôvodom je 
snaha o zabránenie šírenia „islámizmu“ do Etiópie, boj proti teroriz-
mu a podobné frázy. V skutočnosti však Etiópii hrozí skôr radikali-
zácia vlastných separatistických skupín Somálčanov (ale i Oromov) 
vo Wugadene než hrozba spoza hraníc. Etiópska invázia je pociťova-
ná skôr ako snaha o zachovanie nestability a fragmentácie východ-
ného suseda a boj proti úspešnému pokusu o zjednotenie krajiny, 
bez ohľadu na to, že tento pokus mal „islámistický“ pôvod.11 

Po vojenskej porážke sa ICU transformovala na Ľudové oslobo-
denecké hnutie v krajine dvoch migrácií a zdá sa, že dlhodobej kon-
frontácii s oddielmi TFG, Etiópie a bohužiaľ i AÚ sa už nedá zabrá-
niť. Po niekoľkomesačnej prestávke spôsobenej pravdepodobne 
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12 Západný svet síce šaríju 
chápe ako právny systém, 
no s jej implikáciou, hlavne 
chápaním systému trestov 
ako zákonnos ou, má ve ké
problémy – pozn. aut.

potrebou skoncentrovať a preformovať ozbrojené sily na oboch stra-
nách prepukli masívne boje v hlavnom meste. Situácia v Mogadišu 
sa zo dňa na deň zhoršuje, krvavé boje medzi jednotkami TFG, pod-
porovanými etiópskou armádou a islámistickými bojovníkmi, ale 
i klanovými milíciami Hawíje bez islámistického pozadia, vyhnali z 
hlavného mesta za posledných niekoľko týždňov asi 100 000 ľudí. 
Chýbajú im potraviny a prístup k čistej vode, šíria sa epidémie, hro-
zí hladomor.

Pravdepodobne možno hovoriť o rozštiepení TFG. Keďže 
boje prebiehajú na území hlavného mesta a v jeho okolí, prevažne 
v oblasti obývanej klanom Hawíja, nadobúdajú znova formu kla-
novej vojny. Jednotky TFG sú tvorené z veľkej časti milíciou z Pun-
tlandu, bývalej separatistickej oblasti, vernou prezidentovi Júsufovi 
Ahmadovi (tvorí ju klan Darúd). Naproti tomu bojovníci bývalej 
ICU, síce bez klanovej viazanosti, no predsa len z dôvodu pôso-
benia na území Hawíje, pochádzajú prevažne z tohto klanu. Pro-
minentný člen Hawíje a minister TFG Husajn Muhammad Farah 
‘Aideed obviňuje etiópske jednotky z genocídy [6] a žiada ich urých-
lené stiahnutie. Milície z Puntlandu sú prirovnávané k dárfúrskym 
džandžavídom [4].

Somálsko – budúci Afganistan

Otázka porovnania s Afganistanom sa stala aktuálnou v kontexte 
prevzatia moci Radou islámskych súdov nad hlavným mestom.

Somálsky konfl ikt sa dosť nesprávne interpretuje ako povsta-
nie islámistických radikálov proti ústrednej vláde. Samotná exis-
tencia ústrednej vlády je spochybniteľná. Ak porovnáme situáciu 
s Afganistanom pri prevzatí moci Talibanom, znova badáme urči-
té paralely. Afganistan tiež mal formálne centrálnu vládu (prezi-
dent Rabbání, premiér Hekmatijár), no skutočná moc bola v rukách 
jednotlivých „warlordov“. Centrálna vláda pritom bola absolútne 
neschopná zabrániť ozbrojeným konfrontáciám medzi jednotlivý-
mi frakciami.

Podobne ako Taliban v Afganistane, ICU bola šancou na obnovu 
ústrednej štátnej moci za cenu implikovania práva šaríja v najprís-
nejšej forme. V štáte zmietanom občianskou vojnou medzi znep-
riatelenými ozbrojenými frakciami bolo však nastolenie poriadku 
a v určitom zmysle predsa len zákonnosti12 výrazne pozitívnym 
počinom. Tak to bolo pôvodne pociťované i v Afganistane. Taliban 
sprvoti prehlasoval, že mu nejde o moc, ale o odstránenie bojujúcich 

Somálsko: budúci africký Afganistan?
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13 Na konflikt sa dá pozera
aj ako na tzv. zástupnú voj-
nu medzi Etiópiou a Eritreou. 
No je tu nebezpe enstvo, že 
pri takomto chápaní budeme 
marginalizova  dôvody jed-
notlivých somálskych strán 
konfliktu  Nie je celkom jas-
né, i Etiópia za ala podpo-
rova  PVF a následne Eritrea 
za ala s podporou ICU, ale-
bo naopak. No dá sa predpo-
klada , že jedna z týchto kra-
jín sa do konfliktu zamiešala 
z dôvodu angažovania sa kra-
jiny druhej. Rozpory medzi 
Eritreou a Etiópiou sú starého 
dáta. Bývalá etiópska provin-
cia Eritrea získala nezávis-
los  až v roku 1993, po páde 
diktátorského režimu v Etió-
pii a dlhoro nej krvavej voj-
ne za nezávislos . Rozpory 
tým neutíchli, so železnou 
pravidelnos ou prepukávajú 
medzi týmito krajinami hra-
ni né spory, ktoré asto pre-
rastajú do ozbrojeného kon-
fliktu, priam vojny. Režim 
v Eritrei nemožno nazva
islámistickým, pri moci je 
bývalé národno-oslobodzo-
vacie hnutie. Podpora ICU 
preto nemá základ v ideolo-
gickej spriaznenosti, skôr je 
to politika robi  Etiópii „nat-
ruc“. Sama Eritrea má prob-
lémy s islámistickými sku-
pinami, aj ke  ich rozsah 
pôsobnosti  je zanedbate -
ný. Nejde iba o Somálsko, 
Eritrea podporuje i separatis-
tické tendencie nieko kých 
etiópskych menšín. Tak isto 
so Sudánom má podobné 
problémy, dlhé roky podpo-
ruje separatistické snahy vo 
východných  regiónoch.

14 archu týchto bojov zatia
nesie etiópska armáda, 
podobne ako koali né sily 
v Afganistane – pozn. aut.

frakcií a nastolenie mieru, bezpečnosti a poriadku na základe islám-
skeho práva. V oblastiach pod svojou správou naozaj takýto poria-
dok i zaviedol, no za cenu nastolenia tvrdých podmienok. Z krátko-
dobého hľadiska to bol počin pozitívny, no tento režim kvôli puri-
tánskym opatreniam (politika voči ženám, tvrdé tresty...) nebol pre 
obyvateľstvom lepšou alternatívou. Nakoniec sa však i toto „nad-
stranícke hnutie“ stalo len jednou (i keď najmocnejšou) frakciou 
občianskej vojny.

V tomto je situácia v Somálsku podobná Afganistanu. Pri neexis-
tencii štátnej moci je každý spôsob na zastavenie anarchie legitím-
nym, hlavne keď spôsoby ostatných frakcií nemožno nazvať pre oby-
vateľstvo znesiteľnejšími.

Etiópska invázia a vypudenie vlády ICU z hlavného mesta môže 
byť považované za paralelu pádu Talibanu po invázii USA v roku 
2002. Somálsko pravdepodobne čakajú dlhé boje medzi Etiópiou 
podporovanými federálnymi silami a radikálnymi islámistickými 
bojovníkmi13. Paralela s dnešným Afganistanom viac než viditeľ-
ná.14 Našťastie Somálsko nemá výhodné geografi cké podmienky 
vhodné na dlhodobú partizánsku vojnu.

No je tu ešte jedna paralela, menej viditeľná a oveľa nebezpečnej-
šia. Somálsko okupované etiópskymi oddielmi sa v rétorike radikál-
nych fundamentalistických skupín stalo muslimským územím oku-
povaným križiackou (kresťanskou) armádou. Situácia sa porovnáva 
so sovietskou inváziou do Afganistanu, dokonca dochádza k regru-
tácii „mudžáhidov“ na boj proti okupantom [2] vo forme podobnej 
(ak nie dokonca rovnakej) rétoriky.

Záver

Kolaps islámskych súdov vytvoril politické vákuum, ktoré je TFG 
neschopná vyplniť [5].

Boj proti islámistom síce získal TFG podporu zahraničia, o pod-
poru somálskeho obyvateľstva však musí ďalej bojovať. Prítomnosť 
etiópskej armády k tomu vôbec nepomáha, no bez nej zatiaľ nemá 
šancu prežiť. Dôležité je rýchle a neodkladné nahradenie etiópskych 
vojsk silami Africkej únie. Okrem vyslania mierových síl musí AÚ 
iniciovať i rokovania medzi bojujúcimi stranami, žiadna intervencia 
v prospech jednej strany nemá šancu uspieť. 

O urýchlenie stiahnutie Etiópčanov žiada aj Liga arabských štá-
tov, ktorá zároveň vyslovila podporu misii AÚ. Prakticky existu-
jú iba dve možnosti – dlhodobá občianska vojna komplikovaná 
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15 Už v decembri 2006 bojo-
valo na strane ICU 4 000 zah-
rani ných bojovníkov, aj ke
as  asi netvoria mudžáhidi, 

ale žoldnieri z krajín obáva-
júcich sa etiópskeho vplyvu 
v Somálsku. – pozn. aut.

medzinárodnými bojovníkmi „džihádu“15, alebo mierové rokova-
nia a pokračovanie procesu z jesene 2006. 

Implikácie pre Slovensko

Slovensko ako člen medzinárodného spoločenstva musí mať záujem 
na diplomatickom vyriešení konfl iktu v Somálsku. Uplynulé takmer 
dve desaťročia ukázali, že všetky pokusy nastoliť mier ozbrojenou 
silou boli neúspešné a ich výsledkom bolo len ďalšie utrpenie obyva-
teľstva. Treba sa poučiť z tejto histórie a zabrániť opakovaniu chýb, 
ktoré v konečnom dôsledku posilňujú procesy, proti ktorým boli 
pôvodne nasadené. Nie je tom len morálna povinnosť a snaha zabrá-
niť humanitárnej katastrofe, ide o náš vlastný záujem. Či už je to 
utečenecký problém, alebo destabilizácia širšieho regiónu, následky 
tohto konfl iktu môžu v dnes netušenej forme zasiahnuť aj SR, resp. 
EÚ. Nájsť optimálne riešenie krízy je preto nesmierne dôležité.
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1 Hoci Dárfúr je dnes rozde-
lený na tri provincie: Sever-
ný, Južný a Západný Dárfúr, 
hovoríme o om ako o jed-
notnom regióne v hraniciach 
historickej provincie – pozn. 
aut.

2 Terminológia tohto dele-
nia je nesprávna, dochádza 
tu k skres ovaniu faktov. Pre 
zjednodušenie však bude-
me toto v médiách rozšírené 
delenie akceptova , no s tým, 
že základné rozdiely a chyby 
v používaní týchto termínov 
si v texte vysvetlíme – pozn. 
aut.

3 V laickej verejnosti je rozší-
rený i mylný názor, že vraž-
denie v Dárfúre má nábo-
ženský dôvod. Konkrétne, 
že „arabskí muslimovia“ 
vraždia ernošské, „prevaž-
ne kres anské“ obyvate stvo. 
Pravdou však je, že obyva-
te stvo Dárfúru je v drvivej 
miere islámskeho vyznania, 
kres ania dokonca nie sú šta-
tisticky zachytite ní. Páchate-
lia i obete sú teda muslimo-
via – pozn. aut.
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Dárfúrska kríza, prí iny a priebeh
Dárfúr (z arab. dár Fúr – krajina Fúrov) je historická provincia na 
západe Sudánu. Na severe je ohraničená Líbyjskou púšťou, na východe 
(taktiež historickou) provinciou Kordofán, na juhu močiarmi Bahr al-
Ghazal a na západe hranicou s Čadom. Smerom od severu na juh sa dá 
vypozorovať striedanie púští, polopúští, pastvín a úrodných oblastí. 

Dárfúr1 obýva asi 6 miliónov obyvateľov. Etnické zloženie oby-
vateľstva je veľmi pestré, všeobecne sa uvádza 93 kmeňov. Tieto sa 
zvyknú rozdeľovať na arabské a africké (černošské).2

Podľa spôsobu obživy svojich príslušníkov sa dajú rozdeliť na pas-
tierske kmene nomádov (napr. Zaghawa, Habaníja, Banú Hussajn, 
Khuzam, Chawábír, Banú Džarrár, Džawáma, Rizajgát) a usadlé 
roľnícke etniká. (Fúr – asi 50 % obyvateľstva, Massaleit, Dádžú, Ber-
ti, Kanein, Gimir, Mararit, Fellata, Sambat, Tundžúr) [3, s. 9-10]. 
Usadlé roľnícke kmene sa dajú považovať za africké či černošské, 
kočovné za arabské, s jedinou výnimkou – pastiersky kmeň Zagha-
wa patrí k nearabským etnikám. 

Médiá a pod ich vplyvom i časť politikov západných krajín podá-
vajú krízu v Dárfúre ako konfl ikt Arabov a černochov (Afričanov)3. 
To je veľmi zjednodušený pohľad. Na genéze konfl iktu, ktorý podľa 
týchto médií prerástol do najväčšej humanitárnej krízy súčasnosti, 
sa spolupodieľalo niekoľko faktorov. Kríza v Dárfúre má historicko-
politické korene: jej najdrastickejšie prejavy sú dôsledkom socioeko-
nomických, a dokonca i ekologických problémov, spolupodieľa sa 
skôr etnický než rasový aspekt.

V Sudáne (s výnimkou juhu) sa ľudia medzi sebou nerozlišujú na 
základe rasy, ale skôr na základe etnického či geografi ckého pôvodu. 

Dárfúr – sudánske peklo 1.4
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4Konflikt bol pôvodne bojom 
o pastviny a vodné zdroje 
medzi nomádmi vä šinou 
arabského pôvodu a usade-
nými Fúrmi. Nomádi obvinili 
Fúrov z úmyslu vyhna  všet-
kých Arabov z oblasti Džebel 
Mara a znemožni  im prístup 
k vode a pastvinám, pretože 
farmári na základe kme o-
vých dohôd uzatvorili nie-
ktoré oblasti, v ktorých sa 
nepestovalo, aby ich nezni-
il dobytok. Navyše za a-

li prichádza  arabské kme-
ne zo západu (Mauretánia, 
Mali, Niger, ad), o zhor-
šovalo napätie. Farmári, kto-
rí zvy ajne oslavovali návrat 
arabských ko ovníkov (zvie-
ratá hnojili ich pôdu a pomá-
hali nosi  úrodu na trh), za a-
li bráni  ich migrácii. Konflikt 
sa za al na ve mi obmedze-
nej úrovni na severe Džebel 
Mara, no rýchlo sa zmenil 
pod vplyvom politizovaných 
zásahov. Propaganda, najmä 
v chartúmskych médiách, 
intenzifikovala a podporova-
la boje, až kým sa do nich 
nezapojil celý kme  Fúr 
na jednej strane a arabské/
nomádske kmene na strane 
druhej. Predošlá vláda navy-
še oslabila systém kme ovej 
vlády a uprednost ovala štát-
nu administratívu, ktorá mala 
v oblasti slabú legitimitu. 
Región teda nemal k dispo-
zícii funk ný systém riešenia 
konfliktov. Kmene sa oraz 
viac polarizovali a za ali sa 
ozbrojova  na ochranu svo-
jich ekonomických záujmov 
– pozn. Dagmar Škamlová.

5 Ke  koncom 80. rokov 
Fúrovia neumožnili prístup 
k vode nomádskym arab-
ským kme om, malo to za 
následok vymieranie stád 
a hladomor – pozn. aut.

6 Manipulácia (zo strany 
vlády) regiónov etnickým 
zložením spolu s ekologic-
kou degradáciou priniesla 
zmenu v povahe konfliktov 
a spravila z etnicity hlavný 
mobiliza ný faktor. Tak sa 

Inak to nie je ani v Dárfúre, kde sa obyvatelia nerozlišujú ako černosi 
a Arabi, ale podľa etnického, či skôr kmeňového pôvodu [5]. 

Dominantným etnikom v Dárfúre sú Fúrovia. Až do roku 1916 
sa dá hovoriť o samostatnom sultanáte s panovníkmi fúrskeho pôvo-
du. Po pripojení k Anglo-egyptskému Sudánu sa stal jednou z pro-
vincií kondomínia. Po získaní nezávislosti Sudánu sa dominantný-
mi stali Arabi z oblasti nílskeho údolia. Nielen nearabské etniká, ale 
i dárfúrski Arabi sa stali periférnou skupinou prehliadanou vládou. 
V prípade aktivizácie obyvateľov za väčšie politické i ekonomické 
práva však vláda zvykla využívať arabské nomádske skupiny ako pro-
tiváhu usadlých v zmysle divide et impera.

Od získania nezávislosti Sudánu v roku 1956 do roku 2000 sa 
v Dárfúre odohralo 48 ozbrojených konfl iktov väčšieho či menšieho 
rozsahu. Príčiny konfl iktov i zainteresované strany sa menili od prí-
padu k prípadu. Boli to „arabsko-arabské“ konfl ikty (napr. boj medzi 
kmeňmi Banú Hulba a al-Ruzajqán v roku 1983), „arabsko-africké“ 
konfl ikty (asi 5, najväčší v roku 1987 medzi Fúrmi a ich kočovnými 
susedmi), „africko-africké“ konfl ikty (asi 8, spravidla si vyžiadali veľa 
obetí) i totálne „zmiešané“ konfl ikty (keď spojenectvo „arabských“ 
a „afrických“ kmeňov bojovalo proti inému spojenectvu „arabských“ 
a „afrických“ kmeňov). Osemdesiat percent týchto „vojen“ sa odohralo 
na juhu Dárfúru a ich príčinou bolo takmer vždy sucho, ktoré prinútilo 
nomádov kočovať za pastvinami do roľníckych oblastí. V niekoľkých 
prípadoch išlo o roľnícko-roľnícke konfl ikty, tiež zvyčajne o pôdu.

Vláda konfl ikt v Dárfúre podáva ako kmeňovú vojnu medzi jed-
notlivými etnikami. To je sčasti pravda. No táto kmeňová vojna bola 
vyprovokovaná a udržiavaná vládnou politikou. Kmeňová vojna je 
odrazom ekonomických a ekologických vzťahov v regióne. S ekolo-
gickými zmenami prichádzajú i zmeny medzi komunitami a nestá-
losť ich vzájomných vzťahov4 [14].

Suchá a rozširovanie púšte vyháňajú kočovníkov do úrodnej-
ších oblastí. Tam narážajú na roľnícke obyvateľstvo. V minulosti sa 
v Dárfúre vytvoril fungujúci systém spoločného zdieľania územia, 
keď roľníci umožňovali nomádom využívanie svojej pôdy po žatve. 
Taktiež umožňovali priechod k vodným zdrojom, resp. pridelili časť 
svojho územia nomádom. No s demografi ckým rastom a rozširova-
ním púšte sa začal prejavovať nedostatok pôdy pre tradičné formy 
hospodárenia a dochádzalo k čoraz ostrejším treniciam a sporom5. 
Jednotlivé komunity sa dostávali do neriešiteľnej situácie, keď ich 
prežitie záviselo od spolupráce so susedmi a keď tá nebola možná, 
tak od ich vyhubenia. Potom stačila malá iskra alebo pocit podpory 
od centrálnej vlády a vraždenie sa nedalo odvrátiť6.

Dárfúr – sudánske peklo
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z tradi ných, sporadických 
konfliktov s nízkou mierou 
násilia stali etnicky zalo-
žené, trvalé a obzvláš  sil-
né konflikty 80. rokov 20. 
storo ia. Etnická solidarita 
priniesla zapojenie alších 
strán. Bojovníci sa za ali 
identifikova  ako „Arabi” a 
„Nearabi” v konflikte 1987 
– 1989 medzi kme om Fúr 
a „Arabmi” – pozn. Dagmar 
Škamlová.

7 Konflikt sa niekedy podáva 
aj ako boj medzi dvomi frak-
ciami bývalého NIF: al-Ba-
šírovej Národnej kongreso-
vej strany (NCP) a Turábího 
udovej kongresovej strany 

(PCP) – pozn. aut. 

8 Politika vlády v Dárfúre má 
tiež súvislos  s ob ianskou 
vojnou so SPLA. Ozbrojo-
vaním arabských kme ov 
v Dárfúre sa vláda snažila 
získa  kontrolu nad územím 
a oslabi  pozíciu rebelov 
podporovaných Fúrmi. Vláda 
tiež prekreslila administratív-
ne hranice regiónu a rozde-
lila ho na 3 asti, ím rozde-
lila Fúrov a ich pôdu medzi 
tri federatívne štáty. Tak boli 
poškodené „ ierne“ kmene a 
vláda si ich ešte viac odcu-
dzila a posilnila ich odpor. 

alším faktorom spustenia 
konfliktu a genocídy bol 
boj o moc vo vnútri režimu, 
ako uvádza poznámka auto-
ra vyššie. al-Turábí v snahe 
ohrozi  hegemóniu al-Bašíra 
založil PCP a pokúsil sa zís-
ka  podporu periférnej popu-
lácie Sudánu. Následne za a-
la vláda v regióne operova
ešte viac, ke že sa v Dárfúre 
al-Turábí tešil ve kej podpore 
– pozn. Dagmar Škamlová.

9 Termín znamená v zápa-
dosudánskom dialekte arab-
iny skupinu ozbrojených 

banditov. Vhodné prekla-
dy by boli tlupa, horda, lot-
ri, banditi, vyvrheli a pod. 
Doslovný preklad je „démo-
ni na ko och“. Negatívnu 
konotáciu má toto slovo pre 

Hlavnou príčinou7 súčasného konfl iktu sa zdajú byť politické roz-
pory medzi vládou v Chartúme a marginalizovanou skupinou nearab-
ských etník v Dárfúre8. Tie naplno prepukli v marci 2003, keď povsta-
lecké skupiny začali útoky proti armáde, polícii a vládnym inštitúciám. 
Prvý bol úspešný útok na letisko v al-Fašíre, ktorý uskutočnila koalícia 
dvoch povstaleckých skupín, Hnutia oslobodenia Sudánu (Haraka 
Tahrír Sudán, Sudan Liberation Movement – SLM, tiež Sudanese 
Liberation Army – SLA) a Hnutia spravodlivosti a rovnosti (Haraka 
al-Ádil wa al-Musáwá, Justice and Equality Movement – JEM). 

SLM je najpočetnejšou povstaleckou skupinou. Jej predsedom je 
'Abdalwahíd Muhammad Núr (Fúr), generálnym sekretárom bol Min-
ni Minnawi (Zaghawa). Hnutie vzniklo v dôsledku neschopnosti vlády 
a tradičných vodcov riešiť problémy Dárfúru. Vytvorili ho zástupco-
via nearabských etník, no za pôvodcu etnických sporov označili vládu 
a vyzývali „kmene s arabským pozadím“ pripojiť sa k boju proti vláde. 
Členskú základňu tvoria prevažne Fúrovia a Zaghawovia, no aj členo-
via iných kmeňov vrátane arabských. Ich ideológia sa dá nazvať sekulár-
no-ľavicovou, v programe sú aj určité separatistické tendencie. 

JEM vedie Chalíl Ibrahím a tvoria ju prevažne etnickí Zagha-
wovia. Počtom je menšia ako SLM a jej vojenská zložka je málo 
významná. Skupina je v skutočnosti regionálnou vetvou al-Turábí-
ho frakcie Národného islámskeho frontu (NIF) a dobré vzťahy má 
i s vládou Čadu. 

V priebehu 4 rokov došlo k silnej fragmentácii povstaleckých orga-
nizácií a v súčasnosti môžeme hovoriť asi o 6 hlavných skupinách.

Sudánska vláda neschopná adekvátnej reakcie na povstalecké 
aktivity začala s regrutovaním provládnych milícií. Armádne jed-
notky neboli schopné povstanie potlačiť, okrem toho značnú časť 
sudánskej armády tvorili branci z Dárfúru, v ktorých lojalitu v pro-
tipovstaleckých bojoch chartúmska vláda neverila. Preto hlavnú časť 
bojov proti povstalcom viedli polovojenské dobrovoľnícke milície. 
Vládne jednotky sa zúčastňovali na ich výzbroji a zásobovaní, letec-
kej podpore a spravodajskej činnosti. 

Západné médiá podávajú konfl ikt v Dárfúre ako násilie milícií 
džandžavíd9 voči černošskému obyvateľstvu. Regrutovanie milícií 
z nomádskeho obyvateľstva má v Dárfúre dlhú tradíciu ešte z kolo-
niálnej doby. Za základ dnešných provládnych milícií môžeme 
považovať milíciu Murahilín z 80. rokov. Režim vtedajšieho diktá-
tora an-Nimajrího ju zmobilizoval pre boj proti povstalcom na juhu 
Sudánu. Po zmene režimu ju na ten istý účel využívala i demokra-
tická vláda Sádiqa al-Mahdího. Po prevrate v roku 1989 vytvorila 
vláda NIF Ľudové obranné sily (Popular Defense Forces – PDF), 
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ko ovné kmene s arab inou
ako materinským jazykom aj 
pre etniká, ktoré používajú 
arab inu ako lingua franca – 
pozn. aut.

10 No v 90. rokoch boli mno-
hí lenovia dnešných povsta-
leckých skupín tiež sú as ou
PDF – pozn. aut.

11 Chování povstalc  bývá 
n kterými odborníky také 
p irovnáváno k chování 
Kagameho RPF na po átku 
90. let ve Rwand . V obou 
p ípadech se povstalecké 
organizace snažily o dosaže-
ní svých cíl , aniž by braly 
v potaz dopady, které jejich 
akce mohou mít na s nimi 
sp ízn né civilní obyvatels-
tvo. Tento fakt však nikterak 
nesnižuje vinu skute ných 
pachatel  etnických istek 
i genocidy – pozn. Martin 

Weiser.

do ktorých boli postupne začlenení členovia Murahilín [7, s. 16]. 
Práve na základe PDF pôsobia provládne milície v Dárfúre10. Ďal-
šou zložkou, resp. formou provládnych milícií sú jednotky zložené 
z prepustených zločincov a organizovanej luzy vrátane zločinných 
elementov spoza hraníc. Pre tieto skupiny sa pomenovanie džandža-
vídi hodí najlepšie, aj keď netvoria veľkú časť provládnych síl. Asi 
najpočetnejšou skupinou sú kmeňové milície, dalo by sa povedať 
domobrany jednotlivých kmeňov – prevažne, no nielen arabských 
a nomádskych. Tieto sa striedavo zúčastňovali konfl iktu na strane 
vlády a povstalcov v závislosti od „frontovej situácie“, kmeňového 
rozdelenia a mnohých iných faktorov. Ich najčastejšou motiváciou 
bol boj o pastviská so susednou usadlou komunitou, ale aj obyčajná 
lúpež dobytka. Kmene, ktoré nemali vlastné územie a boli odkázané 
na dočasné užívanie cudzích pastvísk, boli v tomto boji motivované 
najviac – „etnické čistky“ ospravedlňovali vlastným prežitím.

Pôvodne boj proti povstalcom sa zvrhol na kruté násilie proti 
obyvateľom. Neexistuje žiadna komplexná analýza, ktorá by doká-
zala rozčleniť konfl ikt na jednotlivé fragmenty podľa motivácie 
páchateľov, no isté je, že v rôznych oblastiach sa v priebehu 4 rokov 
menili aktéri – páchatelia aj príčiny ich konania. Výsledok je známy 
– humanitárna katastrofa.

Nemožno však jednostranne obviňovať sudánsku vládu. Povsta-
lecké skupiny humanitárnu katastrofu využívajú v nádeji, že zákrok 
medzinárodného spoločenstva prinesie naplnenie ich politických 
cieľov – niečo ako kosovská stratégia albánskych separatistov11.

V máji 2006 došlo v Abuji k uzavretiu mierovej dohody medzi 
vládou a jednou frakciou povstalcov. Dohoda predpokladá odškod-
nenie obetí, začlenenie 4 000 povstalcov do sudánskej armády 
a polície, 3 000 ďalších do civilných zložiek, odzbrojenie provlád-
nych milícií a posty vo vláde i správe troch dárfúrskych provincií 
pre povstaleckých zástupcov. Mierová dohoda taktiež dáva silnejšie 
právomoci misii AÚ AMIS.

Dohodu odmietli prakticky všetky ostatné povstalecké frakcie, 
SLM sa dokonca rozštiepilo. Odmietavé stanovisko zaujali i zástup-
covia 17 arabských kmeňov [1].

V praktickej rovine došlo k naplneniu dohody iba čiastočne. Mina-
wi sa stal poradcom sudánskeho prezidenta, jeho ozbrojená frakcia 
spolupracovala s vládnymi jednotkami, dokonca došlo k bojom s 
frakciami povstalcov. No skoro po roku od uzavretia dohody je jas-
né, že táto fáza mierového procesu absolútne zlyhala. Pokračujú boje 
medzi vládnymi vojskami a povstalcami, provládne milície i kriminál-
ne bandy stále napádajú civilné obyvateľstvo aj utečenecké tábory.

Dárfúr – sudánske peklo
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12 Po ty dárfúrskych ute en-
cov v susedných sudánskych 
provinciách štatistiky nezaz-
namenávajú – pozn. aut.

13 Skuto ný po et obetí sa 
bude dokumentova  ve mi 
ažko – pozn. aut.

Istá zmena však nastáva v politickej rovine. Kusé správy hovoria 
o formovaní novej politickej neozbrojenej platformy Džabha Cha-
las (Front spásy), postavenej na nadetnických princípoch. Založili 
ju bývalí dárfúrski členovia NIF a stáva sa hovorcom (zo strany vlá-
dy neuznaným) všetkých protivládnych skupín. Silnie tiež študent-
ské hnutie na univerzitách v dárfúrskych provinciách, postavené na 
podobných princípoch.

V decembri 2006 ustanovil arabský kmeň Rizajqát, obývajúci 
juh Dárfúru, vlastnú milíciu [11] s odôvodnením, že vláda nebráni 
jeho záujmy. Jednotlivci a menšie skupiny z tohto kmeňa sa dote-
raz zúčastňovali bojov na oboch stranách (hoci viac na povstaleckej 
strane), no kmeň bol v konfl ikte neutrálny. Milícia deklarovala spo-
ločný postup s povstaleckými skupinami [10]. Celý dárfúrsky spor 
tak dostáva rýdzo politické rysy a už sa nedá hovoriť ani o etnických 
rozdieloch medzi zainteresovanými stranami.

Dopady na obyvate stvo

Konfl ikt v Dárfúre mal obrovské negatívne dopady na obyvateľstvo pro-
vincie. Podľa údajov OSN si kríza za 4 roky trvania vyžiadala viac ako 
200 000 mŕtvych, asi 200 000 utečencov sa nachádza v Čade, v Dárfúre 
samotnom sa nachádza 2,6 milióna vnútorne premiestnených osôb12. 
Odhady počtu obetí pozvoľna klesajú – poloofi ciálny odhad E. Ree-
vesa na jar 2006 uvádzal 450 000 obetí [12], neskorší ofi ciálny odhad 
OSN v jeseni 2006 bol „okolo 400 000“ [2], v súčasnosti je ofi ciálnym 
odhadom „viac ako 200 000“ [4] obetí. Počet utečencov v susednom 
Čade je stabilizovaný na 200 000, stúpa však (aj keď v porovnaní s prvý-
mi dvoma rokmi konfl iktu nie rapídne) počet premiestnených osôb 
vnútri Dárfúru, hlavne počet azylantov v utečeneckých táboroch.

Hoci posledný ofi ciálny odhad zredukoval počet obetí o polo-
vicu13 oproti predchádzajúcim, nehovorí nič o vývoji úmrtnosti za 
štyri roky trvania konfl iktu. Podľa neovereného odhadu prišla viac 
ako polovica obetí o život v prvých 18 mesiacoch konfl iktu, z toho 
40 000 ako priame obete bojov medzi vládnymi jednotkami a pro-
tivládnymi rebelmi, násilností a teroru provládnych milícií. Ďalších 
90 000 obetí v tomto období zomrelo v dôsledku chorôb a hladu 
ako nepriame obete následkov občianskej vojny. Od konca roku 
2004 (alebo skôr začiatku roku 2005) sa dá hovoriť o pomalom, no 
sústavnom poklese frekvencie bojov i násilností a zároveň o zmenšo-
vaní počtu obetí. Hoci medzinárodné inštitúcie nie sú v stave zazna-
menať všetky úmrtia, posledné odhady (OSN – 1 300 mŕtvych za 
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14 Opakovaná tvrzení al-Bašíra 
o neomezeném p ístupu pro 
humanitární pracovníky vyzní-
vají ve srovnání se skute ností 
sm šn . B hem jednoho obdo-
bí dostávali dokonce humani-
tární pracovníci povolení pro 
návšt vu Darfúru na pouhé 3 
dny. Zárove  však po obdržení 
povolení m li informovat Char-
túm o svém úmyslu cestovat do 
zem  minimáln  72 hodin p ed 
plánovaným odletem. B hem 
této doby jim pak ud lená 
povolení vypršela – pozn. Mar-
tin Weiser.

15BBC již 13. 11. 2003 ozna ila 
události v Dárfúru za etnickou 
istku. V prosinci téhož roku je 

Jan Egeland ozna il za „nejhor-
ší humanitární krízu sou asnos-
ti“. Prvními, kdo za al hovo it 
o genocid , byli p edstavitelé 
washingtonského Holocaust 
Memorial v kv tnu 2004. 
Dodnes ani v akademické sfé e
nepanuje shoda – zejména kv -
li ad  r zných definic – na tom, 
zda se jedná o genocidu. N k-
te í z p edních odborník  (nap .
Gérard Prunier nebo René 
Lemarchand) jsou p esv d e-
ní o tom, že situace v Darfúru 
vykazuje mnohem spíše zna-
ky etnických istek než geno-
cidy. Jedním z jejich hlavních 
argument  je, že se nepoda i-
lo dokázat úmysl (tedy nezbyt-
nou složku definice genocidy) 
systematicky a cílen  zlikvido-
vat ur itým zp sobem defino-
vanou skupinu. Oba auto i ale 
zárove  d razn  upozor ují, že 
i když by se jednalo o „pouhé“ 
etnické istky, nikterak to nez-
bavuje západní zem  povin-
nosti situaci ešit – pozn. Mar-
tin Weiser.

16 Možnými dôvodmi, pre-
o OSN nevyhlásilo, že ide 

o genocídu, sú aj odpor krajín 
ako RF a ína k vojenskému 
zásahu alebo celková neochota 
medzinárodného spolo enstva 
zasiahnu  v Dárfúre – pozn. 
Dagmar Škamlová.

17 Podobný problém vzni-
kol pri hodnotení potla enia 

posledný rok, Africká únia – 200 mŕtvych mesačne v poslednom 
polroku) tento trend potvrdzujú [9].

Organizácie na ochranu ľudských práv zhromaždili obrovské množ-
stvo dôkazového materiálu o násilných činoch na obyvateľstve Dárfúru, 
mučení, znásilňovaní a vraždení. Oveľa rozsiahlejším a na druhej strane 
menej zdokumentovaným nešťastím sú však sprievodné javy násilnos-
tí – choroby a nedostatočná zdravotnícka pomoc, hladomor a sťaže-
ný prístup k potravinovej pomoci. V oblasti pracujú desiatky huma-
nitárnych organizácií zo zahraničia, ale rozsah fi nančnej i materiálnej 
pomoci Dárfúru je stále nedostatočný. Činnosť humanitárnych orga-
nizácií je komplikovaná byrokratickými prekážkami sudánskej vlády14 
a jej miestnych zástupcov. Provládne i povstalecké oddiely vytvárajú pre 
efektívne fungovanie humanitárnych organizácií ďalšie prekážky. 

Zároveň treba povedať, že hoci je počet obetí konfl iktu obrovský 
a negatívne dopady na civilné obyvateľstvo stále trvajú, v Afrike to 
predstavuje skôr normu než výnimku. Nielen tie najväčšie konfl ikty – 
Uganda, Rwanda, Nigéria – boli oveľa krvavejšie, ale aj súčasný kon-
fl ikt v Kongu je nepomerne horší od Dárfúru. Dlhoročný konfl ikt na 
juhu Sudánu bol tiež oveľa krvavejší a s vyšším počtom obetí. 

Pre masové vraždenie, etnické čistky a násilie voči civilnému obyva-
teľstvu v Dárfúre sa už dávno zo strany masovokomunikačných pros-
triedkov začal používať termín genocída, pravdou však je, že OSN 
dodnes tento termín v ofi ciálnych dokumentoch nepoužíva15.

Podľa záverov Medzinárodnej komisie OSN16 pre vyšetrovanie 
v Dárfúre [13, s. 161] zo strany sudánskej vlády nejde o zámernú 
plánovanú genocídu. Genocíde podobné činy sú skôr sprievodným 
javom, či skôr dôsledkom protipovstaleckých aktivít17. To však nevy-
lučuje genocídne zámery od jednotlivých aktérov násilných činov 
voči civilnému obyvateľstvu, či už spomedzi štátnych úradníkov, vlád-
nych bezpečnostných síl, alebo členov provládnych milícií. Konštato-
vanie, že vyšetrovanie nepotvrdilo genocídu18, ale neznamená, že to 
nejako zmenšuje či zmierňuje vážnosť masového vraždenia, násilia na 
civilnom obyvateľstve, etnických čistiek a iných vojnových zločinov. 

Záver

Hoci už stroskotalo mnoho pokusov o mierové rokovania, zdá sa, 
že situácia v Dárfúre sa v blízkej budúcnosti predsa len bude riešiť. 
Sudánska vláda konečne dala svoj súhlas s rozmiestnením 20 000 
príslušníkov mierových síl, s tzv. treťou fázou nasadenia hybridných 
síl AÚ a OSN19. S trochou optimizmu sa dá predpokladať, že dôjde 
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kurdského povstania za vlády 
Saddáma Husajna (operácia 
Anfál). Nešlo tam o zámerné 
vyvraž ovanie kurdského oby-
vate stva, ale o sprievodný jav 
pri protipovstaleckých bojoch. 
Po potla ení povstania bolo od 
násilných operácii vo i obyva-
te stvu upustené ( o by v prípa-
de genocídy možné nebolo)* 
– pozn. aut.

* Na základe oho sa môžeme 
domnieva , že pri genocíde by 
nebolo možné upusti  od násil-
ných operácií proti obyvate -
stvu po potla ení povstania? 
Vo všetkých zaznamenaných 
prípadoch genocídy sa pred-
sa v istom momente násilnosti 
skon ili. Relevantná konvencia 
však za genocídu ozna uje nie-
len „destruction in whole“, ale 
aj „destruction in part“, ktoré 
má (obvykle) za cie  „kontrolu“ 
populácie. Genocída i maso-
vé vraždenie, žia , od nepamä-
ti boli a stále sú sú as ou pro-
tipovstaleckých stratégií. Hoci 
môžeme úspešne polemizova
o neefektívnosti z vojenského 
h adiska, stále znova a znova 
sa zjavujú ako priam intuitívny 
prostriedok kontroly povstania 
v „kultúre násilia“. A to platí aj 
pre operáciu Anfal, v ktorej bol 
úmysel zni enia „in whole or in 
part“ preukázaný dostato ne – 
pozn. ubomír Lupták.

18Presnejšie by sa dalo poveda ,
že vyšetrovanie skôr nepotvrdi-
lo ako potvrdilo genocídu* – 
pozn. aut

*Ešte presnejšie by sa dalo pove-
da , že vyšetrovanie potvrdilo, 
že potvrdi  genocídu v sú as-
ných podmienkach do zna nej 
miery závisí od vôle k jednotli-
vým možnostiam interpretácie 
získaných informácií a vôle akté-
rov kona  v súlade s konvenciou 
– pozn. ubomír Lupták.

19 Viac než nátlak medziná-
rodných organizácií ju k tomu 
donútilo spojenectvo arabských 
i nearabských ozbrojených sku-
pín – pozn. aut. 

k napĺňaniu rezolúcií OSN a k začatiu skutočného mierového procesu. 
Účasť Sudánskeho ľudovo- oslobodzovacieho hnutia (Sudan People’s 
Liberation Movement, SPLM) vo vláde dáva nádej, že zástupcovia 
južných provincií budú vo vláde vyvíjať úsilie na riešenie krízy20.

Prvoradá musí byť plná podpora pre misiu AÚ na pôde OSN 
aj EÚ vrátane fi nančnej podpory. Je tiež potrebné usilovať sa o zais-
tenie väčšieho diplomatického priestoru pre AÚ a OSN, hlavne čo 
sa týka zainteresovania aktérov konfl iktu na jeho riešení. Doteraj-
šie diplomatické úsilie sa zameriavalo takmer výhradne na sudán-
sku vládu. No okrem malej ochoty sudánskych predstaviteľov je tu 
ešte jeden dôležitý faktor – ich neschopnosť situáciu riešiť. Sudánska 
vláda je zodpovedná za vyzbrojenie veľkej časti protipovstaleckých 
síl, no ich odzbrojenie už nie je v jej moci. Preto sú výzvy a apely na 
odzbrojenie milícií „džandžavídov“ zo strany medzinárodných inšti-
túcií vopred odsúdené na nezdar a každý prísľub sudánskej vlády uči-
niť tak je vedomé klamstvo. Skutočný mier v Dárfúre nie je možné 
dosiahnuť bez účasti Dárfúrčanov a vedie k nemu iba mierové roko-
vanie medzi povstalcami, vládou a tradičnými miestnymi vodcami.

Dárfúrska kríza a ňou spôsobená humanitárna katastrofa je názor-
ným príkladom konečného štádia neriešených socioekonomických 
a ekologických problémov súčasnej Afriky, skomplikovaných etnic-
kými a politickými rozpormi medzi jednotlivými komunitami.

Jedna z príčin, pokračujúca dezertifi kácia komplikovaná demo-
grafi ckým rastom, nie je dárfúrskym či sudánskym špecifi kom. 
Podobné problémy skôr či neskôr prepuknú (ak už neprepukli) 
prakticky vo všetkých krajinách Sahelu. V jednotlivých krajinách 
môže táto kríza prebiehať rôznymi spôsobmi a strany konfl iktov 
môžu nájsť rôzne ideologické ospravedlnenia svojho správania voči 
druhým stranám, no prvotná príčina sa tým nijako riešiť nebude. 

Dôkazy o masovom vraždení nevinných civilistov a svedectvá 
preživších obetí nás môžu doviesť k záveru, že v Dárfúre sa usku-
točňuje genocída. Situácia v Dárfúre podľa vyšetrovacej komisie dve 
„zložky genocídy“ napĺňa, tretiu nie [13, s. 4.]. Niekoľko štátov vrá-
tane USA už dárfúrsku krízu za genocídu označilo, no je to skôr pre-
jav alibizmu než snahy situáciu riešiť21. Označenie dárfúrskej kata-
strofy za genocídu nijako neovplyvnilo jej riešenie a ešte menej to 
pomohlo jej obetiam.

Ak akceptujeme pojem genocída, nemali by sme sa nechať zviesť 
k tomu, aby sme za jej príčinu pokladali primitívnu a iracionálnu xeno-
fóbiu či rasovú nenávisť. To by bolo značné zjednodušenie22, nehľadiac 
na to, že by sme potom skutočné príčiny konfl iktu a motívy páchate-
ľov prehliadli a tým riskovali nebezpečenstvo ich opakovania. 

Jaroslav DROBNÝ



402

1.4
20 Tu je však zárodok alšieho 
sporu. Povstalecké organizá-
cie v Dárfúre sa dostávajú pod 
politický vplyv al-Turábího frak-
cie NIF, ktorá sa k mierovému 
riešeniu sporu medzi juhom 
a severom nestavia pozitívne – 
pozn. aut. 

21 Tehdejší ministr zahrani í USA 
Colin Powell ozna il darfúrské 
údálosti za genocidu již 9. 9. 
2004. Vzáp tí však dodal, že to 
USA nezavazuje k žádné akci. 
Faktem je, že státy, které podep-
saly Úmluvu o genocid  z roku 
1948 mají v takové situaci pou-
ze povinnost p edat záležitost 
OSN, která pak následn  musí 
konat. Pro lenské státy se tak 
OSN stává velmi pohodlným 
nástrojem pro p esouvání vlast-
ní zodpov dnosti – pozn. Mar-
tin Weiser.

22 Zjednodušeniu sa vyhneme, 
ak sa budeme snaži  pozna
nielen prí iny javu, ale aj jeho 
podstatu – a pri tom sa nemô-
žeme vyhnú  diskusii o genocí-
de. Presné ozna enie je zárove
výsostne dôležité pre (prípad-
nú) postkonfliktnú rekonštruk-
ciu, nastolenie spravodlivosti 
a vyrovnanie sa so spáchanými 
zlo inmi. A znova treba zdô-
razni  motiva ný faktor platnej 
konvencie, ktorá zaväzuje prize-
rajúce sa štáty kona , ke  ich už 
kona  zjavne neprinúti „oby aj-
ná“ humanitárna katastrofa, krí-
za i masové vraždenie – pozn. 
ubomír Lupták. 

23 Sú asné riešenie je však pod-
a textu aj pod a informácií 

vojenských pozorovate ov SR 
na hony vzdialené ideálnemu 
„blueprintu“ – skôr poskytuje 
skvelý materiál na pou enie 
z vykonaných chýb. Dárfúrska 
kríza sa momentálne viac ne- 
ako rieši „the AU/EU/UN way“, 
o len dokumentuje, že sa rie-

šenie konfliktov (ani isté sve-
domie EÚ, resp. Západu) nedá 
len tak „kúpi “ i „deklarova “ – 
pozn. ubomír Lupták. 

Implikácie pre Slovensko

Hoci sa môže zdať, že dárfúrsky konfl ikt sa Slovenska nijako nedo-
týka a jediným spájajúcim prvkom je členstvo SR v medzinárod-
ných inštitúciách, ktoré sú povinné krízou sa zaoberať, nie je to tak. 
Slovenskej republike ako nestálemu členovi BR OSN (ale i z rado-
vého členstva v iných medzinárodných organizáciách) prislúcha 
povinnosť venovať zvýšenú pozornosť dárfúrskemu problému (ale 
aj iným medzinárodným krízam a konfl iktom). Významný je i záu-
jem vyplývajúci zo zásad humánnosti, solidarity i morálky. 

Budúce riešenie krízy23 sa môže stať príkladom a modelom na 
riešenie kríz podobných, ktoré v súčasnosti prebiehajú, alebo ešte 
iba vypuknú. Tiež zo správneho pochopenia príčin a dôvodov vedú-
cich k dárfúrskej kríze môže byť vypracovaná „metodika“ preven-
cie podobných humanitárnych katastrof, ktoré by sa v budúcnosti 
mohli SR týkať viac a bezprostrednejšie než katastrofa v Dárfúre.
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1 Pod a Susan Riceovej (pod-
tajomní ky pre africké zále-
žitosti vo vláde v rokoch 
1997 – 2001), Anthonyho 
Lakea (poradcu pre národnú 
bezpe nos  1993 – 1997) a 
Donalda M. Paynea (demok-
ratického poslanca) by mali 
USA pristúpi  k donucova-
cím prostriedkom, aj ke  si 
nezískajú podporu BR OSN. 
Sú presved ení, že pre napl-
nenie záväzkov mierovej 
dohody z Abuje sudánskou 
vládou treba využi  aj tvrd-
šie prostriedky, poukazujúc 
na letecký zásah na Chartúm 
v roku 1998, ktorý údajne 
prispel k za leneniu Sudánu 
do spolo ného tábora s USA 
v boji proti terorizmu [6] – 
pozn. aut.
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Pod rúškom genocídy
Mierová dohoda z Abuje a čo bude ďalej?
Implikácie pre Slovensko

Pod rúškom genocídy

Dlhotrvajúce napätie, ktoré v západnej provincii Dárfúr prepuk-
lo v otvorenú konfrontáciu medzi sudánskou vládou a miestnymi 
rebelmi v marci 2003, podnietilo vznik závažnej humanitárnej krízy 
rozširujúcej sa do susedných štátov, Čadu a Stredoafrickej republi-
ky. Cieľom tohto príspevku je načrtnúť možnosti riešenia dárfúrskej 
krízy zo strany medzinárodného spoločenstva a postoje sudánskej 
vlády k nim. Vzhľadom na cieľ a rozsah príspevok hodnotí dárfúr-
sku krízu z politicko-hospodárskej roviny, uvedomujúc si dôležitosť 
etnickej i náboženskej dimenzie, ktoré sú však predmetom predchá-
dzajúcich/nasledujúcich príspevkov.

Podľa Kongresu USA sme v Dárfúre svedkami genocídy a na 
základe tohto zistenia sa ozývajú v USA hlasy volajúce po vyrieše-
ní situácie promptným vojenským zásahom.1 OSN a EÚ sa zatiaľ 
k americkému vyhláseniu o genocíde nepripojili. Za ich opatrným 
postojom k defi novaniu súčasného stavu v Dárfúre ako genocídy 
možno hľadať aj obavy z uplatnenia rovnakého meradla aj na ďalšie 
konfl ikty, čo so sebou prináša práva a povinnosti na ďalšie vojenské 
intervencie medzinárodného spoločenstva [6]. Zdá sa, že zjednote-
nie stanoviska medzinárodného spoločenstva v defi novaní genocí-
dy v prípade dárfúrskeho konfl iktu, čo by mohlo mať katalyzačný 
účinok na rýchly zásah zvonka, je v nedohľadne. 

Vyriešenie spletitého konfl iktu sa však vymyká predstavám rých-
leho riešenia v podobe zásahu medzinárodného spoločenstva. Zásah 
zvonka nemôže byť podľa asistentky ministerky zahraničných vecí 
USA pre africké záležitosti Frazerovej všeliekom pre skutočné rieše-
nie dárfúrskeho problému. Tým je podľa nej politická dohoda [5]. 

Modely medzinárodného 
spoločenstva 
pre dárfúrsku krízu 1.4
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2 Realizácia plánu americ-
kých sankcií bola nakoniec 
oddialená na základe žia-
dosti GT OSN, ktorý chcel 
získa as pre diplomatické 
rokovania pod záštitou AÚ/
OSN. – pozn. aut.

3 Jej obsahom by malo by
rozšírenie zbrojného embar-
ga, zakáza  sudánskej vláde 
vies  letecké vojenské ofen-
zívy v dárfúrskej provincii 
a zosilni  monitorovacie a 
informa né možnosti medzi-
národného spolo enstva [4]* 
– pozn. aut.

* Formální a pouze áste né
zbrojní embargo je jedna v c, 
jeho praktický p ínos pak v c
druhá a asto velmi odlišná. 
V p ípad  Súdánu v nedodr-
žování embarga, které samy 
podepsaly, „vynikají“ zej-
ména ína a RF. Amnesty 
International odhaduje, že 

ína prodala chartúmskému 
režimu v roce 2005 zbran
a náhradní sou ástky za 83 
mil. USD  a Rusko za tém
34 mil. USD – pozn. Martin 
Weiser.

4 Koncom marca 2007 pod-
písal Chartúm s OSN doho-
du opakujúcu už trojro né 
s uby o odstránení byrokra-
tických prekážok v poskyto-
vaní humanitárnej pomoci 
v Dárfúre. K podpisu dohody 
došlo na summite Ligy arab-
ských štátov v Rijáde, kde sa 
snažil GT OSN získa  podpo-
ru arabskej strany, ktorá by 
mohla ovplyvni  al-Bašírovo 
rozhodnutie o rozmiestnení 
hybridnej misie s riadnym 
mandátom mierovej misie 
OSN – pozn. aut.

5 V súvislosti s poslednou 
návštevou afrického konti-
nentu (apríl 2007) sa zástup-
ca ministerky zahrani ných 
vecí USA Negroponte vyjad-
ril, že ína v sú asnosti 
zohráva konštruktívnu úlo-
hu v dialógu so sudánskou 
vládou o dôležitosti požia-

Hoci je medzinárodná vojenská intervencia nevyhnutná pre zlep-
šenie celkovej bezpečnostnej situácie v Dárfúre, z dlhodobého hľa-
diska bude ťažké považovať jej výsledok za úspech bez všeobecnej 
politickej dohody bojujúcich strán.

Al-Bašír sa v súvislosti s medzinárodnou intervenciou obáva irac-
kého scenára a považuje ju za snahu Západu zmocniť sa prírodného 
bohatstva krajiny, ktorého časť sa nachádza práve na území Dárfúru, 
a zároveň oslabiť vplyv Sudánu v regióne v prospech Izraela. 

Podľa vyhlásenia prezidenta Busha2 z 18. 4. 2007 v prípade pokra-
čovania obštrukcií zo strany Chartúmu pri napĺňaní záväzkov dár-
fúrskej mierovej zmluvy (Darfur Peace Agreement – DPA) pristúpi 
USA k hospodárskym sankciám, následne k sankciám voči jednot-
livcom zodpovedným za násilie v Dárfúre a pripraví pod vedením 
Condoleezzy Ricovej novú rezolúciu3 v spolupráci s ostatnými 
členmi BR OSN. Alternatívou pre Sudán v prípade, že sa nebude 
aktívne snažiť implementovať DPA, súhlasiť s rozmiestnením hyb-
ridnej mierovej misie AÚ/OSN a nezabezpečí bezproblémový prí-
stup humanitárnym pracovníkom4 do postihnutých oblastí, je podľa 
Bushových slov ďalšia medzinárodná izolácia [4]. Na druhej strane 
razantnejším vojenským opatreniam zo strany USA bránia „blíz-
ke vzťahy“ so sudánskou spravodajskou službou, vybudované ako 
súčasť globálneho boja proti terorizmu [7]. 

K tradičným zástancom al-Bašírovho režimu na pôde OSN pat-
rí okrem arabských štátov Čína5 a Rusko. Zdráhajú sa, aby OSN 
zasahovala do vnútorných konfl iktov, keďže sami čelia občianskym 
nepokojom vo vlastných krajinách (Čečensko, Tibet, Sin-ťiang). 
Okrem toho Čína je najväčší dovozca sudánskej ropy6. 

Do úlohy hlavného medzinárodného aktéra v tomto konfl ikte 
sa stavia AÚ, no úspešné naplnenie tejto úlohy presahuje jej fi nan-
čné a technické možnosti. Sama požiadala o pomoc NATO, EÚ 
a OSN. 

V prípade NATO ide výlučne len o logistickú podporu a škole-
nia dôstojníkov AÚ. NATO koordinuje svoje aktivity v tejto oblasti 
s ostatnými medzinárodnými aktérmi, predovšetkým EÚ a OSN. 
Žiadne vojská NATO tu zatiaľ neboli a ani v najbližšom období 
neplánujú byť rozmiestnené [12]. V súčasnosti však prebiehajú 
rokovania o dlhodobejšej spolupráci NATO a AÚ. 

EÚ sa tiež zasadzuje za aktívnu účasť afrického spoločenstva a 
jeho prevzatie zodpovednosti za riešenie afrického problému. Jej 
primárnym cieľom je podporiť mierovú misiu AMIS, aby bola 
AÚ do budúcnosti schopná zvládať podobné krízy. Rozhodnutím 
Rady EÚ bola 18. 7. 2005 zriadená vojensko-civilná podporná misia 

Modely medzinárodného spolo enstva pre dárfúrsku krízu
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daviek medzinárodného spo-
lo enstva – pozn. aut. 

6Okrem zbrojárskeho obcho-
du íny a Ruska, ktorý tu tiež 
zohráva úlohu, je namieste 
doplni  aj aspekt obštruk-
cie konania, presadzovania 
záujmov a PR aktuálneho 
hegemóna* – pozn. ubo-
mír Lupták. 

* P íjmy súdánského režimu 
z ropy ( ína odebírá asi 64 
% produkce) stouply od roku 
1999 z 61 mil. USD tém
ty icetinásobn  na 2 297 

mil. USD v roce 2005. Jsou 
jedním z hlavních d vod ,
díky kterým se režimu da í
držet u moci. Chartúmské 
vlád  umožnily b hem zmí-
n ného období nap . navýšit 
výdaje na zbrojení o 350 mil. 
USD, jejichž ást byla poslé-
ze využita i na výplatu džan-
džavíd . T m bylo/je podle 
n kterých odhad  vypláceno 
117 USD m sí n  – pozn. 
Martin Weiser.

7 DPA bola podpísaná po 3 
rokoch od vypuknutia otvo-
reného konfliktu, kým v prí-
pade Všeobecnej mierovej 
dohody (CPA) medzi sudán-
skou vládou a rebelmi z juhu 
krajiny to bolo 22 rokov – 
pozn. aut.

8 V Sudáne je 40 % negra-
motnos  a len 1 – 5 % oby-
vate stva má prístup k viace-
rým zdrojom informácií [8] 
– pozn. aut.

AMIS II a vymenovaný špeciálny predstaviteľ EÚ pre Sudán. Cie-
ľom európskej podpornej misie je poskytnutie pomoci africkej misii 
v oblasti plánovania, techniky, strategických transportov a výcviku 
afrických vojsk, civilných a vojenských dôstojníkov. Taktiež vysiela 
do oblasti vojenských, civilných a politických expertov. V súčasnos-
ti rozmiestnený personál AMIS II zahŕňa 29 policajných dôstojní-
kov, 17 vojenských expertov a 10 vojenských pozorovateľov. Únia 
na podporu AMIS od júna 2004 poskytla 242 mil. EUR. Mimo 
tohto rámca podporujú členské štáty AMIS prostredníctvom bila-
terálnych príspevkov v celkovej odhadovanej čiastke približne 115 
mil. EUR [3]. 

Riešiť krízu sa snaží aj OSN, ktorej sa však stále nepodarilo získať 
od sudánskej strany súhlas s rozmiestnením svojej mierovej misie 
v Dárfúre. Sudán odmieta príchod vojakov OSN, hoci už jedna 
misia OSN úspešne operuje v južnej časti Sudánu. Od polovice 
novembra 2006 OSN, AÚ a Sudán jednajú o možnosti nasadenia 
hybridnej mierovej misie AÚ/OSN v rámci 3-fázového postupu. 
Napredovanie tohto prístupu je spomaľované častými zmenami 
postojov al-Bašíra k vytvoreniu hybridnej misie (3. fáze prístupu).

Nie nevýznamnú úlohu v dárfúrskej kríze zohrávajú médiá na 
obidvoch stranách. Západné médiá majú tendenciu opisovať huma-
nitárnu krízu v Dárfúre ako najničivejšiu krízu v súčasnosti, často 
označovanú za prvú genocídu 21. storočia. Podľa Mahmúda Mam-
damiho možno považovať dárfúrsky konfl ikt za pokračovanie nepo-
kojov z juhu krajiny na západe. Napriek tomu netreba zabúdať na 
niektoré podstatné detaily, ktoré v médiách nenachádzajú svoj pries-
tor. Kým v južnej časti Sudánu ide o politicko–etnicko–náboženský 
konfl ikt, v Dárfúre ustupuje náboženská rovina do úzadia. Treba si 
uvedomiť, že v prípade dárfúrskej provincie ide o centrum islám-
skeho mahdistického hnutia na rozdiel od kresťansko-animistické-
ho juhu [10, s. 38]. Možno aj tento faktor prispel k podpisu DPA v 
neporovnateľne kratšom časovom období7 od vypuknutia bojov ako 
na juhu krajiny. Aj keď je implementácia/neimplementácia DPA jej 
signatármi terčom kritiky medzinárodného spoločenstva.

Na druhej strane z výsledkov výskumov Petra Chalka [8] vyplýva, 
že centrálna vláda v Chartúme využíva rozhlas, v mnohých prípadoch 
jediný zdroj informácií8, na modelovanie verejnej mienky obyvateľ-
stva podľa vlastnej potreby. Vytvára tak obraz, podľa ktorého zásah 
OSN predstavuje koloniálne záujmy Západu, proti ktorým vyzýva 
na zjednotenie a zahraničné záujmy klasifi kuje ako darebácke. Pri-
tom rozhlasová propaganda desaťtisícovú mierovú misiu OSN na 
juhu krajiny nikdy nespomenie a cielene zabúda na medzinárodnú 
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9 K sprostredkovaniu zmlu-
vy došlo po as nigérijského 
predsedníctva za ú asti pre-
zidenta Obasanja a osobitné-
ho vyslanca predsedu Komi-
sie AÚ pre Dárfúr Salima 
Ahmeda Salima – pozn. aut.

asistenciu dárfúrskym utečencom. Opozíciu v Dárfúre charakte-
rizuje ako nástroj Izraela a kolonistov. Arabské provládne milície 
nazýva miestnymi dobrovoľníkmi zasahujúcimi proti tomuto živ-
lu. Chalk sa domnieva, že uvoľnenie cenzúry by bolo účinnejšie ako 
zavedenie embarga, aj keď zabezpečenie informačného pluralizmu 
je v podmienkach chartúmskeho režimu nepochybne ťažšou úlohou 
pre medzinárodné spoločenstvo ako uvalenie sankcií.

Mierová dohoda z Abuje a o bude alej?

Po štyroch rokoch ničivého násilia na civilistoch a ozbrojených stre-
tov medzi rebelmi a provládnymi arabskými milíciami sa podari-
lo mediačnému tímu AÚ9 dospieť k podpisu mierovej dohody. Jej 
zmluvnými stranami však nie sú všetky strany konfl iktu, čo vyvolá-
va reálne obavy spojené s jej všeobecnou akceptáciou a následnou 
implementáciou. DPA v Abuji podpísala 5. 5. 2006 sudánska vláda 
a jedna z frakcií Sudánskej oslobodzovacej armády (SLA) ako jediný 
zástupca rebelov. Pričom jej ďalšia frakcia a Hnutie za spravodlivosť 
a rovnosť ( JEM) spolu s ostatnými ozbrojenými skupinami operu-
júcimi v Dárfúre signatármi neboli. DPA stojí na nestálych pilie-
roch. Protokoly týkajúce sa delenia moci a bohatstva krajiny, ktoré 
bolo jedným z dôvodov rozpútania bojov, počítajú s čiastkou 30 mil. 
USD ako pomocou pre viac ako 2,5 mil. vojnových obetí. Ďalším 
nešťastným riešením DPA je, že za odzbrojenie džandžavídov nesie 
zodpovednosť len sudánska vláda. Chartúm však doteraz nesplnil 
svoj záväzok voči OSN o ich neutralizácii [1]. 

Možno konštatovať, že jedným z dôsledkov mierovej dohody 
bolo urýchlenie rozpadu povstaleckých skupín do menších blo-
kov. Nekontrolovateľný nárast hnutí zoslabil ich politickú a vojen-
skú akcieschopnosť. Skupiny rebelov, ktoré DPA nepodpísali, k nej 
mali pristúpiť do konca mája, inak by riskovali sankcie zo strany 
sudánskej vlády. Za pomoci Čadu a Eritrey sa zoskupili do Národ-
ného frontu záchrany (NRF) podieľajúceho sa od júna 2006 na sérii 
útokov proti centrálnej vláde. Koncom augusta začali vládne vojská 
proti rebelom ofenzívu. Frakcia SLA/MM bola Chartúmom pod-
porená v boji proti ostatným rebelom. Po podpísaní DPA pôsobí 
ako polovojenské krídlo sudánskej armády a jej líder Minni Minawi 
bol menovaný al-Bašírovým poradcom. 

Podpísanie DPA nepomohlo zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Dár-
fúre. Spustilo novú sériu ozbrojených stretov a útokov na civilné 
obyvateľstvo a zatiahlo do humanitárnej krízy ďalších aktérov, Čad 
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10 Spo iatku monitorova-
ciu misiu tvorila skupina 60 
pozorovate ov, ktorých chrá-
nilo pri práci tristo lenné voj-
sko. Neskôr sa jej po et zvý-
šil na sú asných 7 000 voja-
kov [7] – pozn. aut.

a Stredoafrickú republiku. Na ich území vznikajú početné uteče-
necké tábory a prebiehajú stále častejšie útoky rebelov tešiacich sa 
podpore Chartúmu.

Riešenie dárfúrskej krízy predpokladá dve fázy. Prvou bola doho-
da medzi centrálnou vládou a predstaviteľmi hlavných rebelských 
skupín – DPA. Nasledovať by mal širší inkluzívny proces umožňu-
júci dárfúrskemu obyvateľstvu prostredníctvom svojich predstavi-
teľov zaoberať sa systematickými príčinami vypuknutia konfl iktu a 
implementáciou politickej dohody podpísanej v úvodnej fáze v kaž-
dodennom živote. Dôležitým predpokladom druhej fázy je prija-
tie a podpora prvotnej politickej dohody väčšinou populácie. To sa 
však nestalo, keďže DPA bola podpísaná len jednou frakciou rebe-
lov. Nevyhnutnou súčasťou mierového procesu sa preto javí preko-
nanie roztrieštenosti rebelov, čím by sa odstránili bariéry pre efektív-
ne rokovania [11]. Práve v nedostatočnom zastúpení všetkých dot-
knutých skupín dárfúrskeho ozbrojeného konfl iktu na mierových 
rokovaniach v Abuji a v následnom exkluzívnom charaktere DPA 
vidí Mozersky [2] neúspech realizácie jej záväzkov. 

Naplnenie záverov mierovej dohody mala zabezpečovať moni-
torovacia misia AÚ AMIS, pôsobiaca v oblasti od októbra 200410, 
ktorá čelila od počiatku viacerým obmedzeniam – či už v podobe 
nedostatku fi nančných prostriedkov, technického vybavenia, logis-
tiky, odborného defi citu, alebo okliešteného mandátu. al-Bašír chcel 
prinútiť rebelov k plneniu záväzkov zvýšenou prítomnosťou sudán-
skej armády v konfl iktnej oblasti, hoci sám nepristúpil k viackrát sľu-
bovanému odzbrojeniu arabských milícií džandžavídov. 

Na zhoršujúcu sa situáciu reagovala BR OSN prijatím rezolúcie č. 
1706, ktorou autorizovala nasadenie mierovej misie OSN v Dárfúre 
do konca roku 2006 a zároveň rozhodla o spustení procesu posil-
nenia misie AMIS. Proces rozmiestnenia mierovej misie v Dárfúre 
sa mal uskutočniť postupným posilňovaním misie UNMIS v juž-
nom Sudáne a transformáciou misie AMIS na misiu OSN s pod-
mienkou, že si i naďalej zachová výraznú africkú účasť a bude s ňou 
súhlasiť aj sudánska vláda. Sudán však ofi ciálne požiadal o stiahnu-
tie vojsk AMIS zo svojho územia. Odpoveďou AÚ bolo predĺženie 
jej mandátu do konca roku 2006 spolu s civilno-vojenskou podpo-
rou EÚ, ktorú Sudán akceptoval. al-Bašír sa vyslovil za „africké rie-
šenie“ konfl iktu a nepripúšťal príchod novej misie OSN. V podsta-
te súhlasil, aby OSN a ostatní donori poskytli fi nančnú pomoc pre 
existujúcu africkú misiu v Dárfúre.

K zmene postojov Chartúmu došlo po konzultáciách medziná-
rodného spoločenstva (Veľká Británia, USA, EÚ, Čína, Egypt, JAR, 
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11 OSN uvažuje o sile cca 20 
000 vojakov, kým Sudán pre-
feruje strop 10 000 vojakov – 
pozn. aut.

12 Druhá fáza bola dohodnu-
tá medzi AÚ a OSN 21. 1. 
2007. O jej podrobnostiach 
informoval GT OSN al-Baší-
ra listom 24. 1. 2007 [9] – 
pozn. aut.

13 Námestník GT OSN pre 
mierové operácie Guéhen-
no uviedol, že dokon enie 
transformácie AMIS na hyb-
ridnú misiu sa neuskuto ní 
skôr ako do júna 2007 [9] – 
pozn. aut.

14 Zástupca GT OSN Annabi 
však spresnil, že zmyslom 
tripartitného mechanizmu 
nie je prijímanie zásadných 
nových rozhodnutí, ale h a-
da  riešenia pre implemen-
táciu už prijatých rozhodnu-
tí. Z tohto dôvodu by vláda 
Sudánu nemala ma  právo 
veta [9] – pozn. aut.

15 Sankce proti 4 ob an m
Súdánu (dv ma velitel m
rebel , bývalému ná elníku 
letetectva a v dci milic džan-
džavíd ) byly p ijaty OSN 
v dubnu 2006, ovšem jejich 
praktický dopad byl nulový. 
V únoru 2007 vydal ICC zaty-
ka e na Ahmada Hárúna, 
bývalého ministra vnitra 
a dnes paradoxn  ministra 
pro humanitární záležitosti, 
a na 'Alí Kušajba, jednoho 
z v dc  džandžavíd . Oba 
jsou stíháni za vále né zlo-
iny a zlo iny proti lidskosti 

spáchané v Dárfúru. – pozn. 
Martin Weiser.

Nigéria a Liga arabských štátov) v Addis Abebe v polovici novem-
bra. Diskutovalo sa o trojfázovom pláne hybridnej operácie AÚ/
OSN potom, čo snahy OSN uskutočniť razantnú mierovú ope-
ráciu boli viackrát zamietnuté sudánskou vládou. Išlo o tzv. ľahký 
balík podpory AMIS počas prvej fázy v podobe ľahkého technic-
kého vybavenia. Nasledovať malo vyslanie vojenského, policajného 
a civilného personálu spolu s možnou leteckou a logistickou pod-
porou (druhá fáza), tzv. ťažký balík podpory. Chartúm v podstate 
s prvými dvoma fázami súhlasil, keďže obe boli v súlade s „africkým 
riešením“, teda poskytnutím materiálnej a odbornej pomoci AMIS. 
Podľa AÚ a OSN Chartúm v zásade súhlasil aj s treťou, záverečnou 
fázou v podobe vytvorenia hybridnej misie. Otázna je zatiaľ jej veľ-
kosť11. Aj napriek čínskym odporúčaniam Chartúm napokon nasa-
denie hybridnej misie odmietol [14].

Pred koncom roka 2006, keď malo dôjsť k rozmiestneniu vojsk 
OSN v Dárfúre, sa konali v BR OSN konzultácie k situácii v Dár-
fúre. Podnetom ich uskutočnenia bol al-Bašírov list, ktorý odpo-
vedal na list generálneho tajomníka (GT) OSN, týkajúci sa pôso-
benia OSN v Dárfúre, predovšetkým možností vytvorenia hybrid-
nej misie. V liste al-Bašír súhlasil s trojfázovým plánom AÚ/OSN 
ako možným rámcom na dosiahnutie mierového urovnania kon-
fl iktu v Dárfúre a požadoval jeho urýchlenú implementáciu. Prvá 
fáza nasadenia nového personálu a vybavenia pre africké jednot-
ky sa začala 28. 12. 2006 a po nej bude nasledovať ďalšia podpora 
tejto misii, defi novaná druhou fázou12. Defi nitívna sila, fi nanco-
vanie, velenie a kontrola hybridnej misie13 zostáva témou ďalších 
rokovaní medzi AÚ a OSN. Bol zriadený aj tripartitný výbor (AÚ/
OSN/Sudán) poskytujúci sudánskej strane veto14 [15]. 

Začiatkom roka došlo k spomaleniu tempa implementácie troj-
fázového plánu. Oneskorenie ťažkého balíka podpory bolo spôso-
bené aj nedostatkom entuziazmu medzi prispievajúcimi krajina-
mi. Navyše Chartúm vo februári zvýšil svoju vojenskú prítomnosť 
v Dárfúre a zastavil proces implementácie po prvej fáze. Začiatkom 
marca 2007 v liste Pan Ki-Munovi sa sudánsky prezident vyjad-
ril proti trojfázovému procesu. Súhlasil len s fi nančnou a technic-
kou pomocou OSN pre vojakov AÚ, rozmiestnených v západnej 
sudánskej provincii. Prezident prítomnosť ďalších vojakov OSN 
považuje za provokovanie konfl iktu, nie hľadanie jeho riešenia 
[16]. Opäť sa zdvihli hlasy požadujúce spustenie tzv. „plánu B“ 
(zmrazenie bankových účtov, zákaz cestovania pre predstavite-
ľov chartúmskeho režimu15, prípadne hospodárske sankcie) voči 
sudánskej vláde.
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16 Odhaduje sa, že dopo-
sia  bolo po as tejto huma-
nitárnej krízy zabitých 200 
000 udí a viac ako 2,5 mil. 
bolo nútených opusti  svoje 
domovy – pozn. aut.

Stagnáciu trojfázového plánu prerušili aprílové konzultácie 
v Addis Abebe, na ktorom bol prítomný aj al-Bašír a Pan Ki-Mun. 
V rámci konzultácií dosiahli AÚ, OSN a Sudán dohodu týkajúcu 
sa ťažkého balíka podpory. Podľa nej by malo byť v Dárfúre roz-
miestnených 4 107 civilov. Nasledujúce stretnutie by sa malo konať 
koncom apríla v Líbyi [13]. 

Prvoradým cieľom týchto stretnutí by malo byť nastolenie fungu-
júceho prímeria akceptovaného všetkými znepriatelenými stranami 
a rozmiestnenie hybridnej misie AÚ/OSN v Dárfúre. Tieto kroky 
by položili základ pre dosiahnutie širšej politickej dohody jednot-
livých strán konfl iktu, ktorej uzavretie môže byť otázkou mnohých 
mesiacov [2]. 

Zdá sa, že chartúmsky režim vždy lavíruje podľa toho, čo mu 
nejednotný medzinárodný tlak dovolí, aby nemusel čeliť skutoč-
ným sankciám. Ale kým sa medzinárodné spoločenstvo snaží pri-
nútiť Chartúm k plneniu záväzkov vyplývajúcich z mierovej zmluvy 
z Abuje, v Dárfúre naďalej pokračuje jedna z najťažších humanitár-
nych kríz súčasnosti16. Podľa slov vysokého úradníka OSN udržiava 
medzinárodné spoločenstvo ľudí z Dárfúru nažive svojou humani-
tárnou pomocou, kým nebudú zmasakrovaní arabskými milíciami, 
vládnymi vojskami alebo rebelmi [7]. Medzinárodné spoločenstvo 
nedostatkom politickej vôle k vyvíjaniu jednotného tlaku na char-
túmsku administratívu pristúpilo skôr k riešeniu dôsledkov ako prí-
čin vzniknutého konfl iktu.

Implikácie pre Slovensko

Slovenský príspevok k riešeniu dárfúrskej krízy treba hodnotiť na 
základe nášho členstva v BR OSN, EÚ a NATO. Aktivitami tých-
to organizácií v sudánskej provincii sa aj SR podieľa na (ne)riešení 
dárfúrskej humanitárnej krízy: konkrétne v rámci podpornej vojen-
sko-civilnej misie EÚ AMIS II boli vyslaní do Dárfúru dvaja sloven-
skí vojenskí pozorovatelia na obdobie 6 mesiacov. Momentálne SR 
nemá v tejto misii svoje zastúpenie.

Slovensko pokladá za nevyhnutné bezodkladne ukončiť ozbro-
jený konfl ikt v Dárfúre a plne podporuje spoločnú iniciatívu oso-
bitných vyslancov AÚ a OSN, smerujúcu k obnoveniu rokovaní 
zúčastnených strán. V súvislosti s plánovaním nasadenia štandard-
nej mierovej misie OSN v Dárfúre by mala SR dôkladne posúdiť 
všetky možnosti svojho prípadného vojenského, policajného alebo 
civilného zapojenia [9]. Vzhľadom na to, že Sudán je projektovou 
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krajinou slovenskej ofi ciálnej rozvojovej pomoci (ODA) a v prípa-
de dárfúrskeho konfl iktu ide o jednu z najväčších humanitárnych 
kríz, mali by sme zvážiť aj poskytnutie ďalšej pomoci v rámci medzi-
rezortného programu ODA. Doteraz poskytla SR humanitárnu 
pomoc prostredníctvom tohto programu len raz, v auguste 2004 
vo výške 800 000 Sk s cieľom potravinovej pomoci.
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1 V roku 1971 zmenil Mobu-
tu Sese Seko názov krajiny 
z Konga na Zair. Po prevzatí 
moci Laurent-Desiré Kabila 
premenoval Zair na Konžskú 
demokratickú republiku. Kvô-
li preh adnosti sa pre ú ely
tohto lánku používa terajší 
názov Konžská demokratická 
republika – pozn. aut. 
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Úvod

Región strednej Afriky sa postupne spamätáva z následkov série 
občianskych a povstaleckých vojen, do ktorých boli postupne 
zapojené skoro všetky krajiny oblasti. Tento článok sa zameria na 
vývoj jednej z týchto krajín, a to Konžskej demokratickej republi-
ky (KDR), ktorá od svojej nezávislosti zažila len málo mierových 
rokov. Článok sa pokúsi ozrejmiť nielen históriu a súčasný stav kra-
jiny, ale hlavne úsilie o rekonštrukciu jej bezpečnostného sektora, 
ktorý je základom nielen pre ďalší rozvoj krajiny, ale aj pre regionál-
nu stabilitu. 

Konžská demokratická republika – kone ne na ceste 
k mieru?

Už od získania nezávislosti v roku 1960 KDR1 trpela chronickými 
problémami v oblasti bezpečnosti. Krajina nikdy nebola jednotným a 
funkčným štátom. Etnické napätie bolo zhoršené nedostatkom vhod-
nej infraštruktúry, slabými štátnymi inštitúciami, korupciou, kliente-
lizmom a tradíciou militarizovanej vlády založenej na vodcovskom 
princípe. Do jej vnútorných záležitostí navyše zasahovali susedné kra-
jiny, ktoré súperili o prístup k jej prírodným zdrojom, a tiež medziná-
rodne spoločenstvo, ktoré sa snažilo zabrániť jej dezintegrácii [4].

Reforma bezpečnostného 
sektora v Konžskej 
demokratickej republike 1.4
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2 Mobutu zomrel onedlho na 
to v septembri 1997 [12, s. 
75] – pozn. aut. 

3 MONUC je so 17 000 prí-
slušníkmi momentálne naj-
vä šia misia OSN. Jej mandát 
zah a udržiavanie prítom-
nosti v k ú ových oblas-
tiach potenciálnej nestabili-
ty, zabra ovanie opätovné-
mu vzniku násilia a zaistenie 
ochrany civilistov vrátane 
humanitárnych pracovníkov. 
MONUC sa tiež zú ast uje
na výcviku polície a prísluš-
níkov ozbrojených síl. [6, s. 
4] – pozn. aut. 

Turbulencie prvých rokov po získaní nezávislosti boli výsled-
kom belgickej nadvlády počas kolonializmu a následnej nezvládnu-
tej dekolonizácie. Aj keď Belgičania zanechali krajine demokratickú 
ústavu a systém vládnutia, tieto štruktúry boli kópiami belgického 
systému a rýchlo sa ukázali ako nevhodné. Navyše, spolitizované 
etnické problémy a rozšírená nedôvera podrývali politickú legiti-
mitu vlády. Situáciu skomplikovala aj studená vojna a intervencie 
Belgicka, ZSSR, USA a OSN, ktoré neumožnili krajine vytvoriť si 
vlastné spôsoby riešenia problémov [10, s. 73]. 

V týchto podmienkach vykonal Mobutu Sese Seko v roku 1965 
úspešný prevrat. Mobutu po prevzatí moci sústredil politickú moc 
do vlastných rúk a zaviedol vládu jednej strany, Revolučného ľudo-
vého hnutia. Zrušil politickú autonómiu provincií, aby zabránil 
etnickým nepokojom a znárodnil ich bezpečnostné sily. Mal tiež 
veľkú podporu USA, ktoré mu pomohli ostať pri moci [10, s. 73]. 

V 80. rokoch začala napriek represiám vznikať opozícia. Mnoho 
obyvateľov požadovalo koniec vlády jednej strany, ktorá bola nakoniec 
ukončená začiatkom 90. rokov. Svoj vplyv na uvoľnenie pomerov mal 
aj koniec studenej vojny. Zrazu sa vynorilo množstvo politických strán, 
vznikla kritická tlač a obnovili sa aktivity organizácií občianskej spoloč-
nosti. Mnoho podporovateľov Mobuta sa od neho odvrátilo [10, s. 74]. 

V roku 1993 navyše vypukla občianskej vojna v Burundi a v roku 
1994 genocída v Rwande. Viac ako milión Hutuov z týchto kra-
jín prešlo cez hranicu do krajiny. Utečenecké tábory sa stali základ-
ňami pre operácie proti rwandskej vláde Paula Kagamého. Mobu-
tu v roku 1996 vážne ochorel a nebol schopný čeliť rôznym povs-
taniam v krajine. S podporou vlád v Rwande, Ugande a Burundi 
v máji roku 1997 Laurent-Désiré Kabila ovládol Kinshasu a ukončil 
vládu Mobutu Sese Seka2 [10, s. 70, 74]. 

Po prevzatí moci sa Kabila odvrátil od tých, ktorí mu poskytli 
podporu a pridal sa na druhú stranu. V roku 1998 sa pokúsil vyhnať 
z krajiny rwandskú armádu. Do konfl iktu, ktorý sa následne roz-
pútal, sa vojensky zapojili na strane Kabilu aj Zimbabwe, Angola, 
Namíbia a Čad a na strane Rwandy aj Uganda a Burundi. V júli roku 
1999 nakoniec väčšina účastníkov konfl iktu podpísala prímerie. Do 
krajiny tiež boli pozvané mierové sily OSN (MONUC3) [12, s. 8]. 

Po viac ako 4 rokoch chaotického vládnutia bol Kabila v roku 
2001 zavraždený. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Joseph Kabila. [11, 
s. 165]. Následne vznikla prechodná vláda, ktorá deklarovala zámer 
stabilizovať krajinu a usporiadať prvé demokratické voľby od získa-
nia nezávislosti. Ani táto vláda však nie je imúnna voči politickým 
bojom, nedostatku politickej zodpovednosti a korupcii [7, s. 5].

Reforma bezpe nostného sektora v KDR
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4 MONUC spolu s misiou 
EÚ (EUFOR RD Kongo), kto-
rá v ase volieb pôsobila v 
hlavnom meste Kinshasa a 
mala jednotky v pohotovos-
ti v susednom Gabone, boli 
nápomocné aj pri organizo-
vaní prvých demokratických 
volieb [6, s. 4] – pozn. aut. 

Voľby4 sa po rôznych prieťahoch konali v júli 2006 a vyhrala ich 
Aliancia prezidentskej väčšiny, ktorá podporovala Kabilu. Kabila 
nakoniec po dvojkolovom boji získal aj prezidentské kreslo. Ďalší roz-
voj krajiny a jej stabilita teraz bude závisieť od krokov novej vlády a od 
jej schopnosti včleniť rôznorodé časti spoločnosti do politického pro-
cesu. Voľby sú však len jednou súčasťou fungujúcej demokracie. Ozaj-
stná stabilita príde, až keď inštitúcie ako súdy, médiá a parlament budú 
mať naozajstný vplyv. Na vytvorenie podmienok fungovania týchto 
inštitúcií je v KDR potrebné zreformovať jej bezpečnostný sektor, kto-
rý je momentálne najväčšou prekážkou jej ďalšieho rozvoja [5, s. 22]. 

Reforma bezpe nostného sektora KDR

Reforma bezpečnostného sektora v postkonfl iktnom 
kontexte
Riešenie otázky bezpečnosti je predpokladom rozvoja a demokra-
tizácie postkonfl iktných krajín. Na začiatku postkonfl iktnej stabi-
lizácie zodpovednosť za poskytovanie bezpečnosti prislúcha hlav-
ne medzinárodnému spoločenstvu. V počiatočnej fáze ide hlavne 
o poskytovanie fyzickej bezpečnosti obyvateľstvu krajiny, a tiež 
o kontrolu inštitúcií, ktoré by mali bezpečnosť v krajine poskytovať. 
Reforma bezpečnostného sektora (RBS) následne umožní miestnym 
bezpečnostným štruktúram prevziať túto úlohu [1, s. 126]. Reforma 
bezpečnostného sektora vychádza zo zásady prepojenia bezpečnosti 
a rozvoja – bez bezpečnosti nemôže byť zabezpečený rozvoj a bez 
rozvoja nemôže byť mier, demokratizácia ani spravodlivosť [9, s. 1].

V postkonfl iktnom kontexte má reforma bezpečnostného sekto-
ra tri skupiny cieľov:

vytvorenie nových inštitúcií bezpečnostného sektora v prípa-  
de, že žiadne neexistujú, alebo nie sú akceptované medziná-
rodnou komunitou – alebo obmedzenie existujúcich inštitú-
cií, ktoré sú príliš silné, kontrolujúce alebo represívne a ohro-
zujú ostatné štátne inštitúcie zásahmi do politiky, ekonomiky 
a spoločenského života; 
odzbrojenie, demobilizácia, reintegrácia, transformácia a potres-  
tanie nelegálnych ozbrojených neštátnych aktérov, aby sa znovu 
zaviedol štátny monopol na legitímne používanie sily;
dlhodobé ciele: vybudovať zodpovedné, schopné a efektívne   
ozbrojené sily [1, s. 127].

Dôležitou je aj otázka lokálneho vlastníctva. V postkonfl iktnom 
kontexte je RBS väčšinou iniciovaná a podporovaná externými 
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aktérmi, ktorí musia nájsť model bezpečnostného sektora vyhovu-
júci podmienkam danej krajiny. V mnohých prípadoch podmien-
ky ako pokračujúci konfl ikt (a to aj nevojenský), existujúce bez-
pečnostné štruktúry, ale aj vplyv organizácií občianskej spoločnos-
ti ovplyvňujú záber a trvanie RBS. Otázka lokálneho vlastníctva 
reformy a zapojenia miestnych aktérov je preto kľúčová pre dosia-
hnutie dlhodobého úspechu RBS [2, s. 8-9].

Podpora efektívnej a udržateľnej reformy bezpečnostného sekto-
ra v postkonfl iktnom kontexte je dlhodobým procesom, ktorý trvá 
roky a dokonca aj desaťročia, nie mesiace a týždne. Medzinárodní 
aktéri musia byť preto pripravení ostať v krajine dlhodobo [2, s. 8].

Ciele reformy bezpečnostného sektora v KDR
Efektívnosť bezpečnostných štruktúr krajiny závisí od niekoľkých 
kľúčových kritérií: od schopnosti chrániť územie štátu voči vnútor-
ným či vonkajším hrozbám, dodržiavania zákonov a schopnosti bez-
pečnostných zložiek chrániť a rešpektovať základné práva občanov. 
KDR má vo všetkých týchto oblastiach veľké nedostatky [7, s. 2]. 
Reforma bezpečnostného sektora v KDR nie je teda len o schop-
nosti bezpečnostných zložiek efektívne odpovedať na bezpečnostné 
hrozby. Musí byť videná aj ako základ snáh zmeniť nefunkčnú poli-
tickú dynamiku krajiny a neustávajúce porušovanie ľudských práv. 
Vládne štruktúry sú stále slabé, neefektívne a v niektorých regió-
noch skoro neexistujúce. Nepokoje na východe krajiny majú poten-
ciál ohroziť stabilitu krajiny, keďže armáda a ostatné bezpečnostné 
zložky sú stále závislé na misii OSN [4]. Bez dôkladnej reformy bez-
pečnostného sektora sa krajina môže ocitnúť v ešte väčšom a hrozi-
vejšom konfl ikte [7, s. 2].

RBS má v KDR dva hlavné ciele: reformu národnej armády a polí-
cie a ukončenie pôsobenia milícií, ktoré stále kontrolujú pomerne 
veľkú časť územia krajiny. Tieto problémy sú vzájomne prepojené, 
keďže je to práve slabá národná armáda a polícia, ktoré umožňujú 
pôsobenie ozbrojených skupín [7, s. 1].

Armáda a polícia
Reforma armády a polície KDR začína úplne od nuly. Už od vlády 
Mobutu Sese Seka armáda ani polícia nezaisťovali bezpečnosť obča-
nov krajiny, ale boli primárne nástrojmi politických a vojenských 
elít na presadzovanie vlastných politických a ekonomických záuj-
mov [7, s. 2]. Po zvrhnutí Mobuta kontrolu nad armádou KDR pre-
vzala Rwanda, ktorá neprejavila žiadne snahy znovu zaviesť jednot-
nú národnú armádu. Keď Mobutov nástupca Kabila vyhnal z KDR 
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rwandskú armádu, ostala mu rozdrobená armáda a polícia, ktorá 
nebola lojálna ani k nemu, ani ku krajine [3, s. 10]. 

Reforma armády a polície začala nakoniec až v roku 2005, kedy 
bol vypracovaný prvý strategický plán vojenskej integrácie ozbroje-
ných síl KDR. Toto zdržanie bolo výsledkom nedostatočnej poli-
tickej vôle a pokrok nastal len po vyvinutí tlaku zo strany medziná-
rodných donorov. Plán vojenskej integrácie bol úspešný pri pretrha-
ní starých väzieb a lojality k bývalým veliteľom a pri zjednocovaní 
ozbrojených skupín. Nedostatočná koordinácia donorských orga-
nizácií, nejasné rozdelenie politickej moci počas tranzície, korup-
cia, mrhanie prostriedkami, neefektívnosť a nedostatočný výcvik sú 
však stále prekážkami vytvorenia disciplinovanej a profesionálnej 
národnej armády. Zle zaplatení vojaci nemajú dostatočnú motivá-
ciu, výstroj ani potrebný výcvik, aby mohli vykonávať svoje povin-
nosti. Krádeže, znásilňovanie a vraždy sú bežné. Ozbrojené jednot-
ky tak stále predstavujú vážnu hrozbu pre civilnú populáciu a ostá-
vajú najväčším porušovateľom ľudských práv v krajine [3, s. 11].

Ozbrojené skupiny 
V Konžskej demokratickej republike je v súčasnosti stále asi 8-9 tisíc 
rwandských a ugandských povstalcov a ďalších 5-8 tisíc konžských 
členov milícií. Odpor milícií k demobilizácii a integrácii do národ-
nej armády je najväčšou prekážkou reformy bezpečnostného sekto-
ra KDR. Obzvlášť východná časť je náchylná k násiliu a vypuknu-
tiu nepokojov, a to aj napriek prítomnosti misie OSN. Kým tieto 
skupiny už nemajú schopnosť vážne destabilizovať susedné krajiny, 
ich prítomnosť je prekážkou zlepšenia regionálnych vzťahov a zdro-
jom utrpenia pre miestne komunity. Demobilizácia bojovníkov 
a ich integrácia do miestnych komunít je preto kľúčová pre úspešné 
dokončenie tranzície krajiny [8, s. 4]. 

Pre úspešné vykonanie reformy bezpečnostného sektora a odzb-
rojenie, demobilizáciu a reintegráciu ozbrojených skupín v KDR je 
tiež dôležité zlepšenie regionálnej spolupráce, a to obzvlášť s Rwan-
dou a Ugandou. 

Reforma bezpečnostného sektora KDR a regionálne vzťahy

Uganda
Vzťahy medzi Ugandou a KDR, nikdy nie práve najlepšie, sa zhor-
šili od polovice roku 2005. Ugandský prezident Joweri Museve-
ni sa vtedy začal sťažovať, že MONUC a vláda KDR robia príliš 
málo na obmedzenie aktivít proti-ugandských povstalcov, ktorí 
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využívajú KDR ako základňu pre svoje operácie. Museveniho sťaž-
nosť sa však tiež dá vidieť vo svetle toho, že môže poskytnúť Ugan-
de zámienku pre obnovenie kontroly nad územím provincie Ituri, 
bohatej na nerastné suroviny, kde predtým operovali ňou podpo-
rované jednotky. Vzťahy medzi KDR a Ugandou sa ešte zhoršili po 
tom, čo sa jednotky protivládnej Armády božieho odporu (Lord’s 
Resistance Army – LRA) uchýlili na konžskú stranu hranice medzi 
Sudánom a KDR. Museveni okamžite ponúkol poslať na územie 
jednotky ugandskej armády, čo vláda KDR odmietla. Nateraz ostá-
va táto záležitosť nevyriešená. Mierové rozhovory medzi týmito 
dvoma krajinami by však mohli ukončiť pôsobenie LRA v KDR. 
Ak sa tak nestane, je možné, že ugandská armáda môže proti LRA 
zasiahnuť bez ohľadu na povolenie od vlády KDR. Kým táto situ-
ácia trvá a povstalecké skupiny využívajú územie KDR ako základ-
ňu pre svoje aktivity, bude mať Uganda legitímne dôvody interveno-
vať v KDR. Pre zabezpečenie regionálnej stability je preto dôležité, 
aby boli ozbrojené sily KDR čo najskôr dobre vycvičené, jednotné 
a efektívne a mohli tak zamedzovať aktivitám ozbrojených skupín 
na svojom území [3, s. 14].

Rwanda
Vzťahy s Rwandou sa za posledný rok zlepšili, ale ostávajú dlho-
dobo napäté kvôli rwandskej podpore protivládnych milícií a tiež 
kvôli päťročnej okupácii východnej časti KDR rwandskými jednot-
kami. Na druhej strane, Rwanda má legitímne bezpečnostné obavy 
kvôli prítomnosti milícií vo východnom Kongu, v ktorých pôso-
bia bývalí členovia Interahamwe a bývalých ozbrojených síl Rwan-
dy (FAR), zodpovední za genocídu z roku 1994. Rwandská vláda 
tak môže argumentovať ohrozením svojej bezpečnosti a vyslať svoje 
ozbrojené sily, aby tieto milície zneškodnili. Kým budú ozbrojené 
sily KDR také slabé, ako sú v súčasnosti, Rwanda môže jednodu-
cho odôvodniť svoju vojenskú prítomnosť v krajine, čo by mohlo 
znamenať začiatok novej vojny. Táto možnosť len ďalej zdôrazňuje 
potrebu vybudovania schopnej armády v KDR ako základu mieru 
a stability regiónu [3, s. 14-15].

Záver

Úspešné zorganizovanie volieb v KDR je ďalším míľnikom pri obno-
vení stability nielen krajiny, ale aj regiónu Veľkých jazier. Napriek 
tomuto úspechu a pokroku pri obnove krajiny ostáva tranzícia ešte 
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5 Tu je potrebné kriticky spo-
menú  ú inkovanie síl EÚ 
po as volieb v roku 2006. 
EÚ vyslala do oblasti misiu 
na podporu MONUC. Vysla-
ných však bolo len 2 400 
vojakov a vä šina z nich 
nebola v KDR, ale v sused-
nom Gabone. Len dve roty 
priamo v Kongu boli bojové, 
ostatné jednotky boli admini-
stratívne a logistické. Takéto 
zostavenie misie sa ukázalo 
ako problematické po as úto-
ku na viceprezidenta Bembu, 
ke  boli povolané jednotky 
z Gabonu. Kým však dorazi-
li na miesto, boje sa skon ili.
Problémom bolo tiež samot-
né zostavenie misie, ktoré 
trvalo viac ako 3 mesiace a 
nebolo v súlade s „rýchlym 
nasadením“, ktoré by malo 
by  sú as ou iniciatívy bojo-
vých skupín EÚ [6, s. 4-5] – 
pozn. aut.

stále veľkou výzvou [8, s. 10]. Neustávajúce zrážky medzi ofi ciál-
nou armádou a rôznymi ozbrojenými skupinami, obzvlášť na nesta-
bilnom východe, majú potenciál ohroziť stabilitu krajiny, keďže 
armáda a ďalšie zložky sú stále veľmi závislé na podpore MONUC. 
Narastajú obavy, že po odchode jednotiek OSN sa krajina opätovne 
navráti k nestabilite minulosti [4].

Ďalšie angažovanie medzinárodnej komunity v krajine preto ostá-
va veľmi dôležité5. Je potrebné dokončiť stabilizáciu východnej časti 
krajiny a reformy bezpečnostného sektora, Medzinárodné spoločen-
stvo musí podporovať dialóg medzi KDR, Rwandou a Ugandou pri 
riešení otázky pôsobenia ozbrojených skupín na území KDR. Snahy 
by sa mali zamerať na izoláciu extrémistov a repatriáciu a reintegrá-
ciu umiernených členov týchto skupín, a to tak rwandských ako aj 
ugandských. V prípade konžských milícií je potrebné vyriešiť príči-
ny konfl iktov, a to hlavne územných, a tiež podporovať miestne prí-
stupy k ich riešeniu. Dôležité bude tiež obnovenie štátnej autority 
v krajine, konsolidácia demokratických inštitúcií a implementácia 
plánu decentralizácie [8, s. 10]. 

Implikácie pre Slovensko 

Angažovanosť SR pri riešení problémov Afriky sa počas pôsobenia 
v BR OSN nezvýšila, napriek tomu, že agendou predsedníctva bola 
reforma bezpečnostného sektora so zameraním na západnú Afriku. 
SR stále nepovažuje Afriku za jednu zo svojich priorít, čo je viditeľ-
né aj z minimálnej účasti na operáciách medzinárodného krízového 
manažmentu na kontinente. Ilustruje to napríklad účasť iba jedi-
ného štábneho dôstojníka na operácii EUFOR RD Kongo, ktorý 
pôsobil na veliteľstve v Postupime. 

Dôležitosť Afriky však rastie nielen v agende OSN, ale aj v 
agende EÚ a NATO. Navyše, kvôli meniacemu sa charakte-
ru hrozieb bude prvá línia obrany často mimo teritória Európy. 
Nebude preto možné dlhodobo ignorovať otázku Afriky a bude 
potrebné zamerať sa na vytvorenie systematického prístupu účas-
ti SR na riešení jej problémov. Jednou z dôležitých otázok bude 
riešenie problému národných obmedzení na pôsobenie sloven-
ských ozbrojených síl ako súčasť bojových skupín EÚ v tropic-
kých oblastiach. Taktiež by SR mala pokračovať v angažovaní sa 
v problematike RBS, a to aj priamou účasťou slovenských civil-
ných a vojenských expertov na aktivitách RBS medzinárodného 
spoločenstva.
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1 Právna subjektivita je uzna-
nie štátnej legitimity ostatný-
mi štátmi medzinárodného 
spolo enstva. V tradi nom 
po atí weberovskej koncep-
cie je suverenita nevyhnut-
ným a prvým predpokladom 
štátnosti a základom pre 
uznanie ostatnými štátmi. 
Kým v prvom prípade vzni-
ká štát na základe rozhodnu-
tia lenov medzinárodného 
spolo enstva, v druhom prí-
pade je jeho vznik len súhla-
som ostatných štátov s jeho 
doterajšou existenciou, kto-
rej dávajú dodato ne legitím-
nos  [2, s. 221] – pozn. aut.

2 V rámci príspevku sa pod 
pomenovaním Afrika, africký 
rozumie subsaharská Afrika, 
subsaharský – pozn. aut.
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Úvod

Pri analýze súčasnej bezpečnostnej situácie v západnej Afrike tre-
ba vychádzať zo špecifík afrického štátu a bezpečnostnej dynami-
ky regiónu. Africký postkoloniálny štát možno charakterizovať 
ako zlý implantát západného weberovského modelu, ktorý však 
v podmienkach kontinentu nenašiel alternatívu. Vznikol zása-
hom zvonka, disponujúc tzv. právnou subjektivitou1 použitou v 
dekolonizačnom procese a podporenou chartou vtedajšej Orga-
nizácie africkej jednoty, dnešnej Africkej únie (AÚ). Slabosť štá-
tu a erózia štátnej moci poskytli priestor pre mimoštátnych akté-
rov presahujúcich hranice, napr. povstalecké skupiny a warlordov, 
ktorí v 70. a 80. rokoch 20. storočia zradikalizovali spoločenský 
život.

Regionálna bezpečnosť v Afrike2 je podstate vytváraná na subš-
tátnej úrovni. Ide skôr o prelievanie vnútornej nestability do sused-
ných štátov prostredníctvom aliancií vlád a povstaleckých skupín 
operujúcich v susedných štátoch, ako o tradičné medzištátne zas-
trašovanie (vojny medzi štátmi, vytváranie medzištátnych alian-
cií). Pritom sú mimoštátni aktéri prinajmenšom takí dôležití ako 
samotné štáty. S výnimkou JAR a Nigérie neexistujú v Afrike regi-
onálne mocnosti, ktoré by boli schopné ovplyvniť dianie aj za hra-
nicami svojich bezprostredných susedov. Tieto mocnosti však zasa-
hujú mimo vlastného regiónu len zriedkavo. V prípade západnej 
Afriky možno hovoriť o vytvorení bezpečnostného protokomple-
xu až po vzniku ECOWAS (Economic Community of West Afri-
can States) a po jeho posunutí do roviny vojensko-politickej bez-
pečnosti. Dovtedy neexistovali medzi štátmi regiónu dostatočne 
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3 Aj napriek skuto nosti, že 
Libéria nikdy nebola koloni-
zovaná možno ju považova
za postkoloniálny štát aj na 
základe tzv. ierneho kolo-
nializmu v podobe viac ako 
100-ro nej vlády afro-ame-
rickej menšiny. Nedostatok 
efektívnej demokratickej 
správy bol alternovaný násil-
ným vojenským prevratom 
v roku 1980 v réžii Samue-
la Doeho, pochádzajúceho 
z domorodého etnika Krahn. 
Avšak socio-ekonomické 
a politické näpatie sa jeho 
prevratom nepodarilo zmier-
ni , práve naopak jeho snaha 
nahradi  afro-americkú elitu 
štátu u mi z etnika Krahn 
vyvolala alšiu ozbrojenú 
vzburu vedenú Charlesom 
Taylorom. [9, s. 4] – pozn. 
aut.

4 NPFL bol okrem libérijské-
ho kontingentu tvorený zna -
ným po tom vojakov z Bur-
kina Faso, Ghany, Nigérie 
a Gambie. V libérijskom kon-
tingente išlo prevažne o poli-
tických ute encov Doeovho 
režimu (1980 – 1990), ktorí 
utiekli do Pobrežia Slonoviny 
a iných susedných krajín. Pri-
bližne po 7 mesiacoch, ke
vrcholili boje o Monroviu, sa 
NPFL rozdelil na dve krídla: 
Taylorov NPFL a INPFL (Inde-
pendent National Patriotic 
Front of Liberia - Nezávislý 
národný vlastenecký front 
Libérie) vedený Princeom 
Johnsonom – pozn. aut. 

početné bezpečnostné interakcie, ktoré by mohli dať základ jeho 
vzniku [2, s. 221, 239]. Ďalší vývoj protokomplexu je dosť neistý. 
Do veľkej miery závisí od Nigérie, ktorá sa správa v regióne ako 
mocnosť, ale sama je zraniteľná, čoho dôkazom je súčasná predvo-
lebná nestabilita.

Cieľom príspevku je predstaviť bezpečnostnú situáciu v západ-
nej Afrike z pohľadu Libérie, ktorá koncom 20. storočia spustila 
vlnu nepokojov a občianskych vojen v regióne, ale po úspešných 
voľbách v októbri/novembri 2005 sa vydala na cestu povojnovej 
stabilizácie. 

Libéria – ohnisko nestability v západnej Afrike

Libériu možno považovať za epicentrum krízy v západnej Afri-
ke, ktoré vzniklo začiatkom 80. rokov 20. storočia3. Ocitla sa 
v 14-ročnej občianskej vojne po invázii Charlesa Taylora v roku 
1989, keď približne 150 rebelov Národného vlasteneckého fron-
tu Libérie4 (NPFL – National Patriotic Front of Liberia) prekro-
čilo libérijské hranice z Pobrežia Slonoviny a zaútočilo na vlád-
ne vojenské jednotky. Taylor sa mohol oprieť aj o pomoc Líbye, 
(kde absolvoval vojenský výcvik), Burkiny Faso a Pobrežia Slo-
noviny. Ostatné štáty západnej Afriky sa obávali vzrastajúceho 
Quadhdháfího (Kaddáfiho) vplyvu v regióne a libérijskú krízu 
chceli využiť (najmä Nigéria) na oživenie hlbších integračných 
snáh v ECOWAS. Výsledkom týchto aktivít bola monitorova-
cia a pozorovacia skupina ECOWAS – ECOMOG (ECOWAS 
Monitoring Group). Oddiely vojakov z Ghany, Nigérie, Guiney 
a Sierra Leone boli rozmiestnené v auguste 1990 v Monrovii 
s cieľom dosiahnuť prímerie.

Hľadanie nových zdrojov viedlo Taylora k šíreniu vojnového 
násilia aj do susedných krajín. V roku 1991 sa časť jeho elitnej jed-
notky zúčastnila spolu s rebelmi Zjednoteného revolučného frontu 
(RUF – Revolutionary United Front) na čele s Fodayom Sanko-
hom invázie do Sierra Leone. Okrem kontroly diamantových polí 
vo východnej časti Sierra Leone, ktoré by slúžili na fi nancovanie 
občianskej vojny v Libérii, bol ďalším dôvodom Taylorovej pod-
pory RUF záujem o zvrhnutie vlády prezidenta Josepha Momoha, 
ktorá sa aktívne zúčastňovala na akciách ECOMOG. Susedné štá-
ty sa rozhodli v boji proti Taylorovi nasadiť libérijských utečencov 
nachádzajúcich sa na území Sierra Leone a Guiney, zjednotených 
pod spoločnou vlajkou ULIMO (United Liberation Movement 
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5 ULIMO sa podobne ako aj 
NPFL rozštiepilo na dva tábo-
ry po etnickej línii, konkrétne 
na ULIMO-K vedené Alhaji-
om Kromahom (Mandingo) 
a ULIMO-J na ele s Roose-
veltom Johnsonom (Krahn). 
Roku 1999 došlo k ich fúzii 
spolu s frakciami alších hnu-
tí v zoskupení LURD podpo-
rovanom Guineou. K rozkolu 
došlo v marci 2003, kedy sa 
z LURD vy lenila nová sku-
pina rebelov MODEL (Move-
ment for Democracy in Libe-
ria - Hnutie za demokraciu 
v Libérii) zložená z prísluš-
níkov etnika Krahn, ktorí sa 
opierajú o pomoc Laurenta 
Gbagba (prezidenta Pobre-
žia Slonoviny) [20, s. 470 – 
471] – pozn. aut.

6 Okrem sankcií z roku 2001 
bolo v platnosti od roku 1992 
zbrojné embargo posilnené 
v roku 2003, ke  bol uvale-
ný na režim aj zákaz exportu 
dreva [18] – pozn. aut.

of Liberia for Democracy – Zjednotené oslobodenecké hnutie za 
demokraciu v Libérii)5. 

Na vzniknutú situáciu reagovala aj OSN, ktorá v roku 1993 
zriadila pozorovaciu misiu pre Libériu UNOMIL (United Nati-
ons Observer Mission in Liberia) s cieľom napomôcť ECOMOG 
implementovať závery mierovej dohody z Cotonou (júl 1993). 
O dva roky neskôr bol mandát UNOMIL modifi kovaný a ukla-
dal misii úlohy v oblasti vyšetrovania a monitorovania porušovania 
ľudských práv. Misia tiež pomáhala ECOWAS pri prípravách pre-
zidentských volieb v júli 1997, ktorými chcel Taylor legitimizovať 
svoju moc v Libérii [1, s. 23-25]. Ukončenie bojov podmieňoval 
Taylor práve víťazstvom vo voľbách, ktoré nakoniec dosiahol zis-
kom 75 % hlasov. 

Po počiatočných rokoch pokojného spravovania krajiny sa opäť 
obnovili boje, ktoré boli iniciované anti-taylorovskou skupinou 
LURD (Liberians United for Reconciliation and Democracy - 
Libérijčania zjednotení za zmierenie a demokraciu). Prvé nájazdy 
skupiny boli zaznamenané v apríli 2000 v oblasti Lofa v blízkos-
ti guinejských hraníc. Odvetná reakcia nenechala na seba dlho 
čakať, keď na Guineu zo Sierra Leone a Libérie zaútočil RUF, 
stále lojálny voči Taylorovmu režimu. Taylorove sily sa museli 
stiahnuť po zvýšení tlaku USA a Veľkej Británie a ich fi nančnej 
pomoci Guinei [3].

Ďalšie oslabenie režimu predstavovali sankcie OSN6 z mája 2001, 
uvaľujúce na Libériu zákaz vývozu diamantov a obmedzenie cesto-
vania pre libérijských vládnych predstaviteľov. OSN sledovala pre-
dovšetkým odstrihnutie fi nančnej podpory RUF, ktorý Taylor aj 
napriek prísľubom po voľbách 1997 neustále podporoval [1, s. 26]. 

Koncom roka 2002 čelil Taylor obvineniu zo spolupráce s al-Ká-
idou pri nákupe diamantov a odvrátili sa od neho aj jeho spojenci 
v rámci západoafrického regiónu (Burkina Faso, Pobrežie Slonovi-
ny). Začiatkom 2003 sa zdvihla nová vlna nepokojov a Taylor bol 
nútený pristúpiť na mierové rozhovory – zároveň bol špeciálnym 
súdom v Sierra Leone obvinený z vojnových zločinov. V súvislosti 
so stupňujúcim sa tlakom USA a ofenzívami LURD v Monrovii bol 
Taylor nútený prijať ponuku exilu v Nigérii, čo vyvolalo zmiešané 
reakcie. Na jednej strane stáli tí, čo žiadali jeho vydanie do rúk spra-
vodlivosti, na druhej strane predstavitelia štátov ECOWAS a nigé-
rijská vláda vysvetľovali, že Taylor predstavuje skôr problém ako rie-
šenie libérijskej krízy. Preto bolo z pohľadu afrických predstaviteľov 
dôležité diplomaticky odstrániť Taylora z politickej scény a násled-
ne vytvoriť šancu pre mier v Libérii [1, s. 29]. 

Katarína BAJZÍKOVÁ
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7 GEMAP – medzinárodná 
kontrola štátnych výdavkov. 
Dôvodom vzniku bolo zne-
užívanie verejných fondov 
a zahrani nej pomoci zo 
strany do asnej vlády, ktorej 
predseda elí obvineniam 
z korupcie. Hoci bol spolo -
ný kontrolný systém štátnych 
výdavkov podpísaný do as-
nou vládou v septembri 
2005, jeho implementácia 
sa za ala až za iatkom roku 
2006 po nástupe novej vlády. 
Predbežne sa po íta s jeho 
trojro ným trvaním [8, s. 10, 
16] – pozn. aut. 

8 S ub bol sú as ou 150-d o-
vého prezidentkinho plánu, 
ktorý sa však úplne nepoda-
rilo naplni  k ohlásenému 
dátumu (26. 7. 2006 – 159. 
výro ie nezávislosti) [21] – 
pozn. aut.

9 Programy DDR elia v pra-
xi mnohým prekážkam. 
Bývalí rebeli vracajú obvyk-
le len chatrné zbrane, nie-
ktorí vynaliezavci as  zbra-
ní prenechávajú civilistom, 
s ktorými sa rozdelia o prís-
pevok za vrátenie, alebo svoj 
vojenský arzenál výhodnej-
šie predajú v susedných kraji-
nách. V rokoch 2003 – 2004 
sa podarilo v rámci DDR 
vyzbiera  28 000 zbraní [12, 
s. 14] – pozn. aut.

Výsledok rokovaní bol spečatený podpisom všestrannej mierovej 
dohody 18. 8. 2003 v Akkre predstaviteľmi rebelov, vlády a poli-
tikmi pod dohľadom ECOWAS. Stanovila dvojročné prechodné 
obdobie deľby moci medzi signatármi vo forme dočasnej vlády (pre-
miér Gyude Bryant) s cieľom pripraviť nové voľby a vylúčiť hlavných 
predstaviteľov rebelov z účasti na vláde. 

Inauguráciou novej vlády na čele s prezidentkou Ellen Johnson-
Sirleaf v januári 2006 sa úspešne skončila prvá etapa povojnovej 
obnovy a začal sa proces zmierenia a stabilizácie. Bez neho nemož-
no hovoriť o bezpečnosti a mieri v západnej Afrike. Občianskej 
vojne v Libérii sa podarilo exportovať vojnové násilie do okolitých 
krajín – dôsledkom je 11-ročný konfl ikt v Sierra Leone (1991 – 
2001), považovaný za druhý front Taylorovej vojenskej kampane, 
a tiež ovplyvnenie bezpečnostnej dynamiky okolitých konfl iktov (v 
Guinei, Senegale, Guinei-Bissau a Pobreží Slonoviny).

Libéria – model postkonfliktnej stabilizácie? 

Hoci sú slobodné voľby vyvrcholením prechodných období, nemož-
no ich považovať za všeliek a vyriešenie krízy. Je to len základ pre 
dlhé obdobie stabilizácie, ktoré by malo vytvoriť efektívne opatrenia 
proti obnoveniu bojov v duchu zmierenia obyvateľov krajiny a jej 
obnovy. Je pritom nutné uvažovať o dlhotrvajúcej stabilite v hrani-
ciach celého regiónu. Nepokoje v susednom štáte predstavujú reál-
nu hrozbu aj pre krajinu, kde úspešne prebehli voľby a začal sa pro-
ces povojnovej obnovy krajiny.

Výzvy a základné úlohy stojace pred novozvolenou vládou a zahra-
ničnými donormi možno zhrnúť do štyroch hlavných oblastí: asis-
tenčný plán riadiaceho a ekonomického manažmentu (GEMAP7 
– Governance and Economic Management Assistance Program), 
vytvorenie policajných zložiek a bezpečnostných síl, reforma súd-
neho sektora a vybudovanie základnej infraštruktúry (vrátane elek-
trifi kácie a vybudovania kanalizácie v Monrovii do šiestich mesiacov 
od nástupu novej vlády8). 

Medzi najdôležitejšie kroky obnovy Libérie naďalej patria akti-
vity v odzbrojovaní, demobilizácii a reintegrácii (DDR – Disar-
mament, Demobilisation and Reintegration) bývalých rebelov9 
a zmierenie znepriatelených frakcií a celého obyvateľstva. Tomu by 
mala pomôcť aj zmierovacia komisia (TRC – Truth and Reconci-
liation Commission), zriadená ešte v júni 2005 podľa vzoru obdob-
nej komisie v Sierra Leone. Pracovať začala až v októbri 2006. 

Bezpe nostná situácia v západnej Afrike z poh adu Libérie
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10 Rokovania s finan nými 
organizáciami sa vyvíjajú 
pre Libériu pozitívne. Libé-
ria im dlží približne 45 % 
z celkového dlhu (3,7 mld. 
USD). Svetová banka (SB) 
je pripravená odpísa  svoj 
podiel na dlhu, Africká roz-
vojová banka (AfDB – Afri-
can Development Bank) 
bude musie  k takémuto kro-
ku získa  súhlas vä šiny len-
ských krajín. Libéria sa snaží 
odpustenie dlhov docieli  aj 
pomocou Iniciatívy vysoko 
zadlžených chudobných kra-
jín (HIPC – Heavily Indebted 
Poor Countries) a Iniciatívy 
multilaterálneho odpustenia 
dlhov (MDRI – Multilateral 
Debt Relief Initiative). Zatia
nie je isté, i Medzinárodný 
menový fond (MMF) bude 
ma  vô u zaobera  sa Libéri-
ou samostatne popri Sudáne 
a Somálsku, ktoré boli zara-
dené na zoznam krehkých 
krajín vyžadujúcich zvláštne 
podmienky a jednanie [16] – 
pozn. aut.

11 Fóra sa zú astnilo 22 kra-
jín, 27 medzinárodných 
organizácií a 30 mimovlád-
nych organizácií s cie om 
prehodnoti  pokroky vlá-
dy v oblasti za atých refo-
riem, preskúma  zostávajúce 
výzvy, diskutova  o strate-
gických prioritách na rtnu-
tých v rámci libérijského 
plánu opatrení na zníženie 
chudoby (I-PRSP – Interim-
Poverty Reduction Strategy 
Paper) a o finan ných požia-
davkách a mechanizmoch 
s výh adom naplnenia pot-
rieb obnovy a rozvoja kraji-
ny [16] – pozn. aut.

Oneskorenie vzniklo v dôsledku problémov s umiestnením komi-
sie a vytvorením 400 miest pracovníkov po celej krajine. Komisia 
má dvojročný mandát s cieľom vyšetrovať vojnové zločiny spáchané 
počas občianskej vojny, no nemá súdnu spôsobilosť. Bude evidovať 
porušovanie ľudských práv v období 1979 – 2003. Odhaduje sa, že 
v tomto období bolo zabitých asi 250 000 ľudí. Rozhodujúcu úlo-
hu pri výcviku pracovníkov komisie zohrala mierová misia OSN 
v Libérii [14].

Nová vláda dosiahla určité pokroky, čoho dôsledkom je aj zruše-
nie alebo čiastočné prerušenie sankcií OSN. V júni 2006 OSN čias-
točne prerušila 16-ročné zbrojné embargo s cieľom vyzbrojiť vzni-
kajúcu národnú políciu a  bezpečnostné sily a o tri mesiace neskôr 
pristúpila k úplnému zrušeniu zákazu exportu libérijského dreva. 
Uvoľnenie sankcií prinieslo oživenie ekonomiky a možnosti vytvo-
renia nových pracovných miest v krajine s viac ako 80 % nezamest-
nanosťou. Koncom apríla 2007 zrušila OSN aj zákaz exportu dia-
mantov po šiestich rokoch, ktorý prehodnotí po 90 nasledujúcich 
dňoch. V platnosti naďalej zostávajú obmedzenia pohybu (cesto-
vania) pre bývalých spolupracovníkov Taylorovho režimu, ktorí sa 
aktívne zúčastňujú politického riadenia krajiny, napr. ako členovia 
parlamentu [15]. 

Libéria nebude schopná v krátkom časovom horizonte zabezpe-
čiť rozvoj v krajine bez zahraničnej pomoci štátnemu rozpočtu (v 
r. 2006 bol príjem do štátneho rozpočtu vo výške 129 mil. USD). 
Viditeľné sú problémy s transferom fi nančných prostriedkov, spô-
sobené nedostatočne vybudovanou administratívou. Vláda má sna-
hu uskutočniť reformu verejného sektora, pri ktorej očakáva kohe-
rentnú pomoc. Zlepšenie fi nančnej situácie krajiny chce docieliť 
zabezpečením odpustenia dlhu u zahraničných veriteľov10. Tu bolo 
pre Libériu dôležité Partnerské fórum 12. – 13. 2. 2007 vo Was-
hingtone11. Výsledkom bolo zrušenie bilaterálnych dlhov Libérie 
voči USA (391 mil. USD) a Nemecku (230 mil. USD) v súlade 
s HIPC. USA sa zaviazali presmerovať 150 mil. USD do fondov 
MMF ako záruku pre odpustenie libérijského dlhu a Veľká Britá-
nia sa rozhodla poskytnúť potrebných 10 % donorských záruk na 
zrušenie dlhu voči AfDB. Ďalšie stretnutie fóra sa uskutoční o rok 
v Monrovii [16]. 

Bezpečnostná situácia v krajine je stabilizovaná, hoci pretrváva-
jú obavy z možnej destabilizácie silami zo zahraničia alebo v rámci 
krajiny. Nestabilita v susedných štátoch priťahuje bývalých bojov-
níkov, ktorých sa doposiaľ nepodarilo plne integrovať do civilné-
ho života a poskytuje živnú pôdu pre vznik povstaleckých skupín 
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12 Pod a odhadov UNI-
CEF bolo z celkového po -
tu bojovníkov v libérijskej 
ob ianskej vojne 10 % det-
ských vojakov do 15 rokov 
a alších 20 % vo veku 15 
– 17 rokov [1, s. 27] – pozn. 
aut.

v pohraničí. Bezpečnostné riziko tvoria i osoby prepustené zo štát-
nej služby, ktoré nedostali mzdy alebo penziu. Vláda má záujem 
o riešenie problémov, no nedisponuje dostatočnými fi nančnými 
zdrojmi. Nedostatok prostriedkov spomalil proces výcviku polície 
a armády. Prevzatie kontroly libérijskými silami sa neočakáva skôr 
ako v roku 2008. Z tohto hľadiska bolo potrebné predĺžiť mandát 
misie UNMIL do 30. 9. 2007 a bola jej zverená úloha podporovať 
a zabezpečovať ochranu aktivít súvisiacich s činnosťou špeciálneho 
súdu Sierra Leone v Libérii (napr. transport Taylora z exilu v Nigérii 
do Sierra Leone). 

Oblasťou čakajúcou na rozsiahlu reformu je spravodlivosť, ktorá 
počas Taylorovho režimu značne utláčaná. Dosiahnutie nezávislosti 
súdnej moci zostáva jednou z hlavných priorít. Dnes je veľmi citeľný 
nedostatok vzdelaných sudcov, právnikov a súdnych úradníkov. Na 
podporu právnych služieb vo vidieckych oblastiach vznikli progra-
my na vytvorenie siete laických právnych služieb, v rámci ktorých by 
mohli nájsť zamestnanie početní mladí nezamestnaní. Pri reforme 
súdnictva v libérijských podmienkach si osobitnú pozornosť vyža-
duje zvykové právo – prvá inštancia, ku ktorej sa utiekajú obyvatelia 
prevažne mimo Monrovie. Preto je potrebné zabezpečiť jej prepoje-
nie s písaným právom [17]. 

Jeden z najväčších procesov bol postúpený špeciálnemu súdu v 
Sierra Leone – proces s Taylorom, ktorý sa nachádzal až do marca 
2006 na území Nigérie. Aby sa zabránilo vzplanutiu možných pro-
testov bývalých Taylorových bojovníkov a prisluhovačov v regióne, 
došlo k presunutiu špeciálneho súdu do Haagu v júni 2006 potom, 
čo sa Veľká Británia zaviazala v prípade jeho právoplatného odsú-
denia zabezpečiť výkon trestu. Proces by sa mal začať v júni 2007 
[6, s. 4].

Priaznivý vývoj môže skomplikovať ohlásený odchod misie 
UNMIL a mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré po stabi-
lizácii situácie zvážili svoje ďalšie zotrvanie v krajine. Bude dôležité 
ich absenciu nahradiť novými rozvojovými projektmi a v prípade 
misie UNMIL vlastnými bezpečnostnými zložkami.

Obzvlášť ťažká bude integrácia tzv. detských vojakov12, ktorí 
často bojovali pod vplyvom drog, psychickej traumy alebo z donú-
tenia – a teraz majú byť budúcnosťou národa. Ich spätné začle-
nenie do spoločnosti naráža v praxi na neprekonateľné prekážky. 
Ak nestratili svojich rodičov vo vojne, niekedy ich vlastné rodiny 
odmietnu prijať späť pre zločiny, ktoré počas konfl iktu spácha-
li. Samotný proces zmierenia a reintegrácie bývalých bojovníkov 
do spoločnosti musí byť citlivý aj voči obetiam občianskej vojny. 
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13 Definitívny koniec 11-ro -
nej ob ianskej vojny (1991 – 
2001) bol vyhlásený v janu-
ári 2002. V máji 2002 bol 
znovuzvolený za prezidenta 
Ahmad Tejan Kabbah, ktorý 
získal 70 % hlasov. V tom 
istom roku bola vytvorená 
TRC a v júni 2004 spustil 
svoju innos  aj špeciálny 
súd [17] – pozn. aut. 

Podľa slov prof. Sesaya [22] sú obete kľúčom k zmiereniu a musia 
byť náležite materiálne odškodnené. Problémom systému zmie-
rovacích komisií a špeciálnych súdov je, že nepodporujú skutoč-
ný uzdravovací proces spoločnosti. Zmierenie by malo skôr pre-
biehať mimosúdnou formou prostredníctvom odškodňovacích 
fondov.

Otvorenou zostáva aj otázka účasti bývalých predstaviteľov Tay-
lorovho režimu na súčasnom spravovaní krajiny. Do akej miery 
zabezpečiť integráciu týchto osôb do nových riadiacich štruktúr bez 
toho, aby ich prítomnosť v nich nebránila schvaľovaniu zákonov 
vyvodzujúcich zodpovednosť pre zločincov a naštartovaniu potreb-
ných reforiem?

Nestabilita za dverami

Nezanedbateľný vplyv na stabilizáciu postkonfl iktného vývoja v 
Libérii budú mať aj výsledky volieb v regióne (Nigéria, Guinea, Sier-
ra Leone, Pobrežie Slonoviny), resp. vývoj po nich a riešenie politic-
kých kríz v Pobreží Slonoviny, Guinei a Guinei-Bissau.

Hoci proces povojnovej obnovy v Sierra Leone13 sa začal skôr 
ako v Libérii, momentálne je situácia pred júlovými prezidentskými 
a parlamentnými voľbami napätá. Ku konsolidácii mieru a bezpeč-
nosti príprav volieb by mal prispieť Integrovaný úrad OSN v Sier-
ra Leone (UNIOSIL – United Nations Integrated Offi  ce in Sierra 
Leone), ktorého mandát BR OSN predĺžila až do konania volieb. 
Ako prevencia pred obnovením bojov by mala slúžiť aj fi nančná 
podpora vo výške 35 mil. USD z Fondu OSN pre budovanie mieru 
(UN Peacebuilding Fund) v marci 2007. Mala by posilniť národ-
né úsilie o konsolidáciu mieru, o riešenie vysokej nezamestnanosti 
mladých a pomôcť fi nancovať reformy v súdnom a bezpečnostnom 
sektore [4]. 

Obavy Libérie a Sierra Leone z vývoja situácie v susednej Guinei 
sú viac ako oprávnené, najmä kvôli tomu, ako prezident Lansana 
Conté postupuje voči ľudovému odporu proti jeho 23-ročnej vláde. 
Nepokoje a protesty sa zostrili potom, čo prezident za nového pre-
miéra vymenoval svojho bývalého spojenca Eugèna Camaru namies-
to dopredu dohodnutého kompromisného kandidáta. Rokovania 
pod záštitou ECOWAS viedli k výberu nového premiéra, kandi-
dáta odborov a občianskej spoločnosti, menovaného do funkcie 
26. 2. 2007. Koncom marca vymenoval premiér Lansana Kouy-
até do funkcie novú vládu „širokého konsenzu“. Kým nová vláda 
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14 Gbagbov 5-ro ný prezi-
dentský mandát bol OSN 
už dvakrát pred žený o rok, 
naposledy v novembri 2006. 
Pred ženie mandátu bolo 
sú as ou cestovnej mapy 
splnomoc ujúcej do asné-
ho premiéra Charlesa Kona-
na Bannyho na vykonávanie 
k ú ových vládnych fun-
kcií vrátane príprav nových 
volieb 31. 10. 2007. Gbagbo 
považuje plán OSN za poru-
šenie svojich ústavných prá-
vomocí a v decembri 2006 
predstavil vlastný mierový 
plán. V súvislosti so vzras-
tajúcim napätím sa BR OSN 
za iatkom 2007 rozhodla pre 
zotrvanie vojsk OSN (ONU-
CI – Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire) po as 
nasledujúcich 6 mesiacov 
a rozšírila ich mandát o úlohy 
súvisiace s prípravou volieb 
a spolupráce s UNMIL v boji 
proti cezhrani nému pašova-
niu zbraní [13] – pozn. aut.

je zodpovedná za civilnú správu krajiny, prezident si ponechal vo 
svojich rukách kontrolu armády [10]. K vyriešeniu krízy neprispie-
va ani zlý zdravotný stav prezidenta. Parlamentné voľby by sa mali 
konať v júni 2007. 

Situácia by sa mohla skomplikovať, ak by sa súčasný prezident 
Guiney-Bissau Joao Bernardo Vieira rozhodol pomôcť svojmu 
dlhoročnému priateľovi Contému. Riskoval by zvýšenie politickej 
nestability, ktorá zavládla v krajine potom, čo prezident neodvolal 
do 72 hodín vládu (ako ukladá ústava), ktorej vyslovil parlament 19. 
3. 2007 nedôveru. V krajine pokračuje mocenský boj medzi vládou 
a parlamentom. 

Určité pozitívne kroky nastali v Pobreží Slonoviny, kde sa však 
ani na druhý pokus nepodarilo usporiadať voľby14. Následné stup-
ňovanie nepokojov bolo začiatkom februára 2007 prerušené otvo-
rením priamych rokovaní medzi prezidentom Gbagbom a vodcom 
rebelov Guillaumom Sorom. Začiatkom marca bola podpísaná nová 
mierová dohoda defi nujúca deľbu moci počas prechodného obdo-
bia. Následne Rada pre mier a bezpečnosť AÚ odporučila BR OSN, 
aby postupne začala so sťahovaním vojsk z nárazníkovej zóny. Na 
základe dohody z Ouagadougou bol za premiéra 27. 3. 2007 vyme-
novaný Soro [7, s. 3]. Využitie priamych rokovaní na stabilizáciu 
bolo mnohými diplomatmi považované za poslednú možnosť nor-
malizácie situácie v krajine, ktorá si počas posledných 4 rokov vyžia-
dala 22 rezolúcií a 20 predsedníckych stanovísk BR OSN [5].

Predvolebné násilie v Nigérii, spôsobené vylúčením opozičné-
ho prezidentského kandidáta Atiku Abubakara, vtedajšieho vicep-
rezidenta, neutícha ani po aprílových voľbách. Aj napriek odmie-
taniu volebných výsledkov a konštatovaniu nedostatkov zo strany 
medzinárodných a domácich pozorovateľov dostal novozvolený 
prezident Umaru Musa Yar’Adua pozvánku na tohtoročný samit 
G8 v Nemecku. Celú skutočnosť komplikuje nestabilita v ropnom 
sektore a s ňou spojené nepokoje v delte Nigeru. Spomínané sku-
točnosti by mohli prerásť do konfl iktu destabilizujúceho celý regi-
ón. Situácia je obzvlášť znepokojivá, keďže Nigéria vystupuje ako 
regionálna mocnosť. 

Záver

O stabilite a bezpečnosti Libérie a ostatných štátov západnej Afriky 
je možné hovoriť len v kontexte celého regiónu. Po problematic-
kých voľbách v Nigérii poklesol aj jej imidž plniť úlohu mierového 
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15 Populácia do 30 rokov 
predstavuje polovicu oby-
vate stva Libérie. [9, s. 14] – 
pozn. aut.

16 Inkluzívny charakter miero-
vej dohody a do asnej vlády 
nevystrašil vodcov rebelov 
a poskytoval im možnosti 
ako sa do budúcnosti mate-
riálne zabezpe i  aj bez 
potreby politickej ú asti vo 
vo bách. Tí, ktorí sa pred-
sa len rozhodli angažova
v politike, podporili iné poli-
tické strany. [11, s. 393 - 394] 
– pozn. aut.

17 Mierová dohoda z Akkry 
bránila kandidovaniu vyso-
kých predstavite ov do as-
nej vlády, ktorá nevytvorila 
vedúcu politickú stranu. [11, 
s. 393] – pozn. aut.

18 Bohužia , predovšetkým 
verbálny príspevok – pozn. 
ubomír Lupták, Dagmar 

Škamlová.

vyjednávača v tejto oblasti. Zlepšenie situácie bude závisieť od 
schopnosti novozvoleného prezidenta zabezpečiť aj pre opozíciu 
spoluúčasť na správe krajiny a dohodnúť sa s povstalcami z ropné-
ho regiónu v delte Nigeru. 

Samotná Libéria po vykonaní úspešných krokov smerom k 
rekonštrukcii čelí naďalej výzvam obnovovacieho procesu: rein-
tegrácia bývalých bojovníkov, riešenie otázky nezamestnanos-
ti mladých ľudí15, korupcia a deficit a vysporiadanie sa s Tay-
lorom. Pestré zastúpenie politických strán v oboch komorách 
parlamentu môže napomôcť procesu zmierenia a predstavovať 
nástroj kontroly exekutívy v rukách legislatívy. Podľa Harrisa 
[11, s. 375 – 377] špecifiká výsledkov libérijských volieb mož-
no hľadať v dvojročnom mandáte dočasnej vlády, počas ktoré-
ho sa skupiny rebelov dostali mimo politický proces16. Taktiež 
neexistencia vládnuceho lídra17, ktorý by výrazným spôsobom 
ovplyvnil priebeh volieb a slabá lojalita obyvateľov voči stranám 
na základe etnicko-regionálnej príslušnosti zabezpečila vcelku 
otvorený priestor pre politickú súťaž. Avšak len budúcnosť ukáže 
efektívnosť/neefektívnosť širokého inkluzívneho spôsobu správy 
krajiny.

Implikácie pre Slovensko

V súvislosti s naším členstvom v BR OSN sa zvýšil i náš príspe-
vok18 k riešeniu kríz na africkom kontinente, keďže prevažnú 
časť agendy BR OSN predstavujú práve otázky Afriky. Došlo aj 
k otvoreniu pobočky ZÚ SR v Addis Abebe. Po uplynutí náš-
ho dvojročného mandátu bude dôležité nastolený trend udržať. 
Z dlhodobého hľadiska a s prihliadnutím na absenciu hlbších bila-
terálnych vzťahov a historických skúseností s krajinami západnej 
Afriky nám naše členstvo v EÚ umožňuje nepriamo angažovať sa 
aj v tomto regióne. Okrem príspevkov do bežného rozpočtu EÚ, 
z ktorého sa určitá časť klasifi kuje ako rozvojová pomoc, sa bude 
môcť SR od roku 2007 aktívne podieľať na tvorbe 10. rozpočto-
vého obdobia Európskeho rozvojového fondu (ERF). Prostred-
níctvom prostriedkov ERF podporuje EÚ rozvojové programy 
aj v západnej Afrike: napr. v Libérii ide o pomoc pri obnovení 
dodávok energie a vody pre hlavné mesto alebo výcvik vznikajú-
cej národnej polície. 

V rámci ofi ciálnej rozvojovej pomoci SR africkým krajinám fi gu-
rujú od roku 2003 na zozname projektových krajín Keňa, Sudán 
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a Mozambik. Do budúcnosti by mala SR zvážiť možné etablova-
nie bilaterálnej pomoci aj v regióne západnej Afriky, či už prostred-
níctvom slovenských mimovládnych rozvojových a humanitár-
nych organizácií, alebo poskytnutím vládnej pomoci pri budova-
ní demokratických štruktúr v rámci postkonfl iktných programov 
obnovy štátov západnej Afriky.
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Problém zdrojov a energetická politika Číny
Strategické väzby Číny
Záver a implikácie pre Slovensko

Úvod

Vývoj v Číne už dlhší čas prebieha oveľa dynamickejšie ako 
v susednej Indii. Dochádza k zmenám, ktoré majú zásad-
ný vplyv na geopolitickú situáciu (pozri [2]). Rozdiely 
medzi Čínou a Indiou sú značné nielen v oblasti ekono-
miky, ale aj spoločnosti. Na vzrastajúcu ekonomickú silu 
Číny poukazujú napr. práce Fishmana [16] a Shenkara 
[21]. Rast ekonomiky naznačuje značné vojensko-strate-
gické a geopolitické ambície. Význam Číny prudko vzrastá 
v oblasti moderných technológií. V mnohých oblastiach 
modernizuje svoj potenciál a vďaka rastu ekonomiky sa 
výrazne mení aj okolitý región. Rastúci rešpekt voči Číne 
vo svete má vplyv na prístup USA a EÚ k nej. Jej obchodní 
partneri majú šancu udržať si prístup k značným zdrojom, 
produktom a trhom.

Príspevok predstavuje Čínu ako špecifický súbor eko-
nomického, technologického a vojenského potenciálu 
a skladá sa zo štyroch častí. Prvá časť sleduje zmenu eko-
nomicko-strategického postavenia tejto krajiny. V druhej 
časti sa pozeráme na ekonomickú transformáciu a príčiny 
a dôsledky prílevu priamych zahraničných investícií pre 
rozvoj ekonomiky Číny a jej technologickej základne. Tre-
tia časť si všíma problém zdrojov a energetickej politiky 
Číny. Posledná časť mapuje strategické väzby krajiny s EÚ 
a inými partnermi. Záver načrtáva víziu očakávaného vývo-
ja a implikácie pre SR.

Čína: ekonomické 
a energetické súvislosti 1.5
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1 Krajiny bývalého východ-
ného bloku v 90. rokoch 
spojili ekonomické refor-
my s politickými. Situácia 
v íne je odlišná a do istej 
miery aj jednoduchšia. ína
nastúpila politiku ekonomic-
kých reforiem už koncom 
70. rokov, zatia o k politic-
kým sa uchy uje až následne 
a do ve kej miery obozretne. 
Preto by som sa neobávala 
rizika sociálnych nepokojov, 
a to predovšetkým z dôvodu 
silného vplyvu tradícií v rám-
ci spolo enských vz ahov 
v íne a možno i rezignácie 
najchudobnejších vrstiev – 
pozn. Lucia Húsenicová.  

Ekonomicko-strategické postavenie íny

S ekonomickým rastom pokračujú ambície Číny dobehnúť vyspelé 
trhové ekonomiky. Napriek obmedzenej manévrovacej schopnosti 
vedenia krajiny oproti vyspelým trhovým ekonomikám je jeho poli-
tika premyslená. Strategické plánovanie je založené na evolučnom 
prístupe k zmenám s dôrazom na postupnú liberalizáciu ekonomic-
kého sektora. Čína si berie ponaučenie z vývoja veľmocí a kladie 
väčší dôraz na sociálnu stabilitu a mierové zahraničné vzťahy ako 
na vojenskú silu. Plán rastu vojenského rozpočtu Číny však neklesá 
a pre rok 2007 sa očakáva vo výške 18 % [24]. Riziká značných dopa-
dov na krajinu a prípadných nepokojov v dôsledku možného zlyha-
nia reformných krokov neumožňujú vláde robiť tak radikálne či ris-
kantné reformy, aké sme videli v 90. rokoch v strednej a východnej 
Európe1. Pretrváva aj poučenie z negatívnych dopadov radikálnych 
zmien v RF. Hlavnou prioritou Komunistickej strany Číny v budú-
cich 2 rokoch bude udržať politickú stabilitu, aby sa zaistil úspech 
jej 17. zjazdu (2007) a Olympijských hier v Pekingu (2008). Prezi-
dent Chu Ťin-tchao sa zrejme bude pred zjazdom snažiť posilniť 
svoj vplyv. Vedenie sa snaží neprehriať ekonomiku. Očakáva sa spo-
malenie rastu HDP z odhadovaných 10,5 % (2006) na 9,5 % (2007) 
a na 9 % (2008). Vláda by mala pokračovať v úsilí stabilizovať eko-
nomiku znižovaním závislosti rastu od exportu a investícií. Súčasne 
zavádza opatrenia na podporu spotreby. Prebytok bežného účtu by 
mal klesnúť z 7,8 % HDP (2006) na 6,3 % HDP (2008). 

Ázia predstavuje množstvo aktuálnych a vážnych výziev, ktoré by 
mohli ovplyvniť globálny vývoj a poškodiť záujmy hlavných aktérov. V 
prípade USA ide o dodržiavanie záväzkov a dohôd a ekonomické vzťa-
hy s kľúčovými spojencami – Južnou Kóreou, Japonskom, Taiwanom 
a krajinami ASEAN. Vzťahy USA tu komplikuje niekoľko citlivých 
otázok – problém terorizmu najmä v juhovýchodnej Ázii, ekonomic-
ký a vojenský vzostup Číny, budúcnosť Taiwanu a jadrové odzbrojenie 
KĽDR [19]. Multipolárna štruktúra v Ázii s USA ako hlavným akté-
rom predstavuje inú situáciu oproti transatlantickému partnerstvu. 
Strety záujmov medzi hlavnými a vedľajšími aktérmi sú početnejšie a 
intenzívnejšie. Čína napríklad súperí s USA o regionálne vodcovstvo, 
Taiwan sa snaží udržať de facto nezávislosť, USA tlačia na rýchlu a 
silnú akciu proti teroristom a krajiny ASEAN zohľadňujú potrebu 
udržať vnútornú stabilitu. Nielen hlavní aktéri v regióne (Čína, Japon-
sko, USA), ale aj ďalšie krajiny sú schopné ovplyvniť vývoj v regióne. 
Regionálne sféry vplyvu sú navyše zreteľnejšie ako v Európe a viac sa 
o ne bojuje [19]. Nedá sa vylúčiť napätie vo vzájomných vzťahoch, 
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ani prípadný konfl ikt. Stabilita je krehká najmä s ohľadom na KĽDR 
a čínsko-taiwanské vzťahy. Vysoká úroveň interdependencie bežná v 
rámci transatlantickej komunity v Ázii neexistuje. Ekonomická integ-
rácia je brzdená nacionalistickými záujmami, a to aj v rámci ASEAN 
[19]. Multipolárna štruktúra je komplikovaná prítomnosťou iných 
charakteristík. Malé krajiny môžu disponovať jadrovými zbraňami 
dostatočnými na ohrozenie susedov, či dokonca veľmocí. Jadrová 
kapacita KĽDR ovplyvňuje dynamiku multipolárnej štruktúry a jej 
politika značne komplikuje interakcie aktérov v regióne.

Ministerstvo obrany USA síce pozorne sleduje rast čínskych 
vojenských kapacít [12], rad expertov však zastáva názor, že Číne 
potrvá dlho, kým bude môcť ohroziť vojenskú prevahu USA v Ázii 
[13]. Čína vyčlenila pre národnú obranu 347,2 mld. CNY, čo pred-
stavuje nárast o 52,5 mld. CNY alebo 17,8 % oproti roku 2006. 
Toto zvýšenie by malo kryť náklady zlepšovania schopnosti armády 
viesť modernú obrannú vojnu a zlepšiť fi nančné zabezpečenie vojen-
ského personálu. Trvalá spolupráca medzi Čínou a USA v otázke 
terorizmu je tiež otázna. Čína prevzala iniciatívu pri rokovaní s 
KĽDR a bude sa zrejme snažiť politicky využiť prípadný pokrok. 
Okrem zmienených regionálnych aktérov významnú úlohu zohrá-
va RF a jej záujmy v oblasti. Na Sibíri veľmi bohatej na zdroje žije 
pomerne málo obyvateľov, kým v husto obývanej Číne žije 1,31 mld. 
ľudí. V budúcnosti môže byť preto záujem rozširovať obchodné väz-
by a nemožno  vylúčiť migračný pohyb. 

Vzostup Číny ako ekonomickej a vojenskej veľmoci sa nedá porov-
návať s rastom sily EÚ. Kým vzrastajúca prosperita EÚ by mohla 
posilniť ekonomiku USA, ekonomický rast Číny začína konkurovať 
americkému priemyslu. Podobne je to v oblasti bezpečnosti. Kým 
narastanie významu NATO skôr zvyšuje americké kapacity, vzrast 
vojenskej sily Číny považujú USA za vážnu výzvu. Politika USA 
orientovaná na „strategickú dvojznačnosť” (napr. v otázke Taiwanu) 
naznačuje problémy s využívaním diplomacie v Ázii [19]. Chybná 
politika môže znamenať riziko konfl iktu. Ale USA majú dlhodobo 
dobré vzťahy s väčšinou krajín juhovýchodnej Ázie a to platí aj pre 
otázku boja s terorizmom. Región ASEAN je hlavným obchodným 
partnerom USA a jeho členovia umožňujú prítomnosť ozbrojených 
síl USA v Ázii a Tichomorí [19]. Je potrebná mäkká vojenská prí-
tomnosť a politika, ktorá nevyžaduje od štátov príklon k USA alebo 
Číne. Napriek snahe USA, aby Japonsko zohrávalo významnejšiu 
úlohu v regióne ako ekonomická a vojenská protiváha vzrastajúcej 
Číny, zostáva jeho postavenie neurčité. Navyše takáto pozícia Japon-
ska nie je prijateľná pre niektoré krajiny v regióne. 
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2 Nedostatok vody postihol 
5,5 mil. udí, 6,3 mil. zvie-
rat a 560 tis. hektárov po no-
hospodárskej pôdy po celej 
provincii [5].

Napriek možným problémom bude úloha EÚ v medzinárodných 
vzťahoch rásť. Transatlantické partnerstvo zrejme pretrvá, pretože 
aj USA chápu, že i hegemón potrebuje podporu silných spojen-
cov [19]. USA teda presúvajú svoj záujem od Európy k Ázii. Výzvy 
vychádzajúce z Ázie majú väčšiu veľkosť a intenzitu. Spolupráca 
v ekonomických a bezpečnostných otázkach a dobrá multilaterálna 
diplomacia budú potrebné na vhodnú reakciu na vzrast Číny.

Ekonomická transformácia íny, obchodná politika 
a prílev investícií

Čína má pri súčasnom tempe šancu v strednodobom horizonte 
predstihnúť Nemecko a Japonsko a stať sa druhou najväčšou ekono-
mikou sveta. Strata za USA je však väčšia, ako sa zdalo, a preto boj o 
prvé miesto môže byť dlhodobejšou záležitosťou. Dlhodobý rast čín-
skej ekonomiky ovplyvní rast miezd jej pracovnej sily. Vyššie náklady 
premietnuté do vyšších cien produktov môžu rast a konkurenčnú 
schopnosť zabrzdiť. Čína sa považuje za krajinu s nízkymi nákladmi 
práce, no odhady nákladov v Indii sú až štyrikrát nižšie. Konkurencia 
zo strany Indie je oslabená tým, že veľa Indov zostáva po ukončení 
štúdia v USA a práve India realizuje významnejšiu časť produkcie 
v oblastiach vyžadujúcich technicky a vedecky vzdelaných pracov-
níkov. Čína má však aj ďalšie problémy – napr. nedostatok pitnej 
vody. V dôsledku sucha pociťuje nedostatok pitnej vody vyše 5 mil. 
ľudí v provincii S‘-čchuan2, v provincii Liao-ning trpí nedostatkom 
pitnej vody asi 700 tis. ľudí. Vyše milióna hektárov poľnohospodár-
skej pôdy v Liao-ning bolo vlani postihnutých suchom a provincia 
zaznamenala najteplejšiu zimu za posledných 56 rokov [27].  

Čína musí riešiť aj problémy spojené so sociálnymi otázkami, 
nezamestnanosťou v mestách, zneužívaním moci na lokálnej úrovni 
a s tým spojenou korupciou, ekologickými problémami, etnickým 
napätím (najmä v Sin-ťiangu). Vlani zaznamenala niekoľko tisíc 
lokálnych protestov, ktoré dokumentujú nevyriešené otázky vývo-
ja. Posledné údaje súvisiace s rozpočtom pre rok 2007 ukazujú, že 
vláda venuje zvýšenú pozornosť problematike zaostávania vidieka, 
vzdelaniu, lekárskej a sociálnej starostlivosti a podpore menšín. 

Pre obavy vlády z privysokej miery investícií do nehnuteľnos-
tí oznámila štátna správa daní, že by sa mal sprísniť výber dane zo 
zhodnotenia pôdy, ktorý je v súčasnosti nedostatočný. Po oznáme-
ní vlády, že daňové príjmy (okrem ciel a poľnohospodárskej dane) 
vzrástli v roku 2006 o 21,9 %, zrevidovala Economist Intelligence 
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3Volatilita kapitálových tokov 
je definovaná ako štandardná 
odchýlka zmien v kapitálo-
vých tokoch k nominálnemu 
HDP – pozn. aut.

Unit odhad rozpočtového defi citu v roku 2006 z 1,2 % HDP na 0,8 
%. Znížil sa aj prognózovaný defi cit pre roky 2007 a 2008 na 1,6 %, 
resp. 1,8 % [15]. 

Dopad rozvoja Číny na najvyspelejšie ekonomiky sveta bude skôr 
pozitívny v dôsledku prílevu vzdelaných pracovných síl, ktoré budú 
ďalej študovať na univerzitách a podporovať rozvoj hostiteľských 
krajín. Snaha udržať si absolventov po ukončení štúdia bude zrej-
me narastať. 

USA nedávno varovali Čínu pred odvetným krokmi, ak bude 
naďalej odmietať väčšie otváranie svojich trhov zahraničnému obcho-
du a investíciám. Oproti prísľubom otvoriť trhy v rámci vstupu do 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v roku 2001 liberalizácia v 
posledných rokoch ustrnula. Obavy vyvoláva značný a stále rastúci 
obchodný prebytok Číny [11] a problémy menovej politiky. Názor 
o nedostatočnej otvorenosti Číny však nie je zdieľaný vo všeobecnos-
ti. S pomerom obchodu k HDP okolo 70 % a s množstvom zahra-
ničných investícií sa stáva jednou z najotvorenejších ekonomík sveta 
[23]. Po vstupe do WTO sa susedné krajiny obávali väčšej export-
nej expanzie a toho, že Čína pritiahne zahraničné investície smeru-
júce k nim. Nestalo sa tak. Priame zahraničné investície a export sa 
síce zvýšili – v roku 2004 Čína prekonala vo vývoze Japonsko a sta-
la sa tretím najväčším vývozcom po USA a Nemecku, ale investície 
rástli aj inde. V roku 2005 zaznamenali krajiny ASEAN rekordný 
prílev investícií v objeme 37 mld. USD. Pre niektorých výrobcov 
slúži juhovýchodná Ázia alebo India ako poistka proti tomu, ak by 
niečo ohrozilo ich operácie v Číne. Prílev priamych zahraničných 
investícií každoročne narastá (v roku 2006 prekročil 60 mld. USD) 
[23], ale narastá aj odlev investícií. Čistý prílev toku priamych zah-
raničných investícií (PZI) vyjadrený volatilitou kapitálových tokov3 
(teda bilancia volatility prílevu a odlevu PZI) poklesol z hodnoty 
0,84 (1987-1996) na 0,37 (2001-2006). Bilancia volatility portfó-
liových investícií naopak vzrástla za rovnaké obdobia z 0,24 na 1,3 
[26]. Rýchlo rástli aj navonok orientované PZI z Číny, aj keď 12 mld. 
USD v roku 2006, ktoré tento odliv znamenal, to predstavovalo len 
šestinu celkových investícií do krajiny v rovnakom roku.

Čínsky automobilový priemysel za 5 rokov od vstupu Číny do 
WTO rýchlo vzrástol. Od roku 2001 sa ročná produkcia automo-
bilov strojnásobila. Čína sa dostala z 5. priečky na svete (2002) na 4. 
(2005) a čoskoro sa stane tretím najväčším výrobcom automobilov 
za USA a Japonskom. V priebehu posledných 5 rokov splnila svo-
je záväzky voči WTO prijatím radu opatrení pre ďalšie otvorenie 
automobilového priemyslu [29]. Ekonomický vplyv krajiny na EÚ 
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tak bude zrejme dominovať pred inými aspektmi. Tabuľka 1 ukazuje 
situáciu z hľadiska objemu a miery rastu obchodnej výmeny s hlav-
nými krajinami a regiónmi.
Tabu ka 1:  Dovoz a vývoz pod a hlavných krajín a regiónov a miery rastu 

v roku 2006 (v mil. USD)

Krajina alebo región Vývoz
Nárast oproti 
roku 2005 (%) Dovoz

Nárast oproti 
roku 2005 (%)

USA 203500 24.9 59200 21.8
EÚ 182000 26.6 90300 22.7
Hong Kong, ína 155400 24.8 10800 -11.8
Japonsko 91600 9.1 115700 15.2
ASEAN 71300 28.8 89500 19.4
Kórejská republika 44500 26.8 89800 16.9
Tchaj-wan 20700 25.3 87100 16.6
Rusko 15800 19.8 17600 10.5

Zdroj: ínsky národný štatistický úrad, 2007.

Najväčšia dynamika vývozu bola zaznamenaná do oblasti ASE-
AN, Kórejskej republiky a EÚ. Je pozitívne, že nárast dovozu z EÚ 
dosiahol najvyššiu dynamiku zo všetkých krajín a oblastí uvedených 
v tabuľke.

Problém zdrojov a energetická politika íny

Rýchly ekonomický rast Číny – v poslednom desaťročí v priemere 
9,1 % ročne – sa dá udržať prostredníctvom vysokej spotreby ener-
gie. Čoraz vyšší podiel spotreby energie však bude musieť byť krytý 
dovozom. Čína je od roku 1993 čistým dovozcom ropy a očakáva sa, 
že dopyt po energii bude naďalej rásť vyšším tempom ako produkcia. 
V roku 2005 Čína vyprodukovala 3,6 mil. barelov denne oproti 2,8 
mil. v roku 1990. Spotreba v roku 2005 tvorila 6,9 mil. barelov den-
ne, čo predstavuje stopercentný nárast v poslednom desaťročí. Čína 
sa tak v roku 2005 stala druhým najväčším spotrebiteľom ropných 
produktov na svete po USA. Energy Information Administration 
odhadla, že do roku 2030 sa spotreba Číny zvýši na 15 mil. barelov 
denne a produkcia bude len na úrovni 4,2 mil. barelov. Tieto strate-
gické otázky môžu ovplyvniť aj situáciu SR v oblasti diverzifi kácie 
energetických zdrojov v súvislosti s možným odklonom dodávok 
z niektorých krajín (napr. RF) do Číny.

Globálny súboj o zdroje energie znamená, že energetická politika 
Číny sa dnes musí sústrediť na stabilitu dodávok v stredno- a dlho-
dobom horizonte. Orientuje sa preto nielen na tradičných dodá-
vateľov v Ázii a na Blízkom východe, ale hľadá nové partnerstvá. 
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4 Z piatich najvä ších dodá-
vate ov ropy pre ínu v roku 
2005 zostanú Saudská Ará-
bia, Angola a Irán riskantné 
kvôli vnútornému politické-
mu napätiu i teroristickým 
útokom. Medzitým vä šina 
dovozu ropy do íny (80 %) 
prechádza cez nestabilný 
Malacký prieliv, kde vysoká 
úrove  pirátstva (v roku 2006 
tu bolo 239 útokov) vytvára 
trvalú hrozbu pre námornú 
dopravu. Nižšie spomína-
ný prístav Gvádar by mohol 
zaisti íne bezpe nejšiu, 
kratšiu a rýchlejšiu prepravu 
ropy [14] – pozn. aut.

5 Ropné polia firmy Ominex 
de Colombia produkujú 20 
tis. barelov denne a majú 
potvrdené zdroje 300 mil. 
barelov [14] – pozn. aut.

6 V roku 2004 brazílska štát-
na spolo nos  Petróleo Bra-
sileiro (Petrobras) podpísala 
dohodu o spolupráci so spo-
lo nos ou Sinopec pre spo-
lo ný ropný prieskum, výro-
bu a alšie aktivity. ína by 
mala poskytnú  technickú 
pomoc v obnove s asti vy a-
žených ropných polí a Brazí-
lia pomôže s h bkovou až-
bou v ínskom mori. Spolu-
práca sa o akáva aj v rámci 
navrhovaného plynovodu 
spájajúceho severovýchod a 
juhovýchod Brazílie. Ten by 
v budúcnosti mohol by  pre-
pojený s plynovodom Gasur 
(má spoji  Venezuelu, Brazí-
liu a Argentínu). Zapojenie 
do Gasur by pomohlo íne
diverzifikova  investície v 
Latinskej Amerike do zem-
ného plynu oproti sú asnej 
orientácii na ropný sektor 
[14] – pozn. aut.

Väčšina čínskeho dovozu ropy dnes pochádza z Blízkeho východu 
(40 % v roku 2005), Afriky (23 %) a Ázie (21 %). Sú tu však aj stra-
tegické riziká spojené s dlhodobou závislosťou Číny od jej tradič-
ných partnerov. Najmä na Blízkom východe rastie medzinárodná 
konkurencia. V regióne už dlho pôsobia iní veľkí dovozcovia, napr. 
USA. Čína sa teda nemôže spoliehať len na túto oblasť, aby sa vyrov-
nala s očakávanými výpadkami v dodávkach. Bude sa musieť snažiť 
ešte viac diverzifi kovať zdroje a znížiť riziko závislosti od politicky 
nestabilných dodávateľov a dodávateľských4 trás. Čína sa čoraz viac 
orientuje za najbližšiu sféru vplyvu a začína sa angažovať v Latinskej 
Amerike a Afrike. Angažovanie zahŕňa priamu účasť v energetic-
kých fi rmách, spoločné podniky so štátnymi podnikmi a investície 
do dopravnej infraštruktúry, ropovodov a rafi nérií. Investície rea-
lizujú dve hlavné čínske ropné fi rmy – China National Petroleum 
Corporation (CNPC) a China Petroleum and Chemical Corpora-
tion (Sinopec), v ktorých si vláda drží majoritný podiel.

Medzi prvými operáciami CNPC bol v roku 2004 nákup 45 % 
podielu v argentínskej fi rme PlusPetrol Norte, ktorá je hlavným pro-
ducentom ropy v Peru. V roku 2005 konzorcium Andes Petroleum 
vedené CNPC-Sinopec schválilo nákup ekvádorských aktív kanadskej 
fi rmy Encana za 1,4 mld. USD. Andes Petroleum tak získalo kontrolu 
značnej ropnej produkcie a rezerv a strategický podiel v ekvádorskom 
ropovode Oleoducto de Crudos Pesados. CNPC bude môcť kontro-
lovať export cez tento ropovod. O rok neskôr konzorcium Sinopec 
a indickej fi rmy ONGC Videsh zaplatilo 850 mil. USD za polovič-
ný podiel v kolumbijskej fi rme Ominex de Colombia5. Tieto relatív-
ne malé investície umožňujú CNPC získať prítomnosť v týchto kra-
jinách a investovať viac neskôr. CNPC a Sinopec dohodli aj spoločné 
podniky so štátnymi spoločnosťami6. Okrem toho brazílsko-bolívijský 
plynovod a navrhovaný bolívijsko-argentínsky plynovod napoja Bolí-
viu na Gasoducto del Sur (Gasur), čo umožní Číne prístup k veľkým 
bolívijským zásobám plynu. Investície Číny do brazílskej infraštruk-
túry naznačujú, že Čína považuje Brazíliu za najvhodnejšieho vývoz-
cu. Vzrast investícií do venezuelskej infraštruktúry a sektoru plynu by 
Číne umožnili diverzifi kovať zdroje aj na sever kontinentu [14].

Vo Venezuele CNPC podpísala kontrakt vo výške 350 mil. USD 
na investovanie do 15 ropných polí so zásobami vo výške 1 mld. 
barelov a 60 mil. USD do projektov súvisiacich so zemným ply-
nom. CNPC schválila spoločný podnik so štátnou fi rmou Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) na rozvoj polí v páse rieky Orinoko. 
V Bolívii sa teraz zastavil projekt prieskumu a produkcie so štát-
nou fi rmou Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
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v dôsledku neistoty ohľadne bolívijského energetického sektora. 
Ochota CNPC umožniť YPFB získať 51 % podiel v projektoch by 
však mala splniť požiadavku Bolívie na majoritnú kontrolu [14].

Obrat obchodu s Afrikou v roku 2004 tvoril síce len 2 % celko-
vého čínskeho obchodu, ale od roku 2000 vzrástol o 700 %, čím sa 
Čína stala po USA a Francúzsku tretím najvýznamnejším obchod-
ným partnerom kontinentu [22]. V novembri 2006 sa v Pekingu 
uskutočnil prvý summit Čína–Afrika na ktorom sa zúčastnili vyso-
kí predstavitelia vyše 40 afrických štátov. Summit potvrdil masív-
ny vstup Číny do Afriky s bezprostrednými dopadmi pre EÚ, USA 
a OSN (napr. v politike voči Sudánu).

Čína mení aj politiku voči ropným spoločnostiam vnútri krajiny. 
Pätnásť neštátnych čínskych spoločností dostane tento rok licencie 
na dovoz surovej ropy. Táto akcia je v súlade s prísľubom Číny otvo-
riť svoj trh s ropou po prijatí do WTO [6]. Podľa dokumentu uvoľ-
neného Komisiou vedeckých technológií a priemyslu pre národnú 
obranu Čína plánuje vytvoriť strategickú rezervu prírodného uránu 
ako súčasť päťročného plánu pre svoj jadrový priemysel. Dokument 
hovorí o tom, že Čína podporí podrobný prieskum domácich urá-
nových ložísk a zlepší svoje domáce výrobné kapacity. Chce zvýšiť 
medzinárodnú spoluprácu pri využívaní uránu a získať väčšie záso-
by uránu zo zahraničia. Rezerva bude prepojená s komerčným sys-
témom zásob, aby sa zaistili dostatočné dodávky uránu pre výrobu 
elektrickej energie. Štátna rada prijala novú stratégiu, aby zaistila, 
že celková inštalovaná kapacita jadrovej energie krajiny dosiahne do 
roku 2020 40 mil. kWh, teda 4 % inštalovanej energetickej kapacity 
krajiny (v roku 2006 bola inštalovaná kapacita jadrovej energie 6,85 
mil. kWh, teda len 1,1 % z celkovej kapacity [7]). 

Do roku 2020 Čína plánuje postaviť najmenej 20 jadrových elek-
trární a 10 % má ísť z obnoviteľných zdrojov. Ekologické dopady 
a možnosti získania lacných energetických zdrojov zo zahraničia sú 
faktormi, ktoré ovplyvnia energetický mix. V snahe zaistiť si zdroje 
Čína posilňuje väzby na ďalšie krajiny. Pakistanský prezident Muššaraf 
za prítomnosti čínskeho ministra komunikácií nedávno otvoril mor-
ský prístav pri balúčskom meste Gvádar na brehu Arabského mora. 
Peking investoval do prístavných mól a nového letiska 80 % z celko-
vých nákladov vo výške 250 mil. USD. Už predtým fi nancoval prísta-
vy v Mjanmarsku, Bangladéši a na Srí Lanke. Pentagon nazval čínsky 
projekt postupného prenikania na západ pozdĺž pobrežia Indického 
oceánu „šnúrou perál“. India a USA v tom vidia viac ako len obchod-
né záujmy: v Gvádare by mohla byť základňa čínskeho vojnového loď-
stva, čím by si Čína upevnila moc v Indickom oceáne [25]. 
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Strategické väzby íny

Čína si udržiava väzby na všetky významné krajiny a oblasti sve-
ta. Podobne aj EÚ pripravuje novú generáciu dvojstranných dohôd 
o voľnom obchode s kľúčovými partnermi. Prvé kroky už boli uro-
bené vo vzťahu k ASEAN, Južnej Kórei, Indii, krajinám Blízkeho 
východu a v Latinskej Amerike s Andským spoločenstvom. USA, 
ktoré už majú takéto dohody zjednané, získali v rade regiónov výho-
dy pred členmi EÚ. Znižuje to konkurenčnú schopnosť EÚ nielen 
voči USA, ale aj voči Indii a Číne. Tie sa zapájajú do vytvárania zóny 
voľného obchodu v rámci ASEAN. Tento sklz chce EÚ dohnať tým, 
že nové dohody už budú v súlade s prijatými pravidlami WTO. 
Samostatnou iniciatívou v tomto smere je nová stratégia voči Číne. 
V jej rámci sú stanovené aj priority pre oblasť obchodu a investícií. 
V rámci toho Brusel preverí a posilní existujúcu stratégiu v oblasti 
obchodu [20]. EÚ však celkovo nemá defi novanú jasnú politiku 
voči Číne – medzi členskými krajinami sa rôznia postoje k otázkam 
ako napr. embargo na vývoz zbraní do Číny. 

Ťažko predvídateľný je aj režim vycestovania občanov Číny do 
zahraničia. Zatiaľ je ich výrazná prítomnosť v USA, ale dá sa oča-
kávať väčšia expanzia do Európy. Vnútorná migrácia za prácou na 
východ krajiny predstavuje v súčasnosti 200 mil., do roku 2015 to 
má byť 300 mil. ľudí [17]. 

Rozvíja sa aj spolupráca s RF. Čínsky prezident pricestoval v marci 
2007 do Moskvy na štátnu návštevu zameranú na posilnenie spolu-
práce v rámci čínsko-ruského strategického partnerstva. V písomnom 
vyhlásení vydanom po jeho príchode povedal, že rok 2006 zazname-
nal „významný pokrok v rozvoji čínsko-ruských vzťahov“ [28].

Veľká vzdialenosť medzi Čínou a Latinskou Amerikou znamená, 
že by v prípade väčšieho konfl iktu Čína nebola schopná brániť svo-
je záujmy v tejto oblasti. Spolupráca s regiónom by sa zrejme pre-
rušila a Čína by sa asi sústredila sa na obranu bližších dodávateľov. 
Preto zrejme nechce klásť veľký dôraz na dodávky energie z Latin-
skej Ameriky, aj keby bola schopná narušiť obchodné väzby medzi 
regiónom a USA [14]. Čínska politika voči regiónu a jej prístup 
k vzťahom medzi USA a Latinskou Amerikou sú skôr pragmatic-
ké. Je ochotná spolupracovať, aby získala kontrakty, ale uvedomu-
je si vplyv USA a snaží sa vyhnúť možným konfl iktom. Posilňuje 
teda svoje väzby, ale nepovažuje región za strategicky významný. Jej 
partneri v oblasti (Bolívia, Ekvádor, Venezuela) teda nemôžu rátať 
s tým, že by im spojenectvo s Čínou zabezpečilo vyváženie vplyvu 
USA. Aj keď Venezuela predstavuje prirodzeného spojenca Číny a 
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7 Deklaroval napríklad, že 
Venezuela zníži vývoz ropy 
do USA, kam v sú asnosti 
smeruje asi 60 % jej ropných 
produktov – pozn. aut.

8Pri pokuse Venezuely v roku 
2006 získa  pozíciu nestále-
ho lena v BR OSN sa ína
odmietla zapoji  do jej roz-
tržky s USA. Bola aj proti 
návrhom na reformu OSN, 
ktorú presadzovali Brazília, 
Nemecko, India a Japonsko, 
napriek predchádzajúcej 
podpore Brazílie pri záujme 
o stále kreslo v BR OSN [14] 
– pozn. aut.

9 Venezuelský vývoz surovej 
ropy do íny tvorí len 2,3 
% dovozu íny oproti 18 % 
Angoly, 16 % Saudskej Ará-
bie a 12 % Iránu. Preprava 
venezuelskej ropy do íny 
v sú asnosti trvá 44 dní. 
Vybudovanie ropovodu cez 
Kolumbiu by znížilo preprav-
nú dobu len asi o 20 dní a 
bližšie zdroje by boli atrak-
tívnejšie [14] – pozn. aut.

má značné zásoby ropy (80,5 mld. barelov), rozsiahle ropné nále-
ziská a množstvo zemného plynu, Čína nepodporuje jej zahranič-
né iniciatívy. Chávezova politika sa orientuje na zvyšovanie štátnej 
kontroly nad odvetviami ropy a plynu. Zahraničné operácie v kraji-
ne musia byť zo zákona spoločnými podnikmi s majoritným podie-
lom PDVSA. Zahraničná politika je tesne zviazaná s energetickou 
politikou7. Čína sa snaží využiť priaznivú situáciu a prezentovať sa 
ako strategický partner Venezuely. Investícia 1,5 mld. USD, určená 
pre túto krajinu, by spolu s investíciami do spoločného podniku 
Orinoco (4 mld. USD) urobila z Venezuely najväčšieho príjemcu 
čínskych investícií v regióne [14]. Čínske investície však môžu byť 
nakoniec menšie a Venezuele sa navyše nedarí využiť obchodné väz-
by na priamu politickú podporu8.Rozdiel medzi rétorikou a reali-
tou je v politike Číny k Latinskej Amerike bežný. Región predstavu-
je žiaducu diverzifi káciu energetických dodávok, ale je len vedľajším 
partnerom9. Napriek rastu dovozu ropy z tejto oblasti nebude Čína 
od nej strategicky závislá a navyše spolupracuje s množstvom fi riem 
(British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, ENI, ExxonMobil, 
Petrobras, Repsol, Royal Dutch Shell, Statoil) z rôznych krajín vrá-
tane USA. 

V roku 2005 47 % celkového vývozu z Latinskej Ameriky išlo do 
USA, 14 % do EÚ a len 4 % do Číny. Dokonca aj keby Čína splnila 
svoj zámer 100 mld. USD investícií do regiónu do roku 2010, bude 
mať stále značne nižší ekonomický vplyv ako USA [15]. Región 
teda zrejme zostane ekonomicky závislý od USA a Čína tu nenaruší 
ich ekonomické záujmy. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Je zjavné, že na SR ako člena EÚ bude z hľadiska bezpečnosti a eko-
nomických dopadov mať Čína len nepriamy vplyv prostredníctvom 
väzieb medzi Čínou a EÚ. Napriek tomu sa v aktívnej účasti sloven-
ských subjektov pri spolupráci s čínskymi subjektmi pri rešpektova-
ní rámcových pravidiel EÚ zdá byť potenciál výhod značný. Okrem 
bežných dát o obchodnej výmene nie je však zatiaľ dosť dobre mož-
né odhadnúť rozsah angažovanosti slovenských subjektov na roz-
voji Číny ani potenciál v čase, keď sa prítomnosť môže komerčne 
realizovať. 

Postavenie SR v kontexte vývoja Číny je vďaka rozdielnej veľkosti 
obidvoch krajín asymetrické pre obchod aj pre investície. Kým zme-
ny v Číne sa môžu významne prejaviť na ekonomike SR, opačne to 
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neplatí. Zmeny v Číne sa tak budú brať vždy v súvislosti s postave-
ním SR ako člena EÚ. Isté riziko je v možnosti relokácie fi riem zo 
SR do Číny a v konkurencii čínskych a indických automobiliek na 
európskom a domácom trhu.

V Číne existuje rad problémov, s ktorými sa ústredná vláda 
snaží vyrovnať, a ktoré môžu vplývať na medzinárodnú komuni-
tu – korupcia, národnostné a náboženské menšiny, vzťahy vnútro- 
a zahraničnopolitické, ale aj problematika životného prostredia či 
silných regionálnych disparít najmä medzi východným a západným 
regiónom. Napriek zdanlivo významným potenciálnym medziná-
rodným dopadom bude zrejme vážnejším problémom narastanie 
„investičnej bubliny“ na čínskom fi nančnom trhu, kde investujú 
a budú investovať európske spoločnosti. Od začiatku roku hlavné 
čínske akcie posilnili už o vyše 60 %, index šanghajskej burzy zdvoj-
násobil svoju hodnotu a počet investorov z radov čínskeho obyva-
teľstva rýchlo narastá.  

Budúcnosť vyžaduje komplexnejší prístup krajín EÚ a SR k Číne. 
Zbavenie sa zjednodušujúcich ideologických pohľadov je predpok-
ladom spolupráce v oveľa širších rámcoch ako v minulosti s výrazný-
mi ekonomickými efektmi najmä pre slovenskú stranu. V dlhodo-
bom horizonte bude zaujímavé sledovať politiku otvorenosti Číny 
v oblasti turistiky, ako aj prípadných dlhodobých pobytov čínskych 
občanov v Európe. 
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1 Aj ke  ur itú „logiku“ by 
sme mohli vidie  v koncep-
te „straty tváre“, ktorý je 
v Ázii dodnes pomerne sil-
ným fenoménom. V podsta-
te ide o vyhnutie sa „tráp-
nej“ situácii za každú cenu, 
teda napr. prekrúcanie i
zatajovanie pravdy, klama-
nie, nepriznanie si chyby za 
žiadnych okolností a pod. – 
pozn. aut.

2Súviselo to s údajnými falšo-
vate skými aktivitami K DR
a púš aním falošných dolá-
rových bankoviek („super-
notes“) do obehu prostred-
níctvom banky Banco Del-
ta Asia v Macau. USA preto 
zmrazili severokórejské aktí-
va v hodnote cca 25 mil. 
USD – pozn. aut. 

3 BR OSN zareagovala rezo-
lúciou 1695 – pozn. aut.

Autor: Peter BREZÁNI

Oponenti:  Daniel DOM, Lucia HÚSENICOVÁ, 
Ján HOMOLA

Názorové rozdiely v rámci rozhovorov by sa dali prekonať.
Ak by sme žili v logickom, racionálnom svete.

Christopher Hill, hlavný vyjednávač USA

Úvod
Obavy zmenené na skutočnosť
Koniec multilaterálneho úsilia?
Piate kolo, časť druhá
Trojka a trinástka – šťastné čísla piateho kola?
Bude už túto zmluvu Kim Jong Il rešpektovať?
Namiesto záveru
Implikácie pre Slovensko

Úvod

Hoci je úvodný citát vytrhnutý z kontextu, určite by nestratil 
význam v žiadnej fáze celého, takmer štvorročného procesu šesť-
stranných rozhovorov. Je pravda, že kontinuitu v podobe odchodov 
a návratov k rokovaciemu stolu KĽDR uprieť nemožno, logika jej 
správaniu však skutočne chýbala.1

A nič na tom nezmenil ani rok 2006. Po tom, čo participujúce 
strany dospeli v septembri 2005 k dohode a zhodli sa aj na pokra-
čovaní rozhovorov, KĽDR svoju účasť v tomto formáte prerušila 
z dôvodu amerických fi nančných sankcií.2 Od novembra, keď sa 
začalo a aj prerušilo piate kolo, sa zvyšných päť strán snažilo dostať 
KĽDR k rokovaciemu stolu a dohodnúť implementačný mechaniz-
mus septembrovej dohody. KĽDR v tom období dodržiavala svo-
ju taktiku a testovala svoje mantinely prostredníctvom odvážnych 
vyjadrení svojich predstaviteľov, „bojachtivých“ editorialov v štát-
nom denníku či, čo najviac upútalo pozornosť, odpálením siedmich 
rakiet3 5. 7. 2006 [7]. O motivácii a dôvodoch mohli analytici v tej 
dobe len špekulovať a dnes to ani nie je podstatné, keďže takmer na 
deň presne o tri mesiace neskôr oznámila svetu oveľa zarážajúcejšiu 
skutočnosť.

Konvergencie a divergencie 
kórejskej denuklearizácie 1.5
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4 3. október sa viaže k jedné-
mu z najdôležitejších kórej-
ských sviatkov, a to v K DR
i v KR. Ide o de , ke  pod-
a legendy Tangun (mýtický 

otec-zakladate  kórejského 
národa) založil prvé krá ov-
stvo Tangun oson (2333 
pred n. l.) – pozn. aut.

5 Pod a severokórejských 
údajov bola Kórejská strana 
práce založená 10. 10. 1945 
– pozn. aut. 

Obavy zmenené na skuto nos

KĽDR vyhlásila 3. 10. 20064, že plánuje v budúcnosti uskutočniť 
jadrové testy [9]. Aj keď toto vyhlásenie neuvádzalo konkrétny ter-
mín, išlo o prvé takéto rázne a verejné vyjadrenie, ktoré bolo nanaj-
výš znepokojujúce. Reakcia mocností bola preto jednotná a jedno-
značná – testy sú neprijateľné a ich prípadná realizácia nezostane 
nepovšimnutá [15]. Evidentne to vrásky na čele Kim Čong Ilovi 
nerobilo a aj napriek tejto „hrozivej“ reakcii Severná Kórea 6 dní od 
vyhlásenia uskutočnila jadrový test [6]. V ten moment sa zdalo, že aj 
napriek ústupkom USA, čínskej mediácii a juhokórejskej ústretovos-
ti sú vyhliadky na úspešné pokračovanie denuklearizácie mizivé. 

Z kvalitatívneho hľadiska test nepriniesol to, čo si od neho seve-
rokórejskí vedci sľubovali. Každopádne mal však oveľa širší strate-
gický dopad. Podzemný jadrový výbuch potvrdil, že KĽDR úspeš-
ne extrahovala plutónium v objeme postačujúcom na výrobu mini-
málne jednej jadrovej bomby a ukončil tak roky špekulácií. Otázka, 
prečo KĽDR uskutočnila jadrové testy tesne predtým, ako sa mala 
zúčastniť na ďalšom kole rozhovorov, zapadá do kontextu úvodného 
citátu tejto state. Istými motivačnými faktormi však mohli byť pre-
trvávajúce fi nančné sankcie zo strany USA a žiadne náznaky ich zru-
šenia či blížiace sa voľby v USA a nádej na zmenu americkej politiky 
voči KĽDR. Takisto nástup „hardlinera“ Šinza Abeho do funkcie 
japonského premiéra, či zvolenie vtedajšieho juhokórejského minis-
tra zahraničných vecí Pan Ki-Muna za generálneho tajomníka OSN 
mohli spustiť túto „tsunami“ severokórejského konania. Ak pridá-
me potrebu ukázať výsledky dlhoročnej snahy a odriekania doma, 
pred blížiacim sa výročím založenia Kórejskej strany práce5, „nepot-
restané“ testy Indie či Pakistanu alebo možnosť vytasiť takú vysokú 
kartu v rozhovoroch so svojimi partnermi, severokórejské správanie 
naznačuje určitú svojskú logiku – stále je však nepredvídateľné.

Koniec multilaterálneho úsilia?

Reakcia na testy bola rýchla a jednotná (aspoň ohľadom verbálneho 
prejavu). Najtvrdšie zareagovalo Japonsko, ktoré okamžite zakázalo 
prístup severokórejských lodí, tovarov a osôb do japonských prísta-
vov a na letiská a spolu s USA trvali na nekompromisnej odpovedi 
BR OSN [2]. Južná Kórea pozastavila plánovanú pomoc a oznámila 
prehodnotenie svojej „slnečnej politiky“ [13]. Čína označila jadro-
vé testy za fl agrantné a drzé porušenie medzinárodných záväzkov 
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6K DR dlhodobo vníma šes -
stranné fórum len ako spôsob 
privies  USA k bilaterálnym 
rozhovorom a v podstate svo-
jím správaním dosiahla zatia
to, o chcela – pozn. aut.

[17]. Takáto nezvyčajne tvrdá rétorika len potvrdzuje, že Kim Čong 
Il prekročil hranicu a naznačovala, že odpoveď v podobe rezolúcie 
bude minimálne taká tvrdá ako tieto vyjadrenia. 

Pri formulovaní rezolúcie BR OSN sa však ukázalo, že tvrdé odsú-
denie jadrových testov bolo skutočne iba verbálne. Čína, Rusko a ani 
Južná Kórea neboli ochotné podporiť návrh USA, ktoré boli spo-
ločne s Japonskom za nekompromisný a tvrdý postoj. Tieto rozpory 
sa preniesli i do odpovede BR OSN, ktorá prišla v podobe rezolúcie 
1718 zo 14. 10 2006 [12]. Tá v princípe požaduje od KĽDR, aby 
neuskutočnila ďalšie jadrové a raketové testy, aby sa vzdala svojho 
raketového programu a ukončila svoj jadrový program. Od člen-
ských štátov požaduje, aby sa vyhli priamym i nepriamym dodáv-
kam, predaju či transferu akýchkoľvek zbraní, vojenských či iných 
príslušných zariadení, zbraní hromadného ničenia (ZHN) a luxus-
ného tovaru. Tiež navrhuje kontrolu všetkých severokórejských lodí 
a zmrazenie všetkých fi nančných tokov, ktoré by mohli byť spojené 
s výrobou alebo distribúciou ZHN. Sankcie sa tak dotýkajú výhrad-
ne vojenského materiálu a luxusného tovaru. Na dohľad nad dodr-
žiavaním rezolúcie bola zriadená komisia, ktorej predsedá SR. 

Samozrejme, že KĽDR rezolúciu označila za neprijateľnú a zdô-
raznila, že ďalší medzinárodný nátlak bude považovať za vyhlásenie 
vojny [14], no po upokojení situácie súhlasila s účasťou na pokračo-
vaní 5. kola šesťstranných rozhovorov. Tým predchádzala prvá bila-
terálna schôdzka amerického a severokórejského vyjednávača6 [23]. 

Piate kolo, as  druhá

Piate kolo rozhovorov pokračovalo po niekoľkých odkladoch od 
18. 12. 2006. Už na ustanovujúcom stretnutí bolo zrejmé, že jad-
rový test KĽDR zdvihol sebavedomie a severokórejský vyjednávač 
predniesol dlhý zoznam neprijateľných (no nie nových) požiada-
viek [3]. Samozrejme, že zvyšných päť štátov na podmienky nepris-
talo a rozhovory čakalo zložité obdobie. Pre úspech šesťstranných 
rozhovorov ako takých bolo veľmi dôležité, aby boli v tomto kole 
zadefi nované implementačné mechanizmy dohody zo septembra 
2005, a to tak, aby donútili KĽDR začať s ich realizáciou. Roko-
vania však neustále brzdila požiadavka KĽDR na uvoľnenie fi nan-
čných sankcií zo strany USA. Táto otázka sa začala preto riešiť na 
špeciálnom bilaterálnom fóre USA – KĽDR [21]. Bolo zrejmé, že 
jej skoré vyriešenie by posunulo rokovania o hodný kus vpred. Ale 
ako je zvykom, bolo veľmi problematické nájsť spoločnú reč. Aj keď 
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to dva dni pred ukončením predĺženej druhej časti 5. kola vyzeralo 
nádejne a USA položili na stôl i návrh výhod pre KĽDR za vzdanie 
sa jadrového programu, nepodarilo sa dospieť k žiadnemu záveru 
a druhá časť 5. kola bola ukončená [4].

V nasledujúcom období bolo nutné KĽDR udržiavať zanepráz-
dnenú, aby nemala čas myslieť na druhý test a dostať ju čo najskôr 
k rokovaniam. Tajné služby zainteresovaných i nezainteresovaných 
krajín napäto sledovali aktivity v okolí severokórejského jadrového 
komplexu a ostatných podozrivých lokalitách a verili, že sa KĽDR 
neuchýli k ďalšiemu testu. Ten by položil šesťstranné rozhovory na 
lopatky a viedol by určite k ešte rozsiahlejším sankciám. 

KĽDR však evidentne potrebovala čas na vyjadrenie sa k americ-
kému decembrovému návrhu. Pozitívnym elementom vývoja bolo i 
bilaterálne stretnutie Kim – Hill v Berlíne 16. – 18. 1. KĽDR bola 
evidentne pripravená odpovedať na americký návrh z pekinských 
rokovaní. Obsah stretnutia síce nebol zverejnený, ale všetko nasved-
čovalo tomu, že KĽDR sa zúčastní na ďalšom pokračovaní 5. kola 
[18]. Agence France Presse navyše citovalo hovorcu severokórejského 
MZV, ktorý sa vyjadril, že „tri dni rozhovorov medzi Kimom a Hil-
lom v Berlíne dospeli k ‘určitej dohode‘“. Hovorca to ďalej nešpe-
cifi koval, ale americký vyjednávač okamžite zareagoval tvrdením, 
že k žiadnej dohode nedošlo a že prvoradým fórom na vyriešenie 
jadrovej otázky sú šesťstranné rozhovory [22]. Každopádne, nič to 
nemenilo na fakte, že postoj KĽDR bol jednoznačne „pro-rokovací“ 
a predpokladalo sa, že tretie pokračovanie 5. kola je na obzore. 

Trojka a trinástka – š astné ísla piateho kola?

Začiatkom februára sa začali „jadroví vyjednávači“ schádzať v Pekin-
gu na treťom pokračovaní 5. kola, na ktorom sa aj napriek sľubnému 
berlínskemu rokovaniu očakávali pomerne tvrdé vyjednávania. Oča-
kávania sa potvrdili hneď v prvý deň. Čínsky vyjednávač predložil na 
úvodnom rokovaní draft  vyhlásenia, ktoré severokórejská strana jed-
noznačne odmietla [5]. USA preto pristali aj v tejto časti na bilaterál-
ne rokovania, v rámci ktorých sa snažili presvedčiť KĽDR, že je nut-
né dospieť k dohode. Severná Kórea bola nečitateľná ako vždy. Ešte 
12. 2. 2007 sa v kórejskej tlači objavovali titulky hlásajúce „problémy 
vo vyjednávaní“. Vyjadrenia o veľkej snahe dospieť k záveru a nemož-
nosti prekonať názorové rozdiely zapĺňali spravodajstvo. Všetko sta-
rý známy scenár. Pribudli však správy, ktoré predtým príliš pertrak-
tované v médiách (zo strany vyjednávačov) neboli. Aspoň nie tak 
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otvorene. Išlo napríklad o vyjadrenie amerického vyjednávača Hilla, 
ktorý pomerne jasne naznačil, že ide o poslednú ponuku, ktorú USA 
dávajú: „... teraz je všetko na KĽDR. Myslím, že my sme ponúkli už 
všetko... teraz sa musia rozhodnúť oni... nemyslím, že je treba ďalej 
vyjednávať.“[16] Navyše ani ostatní nedávali KĽDR inú možnosť 
ako pristúpenie na dohodu. Problémom bolo, že KĽDR jednoducho 
žiadala príliš mnoho za príliš málo. Jednotliví vyjednávači vnímali 
požiadavku KĽDR na energetickú protihodnotu za ukončenie svoj-
ho jadrového programu ako prehnanú. Na druhý deň (13. 2. 2007) 
však nastala situácia, ktorú predpokladal len málokto. KĽDR súhla-
sila s poopraveným čínskym (americkým) návrhom a urobila tak prvý 
krok k implementácii spoločného vyhlásenia z roku 2005 [10]. 

Text dohody pozostáva zo siedmich častí [1] a v podstate zaväzuje 
KĽDR uzavrieť a zapečatiť (na účely eventuálneho ukončenia činnos-
ti) jongbjonský jadrový komplex, pozvať späť inšpektorov MAAE, 
a to všetko do 60 dní od podpisu dohody. Ako protihodnotu by mala 
získať 50 000 ton palív podľa plnenia 60-dňovej lehoty a zvyšných 
950 000 ton podľa ďalších krokov smerujúcich k úplnej denukleari-
zácii. Náklady budú rovnomerne rozdelené medzi päť zainteresova-
ných krajín. Dohoda zaväzuje USA začať proces odstránenia KĽDR 
zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus a zrušiť fi nančné san-
kcie. Navrhuje i vytvorenie 5 pracovných skupín, ktoré by prejedná-
vali problematické body v separátnych fórach. Jedna pracovná skupi-
na sa zameria výhradne na denuklearizáciu Kórejského polostrova, 
dve sa budú venovať normalizácii vzťahov medzi KĽDR a USA, res-
pektíve KĽDR a Japonskom, a zvyšné dve problematike energetickej 
a potravinovej pomoci a možnosti vytvorenia severoázijského miero-
vého a bezpečnostného mechanizmu. Všetky by mali začať svoju prá-
cu do 30 dní od podpísania dohody. Záverečným ustanovením všetky 
strany potvrdili, že sa 19. 3. stretnú v rámci šiesteho kola.

Bude už túto zmluvu Kim ong Il rešpektova ?

Dohoda ešte nebola ani podpísaná a už bola podrobená pomerne 
širokej kritike. Jednak za to, že pripomína dohodu z roku 1994, 
a jednak za to, či odráža skutočné intencie KĽDR, keďže priebeh 
podpisu bol na jej štandardy „podozrivý“: príliš veľký optimizmus 
pred podpisom zmluvy, nerealistické podmienky kladené KĽDR 
a podpis zmluvy, keď všetci rátali s nezdarným ukončením roko-
vaní. Aj napriek tomu je medzi rámcovou zmluvou a februárovou 
dohodou jeden významný rozdiel: jasná časová a objemová závislosť 
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7 Na druhej strane, pri každej 
dohode má K DR pomer-
ne slušnú históriu podpisov 
a odstúpení od zmlúv, pri-
om žiadna z nich ju nedo-

nútila zastavi  jadrový prog-
ram – pozn. aut.

8 Zvláš  návšteva lena stra-
ny Uri a bývalého premiéra 
Lee Hae-chana, ktorý je blíz-
kym spolupracovníkom pre-
zidenta Ro Mu Hjuna, rozp-
rúdila vnútropolitickú disku-
siu. Opozi ná strana GNP 
obvinila Hae-chana, že taj-
ne rokuje s K DR (na pokyn 
prezidenta) o alšom inter-
kórejskom summite. Navyše 
zmienená opozi ná strana 
zmiernila svoj tvrdý postoj 
vo i K DR – pozn. aut

9 Príspevok bol pripravený k 
20. 4. 2007 – pozn. aut.

získaných výhod od uskutočnených krokov, teda viac za viac, menej 
za menej. Inými slovami, tentoraz je v životnom záujme severokó-
rejských elít plniť jednotlivé uznesenia7.

Navyše, jednotlivé pracovné skupiny začali postupne rokovať a 
americká spravodajská služba koncom februára informovala skep-
tických zákonodarcov, že všetko nasvedčuje tomu, že KĽDR začala 
s plnením zmluvy [19]. Aj „normalizačné“ rozhovory s USA pre-
biehali podľa predstáv oboch participujúcich strán a kórejsko-kórej-
ské vzťahy naberali na intenzite8. Jediným očividným problémom 
bol snáď len krívajúci vzťah s Japonskom, ktorý však pre prvora-
dé zameranie KĽDR na zlepšenie vzťahov s USA nebol pri plnení 
prvých krokov denuklearizačnej časti dohody prioritným problé-
mom. Okrem toho tesne pred začatím 6. kola vyhlásil Christop-
her Hill, že fi nančný problém medzi oboma krajinami je vyriešený 
a KĽDR už nič nestojí v ceste denuklearizácii. Žiaľ, počas 6. kola 
severokórejský vyjednávač Kim Kye Kwan opustil Peking a odletel 
do Pchjongjangu. Dôvodom jeho nepokračovania v rozhovoroch 
bola skutočnosť, že KĽDR sa k svojim 25 miliónom, ktoré Hill 
označil za „rozmrazené“, nevedela technicky dostať [11]. Vyjedná-
vania sa opäť ocitli na mŕtvom bode a KĽDR tvrdohlavo trvala na 
svojom – k rokovaniam sa vráti, až keď budú fi nančné prostriedky 
v Macau disponibilné.

Christopher Hill 11. 4. oznámil, že otázka účtov v Macau je vyrie-
šená i po technickej stránke a skutočne je už len na KĽDR, aby si to 
overila a zareagovala [20]. Aj napriek ústretovosti KĽDR mlčala a stá-
le mlčí. Horšie však je, že KĽDR nestihla dodržať ani termín (vypršal 
14. 4.) na zavretie a zapečatenie jongbjonského reaktora9. Na druhej 
strane, americký guvernér Richardson po svojej ceste do KĽDR infor-
moval, že Severná Kórea sa cíti byť stále zaviazaná februárovou doho-
dou a začne ju plniť hneď potom, ako bude mať v rukách peniaze [8]. 
Kim dostal ešte jednu šancu a čas navyše. Je skutočne už len na ňom, 
či sa denuklearizácia Kórejského polostrova stane skutočnosťou .

Namiesto záveru

Ako už bolo spomenuté, hľadať logiku za správaním KĽDR (Kim 
Čong Ila) je úloha prinajmenšom neľahká. Je síce pravda, že čias-
točné vysvetlenie môžeme tentoraz hľadať i v naakumulovaných 
udalostiach, ktoré kolidovali s 60-dňovou lehotou na uzavretie 
a zapečatenie jongbjonského reaktora – počnúc oslavami narode-
nín Kim Čong Ila koncom februára, cez oslavy narodenín „večného“ 
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prezidenta Kim Il Sunga a končiac prípravami 75. výročia založenia 
ľudovej armády (25. 4.). Je preto veľmi pravdepodobné, že KĽDR 
začne s implementáciou prvých krokov až po oslavách. KĽDR už 
v podstate svojím správaním dosiahla to, čo chcela – rovnocenné 
bilaterálne kontakty s USA. Ako som spomenul, primárne vníma-
la (a vďaka februárovej dohode stále vníma) šesťstranné fórum ako 
možnosť vybudovať si strategické a dlhodobé partnerstvo s USA. 
Inými slovami – mier a diplomatické uznanie. Splnenie podmienok 
februárovej dohody je pre KĽDR pomerne jednoduché a dokáže 
tak urobiť v krátkom čase za viac ako primeranú náhradu. Je preto 
viac ako žiaduce, aby tak urobila čo najskôr.

Multilaterálne fórum sa aj vďaka zmene politiky USA stalo dyna-
mickejším a fl exibilnejším. Potvrdila sa téza, že kombinácia bilate-
rálnych rozhovorov s ich multilaterálnou podobou je plodnejšia ako 
plenárne zasadnutia a že tak možno KĽDR najúčinnejšie donútiť 
k realizácii denuklearizačných krokov. 

Implikácie pre Slovensko 

Ako som spomenul v minuloročnej Panoráme, kríza na Kórejskom 
polostrove je viac ako len regionálnym sporom a dôsledky jej nerie-
šenia by mali globálny charakter v bezpečnostnej, politickej a soci-
oekonomickej sfére. SR ako členská krajina viacerých významných 
medzinárodných zoskupení a špeciálne ako krajina, ktorá je nestá-
lym členom BR OSN, nesie bremeno vyššej medzinárodnej zodpo-
vednosti. V prípade otázky severokórejského jadrového programu 
sa stala krajinou predsedajúcou sankčnému výboru na dodržiavanie 
rezolúcie 1718. Pre Slovensko je to výzva, ktorej zatiaľ čelí vzhľadom 
na skostnatenosť samotnej inštitúcie celkom obstojne. Aj vzhľadom 
na prehlbujúcu sa ekonomickú previazanosť s južnou časťou Kórej-
ského polostrova je potrebné, aby sa SR aktivizovala i na poli zahra-
ničnopolitickom a doviedla svoju prácu na predsedníckom poste 
aktívnou politikou do zdarného konca.
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Úvod

Základní stavební kámen japonské bezpečnostní politiky tvořilo po 
celé období studené války těsné spojenectví s USA, které hrály roli 
„učitele“ a „ochránce“ v jedné osobě.1 Japonsko se naproti tomu až 
příliš ochotně pasovalo do pozice „žáka“ a s odvoláním na 9. článek 
své pacifi stické ústavy si dokázalo dlouhodobě udržet podíl vojen-
ských výdajů na HDP pod hranicí jednoho procenta. Zásadní změ-
ny na geopolitické mapě světa v průběhu 90. let však donutily Japon-
sko, aby přehodnotilo svůj dosavadní přístup k bezpečnostním otáz-
kám a nově defi novalo svoji roli v regionu východní a jihovýchodní 
Asie, zejména pak s ohledem na vývoj u jeho nejbližších sousedů – v 
Číně, v Rusku a v Jižní i Severní Koreji. S nástupem Koizumiho vlá-
dy v dubnu 2001 tak Japonsko defi nitivně opouští pozici „černého 
pasažéra“ a svůj vztah vůči USA postupně mění z roviny učitel-žák 
do role rovnoprávného partnera, který hájí jejich zájmy v jihový-
chodní Asii [8]. Aby se však Japonsko mohlo takovéto úlohy nále-
žitě zhostit, musí si zajistit odpovídající vojenský potenciál. Snahy 
o jeho vybudování budí zcela přirozeně obavy v ostatních zemích 
regionu, které stále ještě mají v živé paměti japonský militarismus z 
dob války ve východní Asii. Svědčí snad nejnovější vývoj v japonské 
zahraničně bezpečnostní politice o sílící hrozbě oživení japonského 
militarismu, nebo naopak směřuje k posílení bezpečnostní stabili-
ty celého regionu, ozývá se stále častěji z Číny, Jižní Koreje a zemí 
jihovýchodní Asie. Japonsko se tak ocitá ve schizofrenním postave-
ní, neboť posilování vojenského spojenectví s USA ho stále inten-
zivněji vzdaluje ostatním zemím východní Asie, se kterými je pevně 
spojeno kulturními, ekonomickými a částečně i politickými vazba-
mi. Udrží si Japonsko i nadále svůj tradiční přístup k zahraničně 
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2 Se zahrani ním angažmá 
nakonec souhlasila v roce 
1994 i Japonská socialistická 
strana, která se jako opozi -
ní strana stav la v uplynulých 
50 letech proti jakémukoli 
p sobní japonských jedno-
tek sebeobrany mimo vlastní 
území – pozn. aut. 

3 Všechna japonská jména 
jsou uvád na v eském p e-
pisu v po adí osobní jméno 
– p íjmení – pozn. aut.

4 Zákon byl schválen 27. 7. 
2003 a konkrétní plán na 
vyslání jednotek sebeobrany 
odsouhlasen vládou 9. 12. 
2004 – pozn. aut.

5 Podle pr zkum  ve ejného
mín ní z ledna 2004 pova-
žovalo 51,6 % dotázaných 
ú ast japonských ozbroje-
ných složek na vojenských 
operacích v Iráku po boku 
USA za protiústavní [9] – 
pozn. aut.

bezpečnostním otázkám, který vychází ze zásady ekonomické anga-
žovanosti a politické umírněnosti?

Zapojení Japonska do systému kolektivní 
bezpe nosti

První změny v postojích Japonska k otázkám kolektivní bezpečnosti 
se projevily již počátkem devadesátých let. Po opakované kritice ze 
strany USA za nedostatečný podíl na řešení krize v Perském záli-
vu 1991 se Japonsko rozhodlo vyslat v roce 1992 ženijní a týlové 
jednotky sebeobrany do Kampučie v rámci mezinárodních kontin-
gentů OSN. Účast v mírových sborech OSN byla po následujících 
10 let jediným aktivním přípěvkem Japonska k zajištění kolektiv-
ní bezpečnosti především v oblasti jihovýchodní Asie.2 Zásadní 
obrat v přístupu k bezpečnostním otázkám nastal až s nástupem 
Džun´ičiróa Koizumiho3 do funkce předsedy vlády v dubnu 2001. 
Jeho bezvýhradná podpora Bushovy politiky boje proti mezinárod-
nímu terorismu po 11. září se projevila především při projednávání 
návrhu zákona o mimořádných opatřeních na obnovu a pomoc Irá-
ku (Iraku fukkó šien tokubecu sóčihó)4. I přes ostrou kritiku na půdě 
parlamentu byl nakonec zákon schválen a v průběhu ledna 2004 se 
první skupina jednotek sebeobrany zapojila do nebojových operací 
v Iráku. Zpočátku kladně hodnocená součinnosti japonských jedno-
tek při stabilizaci situace v Iráku se postupně stala předmětem sílící 
kritiky nejen v řadách opoziční Sociálně-demokratické strany, která 
v manifestu vydaném v únoru 2006 odmítla vysílání jednotek sebe-
obrany jako protiústavní, ale svůj negativní postoj vyjádřila i značná 
část japonské veřejnosti.5 Hlavním důvodem klesající podpory byly 
částečně oprávněné obavy z možných teroristických útoků a dal-
ších odvetných opatření ze strany islámských teroristických orga-
nizací. Těsně před vysláním japonských jednotek byli v listopadu 
2003 zabiti v Iráku dva japonští diplomaté a v průběhu roku 2004 
uneseni tři japonští novináři a humanitární pracovníci. I přes odmí-
tavý postoj k vojenským aktivitám Japonska však vláda rozhodla v 
prosinci 2005 prodloužit pobyt jednotek sebeobrany v Iráku o další 
rok s tím, že po uplynutí této doby počítá s jejich postupným staho-
váním. Vzhledem k tomu, že činnost japonských vojenských jedno-
tek, které působily na základně poblíž jihoiráckého města Samawa 
(provincie Muthanna), byla v souladu s japonskou legislativou ome-
zena pouze na nebojové humanitární a týlově ženijní aktivity, jejich 
bezpečnost museli zajišťovat vojáci jiných kontingentů, především 
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britské a australské jednotky. Jejich postupné stahování plánované 
na květen 2006 tak přinutilo i japonskou vládu přehodnotit důvody 
k další vojenské přítomnosti v této oblasti a v červnu 2006 Japonsko 
zahájilo stahování všech 600 vojáků pozemní armády. V regionu 
zůstaly pouze japonské letecké síly, které měly do konce července 
2007 zajišťovat v součinnosti s mnohonárodnostními jednotkami 
přepravu humanitární pomoci (zboží a osob) mezi Irákem a Kuvaj-
tem. V březnu 2007 pak japonská vláda schválila prodloužení mise 
tohoto omezeného kontingentu o další dva roky s cílem stabilizovat 
podmínky pro obnovu Iráku.

Budoucnost amerických jednotek v Japonsku

Není pochyb, že boj proti mezinárodnímu terorismu tvořící osu 
Bushovy zahraniční politiky vyvolal potřebu větší fl exibility v 
rozmístění amerických vojenských jednotek v oblastech blízkých 
potenciálního „oblouku nestability“, který se klene od severní Afri-
ky k jihovýchodní Asii. Nemalou roli v těchto plánech přirozeně 
hraje i Japonsko. Přestože japonsko-americké spojenectví v oblasti 
bezpečnostní politiky nebylo dlouhodobě zatíženo žádnými zásad-
ními spory, od poloviny 90. let se začínají ozývat hlasy volající po 
přehodnocení americké vojenské přítomnosti v Japonsku. Zpočátku 
úspěšně se vyvíjející jednání o revizi bezpečnostní smlouvy zkom-
plikoval případ dvanáctileté japonské školačky, kterou v září 1995 
znásilnili na Okinawě tři američtí vojáci. Tato událost společně se 
záměrem USA vybudovat na letecké základně Futenma nový heli-
port vyvolala vlnu protestů místních farmářů, kteří odmítli prod-
loužit nájemní smlouvy pozemků, na kterých jsou základny umístě-
ny. I přes mohutné protesty však Horní sněmovna schválila v dubnu 
1997 návrh zákona o automatickém prodloužení nájemních smluv. 
V referendu, které proběhlo v prosinci téhož roku, se většina místní-
ho obyvatelstva sice vyslovila proti výstavbě heliportu, nicméně vlá-
da premiéra Hašimota pohrozila, že přehodnotí plán hospodářské 
pomoci a zastaví přerozdělování veřejných prostředků ve prospěch 
celé prefektury Okinawa, pokud nedojde k dohodě mezi představi-
teli americké armády a místními farmáři, a odmítla jednat s USA o 
případném přesunu základny na jiné místo.

K zásadními posunu ve vztazích mezi centrální vládou, místními 
farmáři a americkou stranou došlo až po nástupu premiéra Koizu-
miho, kdy americká strana vypracovala plán na přesun podstatné 
části základny do blízkosti města Nago na poloostrově Henoko. 
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Novým předmětem sporu se však stalo umístění přistávací drá-
hy, neboť trasy přistávajících letadel měly vést přímo nad městem. 
Počátkem ledna 2007 konečně došlo k dohodě s tím, že místo jedné 
přistávací dráhy budou vybudovány dvě o délce 1 800 metrů umís-
těné do tvaru písmene V, které umožní jak start tak přistání letadel 
ze směru od moře. 

Všechny tyto diskuze probíhaly za pozadí oboustranného záj-
mu o postupnou restrukturalizaci americké vojenské přítomnos-
ti v Japonsku. Podle údajů japonského Ministerstva obrany čítal k 
1. 1. 2007 celkový kontingent amerických vojáků v Japonsku, včet-
ně obslužného personálu, 47 000 mužů umístěných v 85 americ-
kých vojenských zařízení (základnách a výcvikových prostorech) o 
celkové rozloze 308 km2, z nichž jedna čtvrtina (co do rozlohy) se 
nachází na čtyřech hlavních ostrovech a zbylé tři čtvrtiny na Oki-
nawě [1]. 

Konkrétní jednání, která iniciovalo Japonsko žádostí, aby USA 
odsunuly část svého kontingentu z vojenských základen (přede-
vším na Okinawě), začala již v říjnu 2004. Americká strana se k této 
myšlence stavěla hned od počátku vstřícně, krom jiného i proto, že 
americké jednotky v Japonsku tvoří nejpočetnější námořní kontin-
gent mimo vlastní území USA a americká vláda začala již dávno 
připravovat plán na jejich částečný přesun do oblastí, kde nehrozí 
tak vysoké nebezpečí každodenních konfl iktů s místními obyvatels-
tvem. Rozhodnutí padlo na Guam, který nabízí ideální kombinaci 
příznivé polohy, vynikající infrastruktury (kvalitní přístav, rozsáhlé 
skladovací prostory a rozlehlé letiště) a je tu jen minimální prav-
děpodobnost odporu ze strany místního obyvatelstva. 

Trvalo však téměř rok a půl, než se podařilo dosáhnout shody v 
otázce poměru, v jakém se budou jednotlivé strany podílet na nákla-
dech spojených s odsunem. USA původně požadovaly, aby Japon-
sko hradilo 75 % celkových očekávaných nákladů ve výši 10 mld. 
USD. Takovéto řešení však bylo pro Japonsko nepřijatelné, zejmé-
na s ohledem na již tak hluboký defi cit veřejných rozpočtů a do 
jisté míry i s ohledem na odpor veřejného mínění. Podle článku 24 
dohody o statutu amerických jednotek v Japonsku z ledna 1960 
nesla japonská strana původně jen náklady spojené s pronájmem 
pozemků a nemovitostí [6]. V roce 1978 však tehdejší ředitel Úřadu 
pro obranu (Bóeičó) Šin Kanemaru přijal přechodné opatření, pod-
le kterého japonská vláda hradila i část mezd japonských zaměst-
nanců amerických základen v celkové výši 6,2 mld. jenů ročně. Toto 
rozhodnutí souviselo s rostoucím defi citem USA a s prudkým zhod-
nocováním japonského jenu. V roce 1987 pak Japonsko podepsalo 
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6 P ípadná revize nebude ani 
za takovéhoto rozložení poli-
tických sil snadnou záležitos-
ti. Každou revizi ústavy totiž 
musí krom  dvout etinové 
v tšiny poslanc  parlamen-
tu ješt  schválit nadpolovi -
ní v tšina voli  v národním 
referendu – pozn. aut.

zvláštní dohodu, podle které krom výše uvedených nákladů platí i 
poplatky za údržbu a opravy ubytovacích zařízení, větší část platů 
japonských zaměstnanců a náklady za přesuny amerických jedno-
tek k výcviku. V roce 2006 tak celková výše japonského příspěv-
ku dosáhla hodnoty 232,6 mld. jenů. Za této situace by byla 75 % 
spoluúčast na krytí nákladů spojených s odsunem amerických vojsk 
ekonomicky neúnosná a politicky neprůchodná. Obě strany se pro-
to nakonec v dubnu 2006 dohodly na tom, že Japonsko uhradí 59 % 
z celkové částky 10 mld. USD, kterou si v následujících sedmi letech 
vyžádá stěhování 8 000 příslušníků americké námořní pěchoty a 
9 000 jejich rodinných příslušníků z Okinawy na Guam.

V rámci úsporných opatření dojde navíc ke sjednocení některých 
výcvikových aktivit amerických jednotek a jednotek sebeobrany. 
USA předají pět základen do správy japonských sil sebeobrany a 
několik dalších základen budou oba kontingenty využívat společ-
ně. Hovoří se především o základně Iwakuni v prefektuře Jamaguči, 
kam se mají do roku 2014 přesunout i těžké bombardéry ze základ-
ny Acugi poblíž Tokia v prefektuře Kanazawa. Jelikož takováto sou-
činnost vojenských jednotek předpokládá zásadní úpravu statutu, 
organizace a řízení japonských sil sebeobrany, stále častěji se tak ozý-
vají hlasy volající po nutnosti jejich přeměny na regulérní armádu. 
V tradičně pacifi stickém Japonsku si však podobná úprava vyžaduje 
hluboké změny celého ústavního pořádku. 

R st zbrojního potenciálu Japonska a oživení 
militaristických tendencí

Přestože se Japonsko vzdalo ve své ústavě práva na vlastní armádu 
a na řešení konfl iktů vojenskou cestou, otázka revize příslušného 
9. článku se střídavě dostávala do popředí politických diskuzí již od 
konce 50. let. Žádná poválečná vláda se však k tak zásadní ústavní 
změně nikdy neodhodlala a dlužno dodat, že i kdyby měla v úmyslu 
tak učinit, nikdy nevládla potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů 
v obou komorách japonského parlamentu. Mimořádné volby do 
Dolní sněmovny v září 2005 však přinesly zdrcující vítězství vlád-
noucí Liberálně demokratické strany (LDS), která se svým tradič-
ním koaličním spojencem, stranou Kómeitó, obsadila 327 z celko-
vých 480 křesel [3, s. 287]. Premiér Koizumi tak získal na závěr své 
politické kariéry moc, jakou neměl žádný z premiérů v poválečných 
dějinách Japonska.6 Jakožto osobní přítel prezidenta Bushe a oddaný 
stoupenec jeho zahraniční politiky okamžitě avizoval zahájení prací 
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na nové ústavě, která by Japonsku usnadnila naplnění jeho zahra-
ničně politických ambicí a posílila jeho postavení ve východní Asii 
[7]. Koizumiho nástupce Šinzó Abe považuje současnou ústavu za 
výraz poválečného politického naivismu a argumentuje, že americ-
kými právníky sepsaná ústava byla Japonsku vnucena a neodráží rea-
litu 21. století. Krátce po svém nástupu do úřadu oznámil, že ještě 
během svého funkčního období chce prosadit revizi ústavy, změnit 
status sil sebeobrany do podoby plnohodnotné armády a vybavit ji 
odpovídajícím zbrojním potenciálem [5]. 

Prvním krokem k realizaci těchto cílů byla přeměna Úřadu pro 
obranu (Bóeičó) v Ministerstvo obrany (Bóeišó) k 9. 1. 2007. Ačko-
li Japonsko nevlastní žádné jaderné zbraně, zbraně hromadného 
ničení ani rakety s dlouhým doletem, má značný potenciál kon-
venčních zbraní. V reakci na poslední vývoj na Korejském polo-
ostrově se japonská vláda rozhodla doplnit svůj zbrojní arzenál o 
80 balistických raket amerického protiraketového systému Patriot 
verze PAC-3, jejichž urychlené rozmisťování na základně Iruma v 
prefektuře Saitama začalo 30. 3. 2007. Ačkoli se jejich o rozmístění 
začalo uvažovat již v roku 1998, bezprostředně po prvních testech 
v jaderném zařízení Taepodong v Severní Koreji, vlastní rozhod-
nutí přijala vláda až v prosinci 2003. V červenci 2005 pak došlo k 
novelizaci zákona o jednotkách sebeobrany, podle které již minis-
tr obrany nepotřebuje k rozhodnutí o přípravě nosiče na odpálení 
obranné rakety souhlas předsedy vlády. Vláda obhajovala posílení 
rozhodovacích pravomocí ministra obrany tím, že případná raketa 
vypálená ze Severní Koreje dosáhne japonského území během deseti 
minut a v takto krátkém časovém limitu není možno čekat na roz-
hodnutí premiéra. 

Samostatným problémem znovuvyzbrojování Japonska je otázka 
postoje k jaderných zbraní. Zásada nevyvíjet, nevyrábět a nepovo-
lit umístění jaderných zbraní na svém území tvořila osu japonské 
zahraničně bezpečnostní politiky v celém poválečném období. To 
však neznamená, že by postoj k jaderným zbraním byl považován za 
jednou provždy vyřešenou otázku. Již v průběhu 60. let vláda pre-
miéra Satóa a o 20 let později vláda premiéra Nakasoneho otevře-
ly tuto diskuzi v souvislosti s postavením Japonska pod americkým 
nukleárním deštníkem. V roce 1994 ministerský předseda Cutomu 
Hata prohlásil, že Japonsko je schopno vlastnit jaderném zbraně, 
chybí mu však vůle k takovémuto kroku. I tento přístup se však v 
souvislosti s posledním vývojem situace na Korejském poloostrově 
začíná měnit. V říjnu 2006 vystoupil čelní představitel vládnoucí 
LDS Šóiči Nakagawa s prohlášením, že pokud severokorejský režim 
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provádí nukleární testy, mělo by Japonsko urychleně zahájit celoná-
rodní diskuzi o tom, za vlastnit či nevlastnit jaderné zbraně. Ačkoli 
se k jeho názorům zatím nikdo z ofi ciálních představitelů nepři-
dal, samo otevření této problematiky svědčí o výrazném posunu ve 
směřování současné bezpečnostní politiky Japonska [2, s. 180].

Není proto divu, že tento vývoj sledují okolní státy se značnou 
mírou obezřetnosti. Kritické hlasy se již ozývají zejména z Jižní 
Koreje, která má s japonským militarismem celou řadu neblahých 
historických zkušeností. Na druhou stranu je však nutno pozna-
menat, že otevřená kritika japonských snah o posílení vlastní bez-
pečnosti zatím nezazněla. Možná i proto, že Japonsko je význam-
ným partnerem v šestistranných jednáních o situaci na Korejském 
poloostrově a jeho aktivní přístup je nutným předpokladem k jejich 
zdárnému postupu.

Implikace pro Slovensko

Japonsko patří k ekonomicky nejvyspělejším zemím světa. V posled-
ních deseti letech jsme však svědky snah o zajištění takové politic-
ké a vojenské pozice, která by odpovídala jeho ekonomické síle. 
S ohledem na dosavadní charakter spolupráce mezi Japonskem a 
Slovenskem se zdá velmi nepravděpodobné, že by nové vymezení 
vztahů Japonska vůči USA a ostatním zemím regionu východní 
a jihovýchodní Asie mohlo přinést takové změny, které by zásad-
ním způsobem dopadly na slovenskou zahraniční politiku. Nic-
méně větší autonomie Japonska v otázkách národní bezpečnosti 
bude nepochybně přinášet zvýšenou poptávku po specializovaných 
produktech a službách, které tvoří součást nejvyspělejších vojen-
ských technologií. A právě v této oblasti se možná nejen SR, ale i 
ostatní země Visegrádské čtyřky ocitnou ve centru zájmu japon-
ských institucí.
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Úvod
Celá staletí byla mocensko-politická soutěž upřena na ovládnutí pev-
niny a byl podceňován význam prostoru vyplněného moři a oceány. 
Pro většinu společností byly nepřekonatelnou překážkou či lépe řeče-
no prostorem, který tvoří přirozenou hranici a ochranné pásmo. S 
rozvojem technologií, dopravních prostředků, růstem objemu mezi-
národního obchodu a zvýšením spotřeby nerostných surovin se však 
vnímání významu oceánského a mořského území změnilo. Světová 
moře a oceány dnes představují komunikační a surovinový prostor, 
jehož vývoj významně mění vnímání vztahu prostoru a politiky.

Ačkoliv byla oblast jižní a jihovýchodní Asie nahlížena celá desetile-
tí jako významný geostrategický a geopolitický region (srov. předchozí 
Panorámy), pozornost geopolitiků a stratégů se upínala zejména na 
pevninu a některé ostrovy regionu. Evropská koloniální expanze sym-
bolicky rozdělila oblast přímořské a ostrovní Asie na dva regiony, kte-
ré nejpozději od konce druhé světové války označujeme jako 1. jiho-
východní Asii (dnes ji tvoří deset členských států ASEAN/Brunej, 
Filipíny, Indonésie, Laos, Kambodža, Malajsie, Myanmar, Singapur, 
Th ajsko a Vietnam) a 2. Dálný východ či severovýchodní Asii (dnes ji 
tvoří Čína, Taiwan, obě Koreje, Japonsko a ruský Dálný východ) [12]. 
Podíváme-li se však na mapu přímořské Asie, která ukazuje koncen-
traci osídlení (podle OSN dnes žije 44 % světové populace do 150 km 
od pobřeží, v oblasti jihovýchodní Asie je toto číslo až o 10 % vyšší), 
ekonomickou činnost a směr a rozložení hlavních přepravních tras, je 
zřejmé, že přirozeným komunikačním i ekonomickým centrem regi-
onu je širší oblast Jihočínského moře, nikoliv pevnina. Ekonomický 
vzestup asijských zemí, rozvoj mezinárodního obchodu a kontejne-
rové přepravy a zvyšující se spotřeba ropy a zemního plynu vytvořila z 
Jihočínského moře nejfrekventovanější přepravní prostor ve světě.

Jihočínské moře: prostor 
strategického partnerství 
a rivality. 9. září 2001 a tsunami 
jako katalyzátor změny 1.5
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Autorka této stati se domnívá, že starší rozdělení přímořské a 
ostrovní Asie na jihovýchodní Asii a Dálný východ ztratilo smysl a 
geopolitickým a geostrategickým centrem oblasti se stalo Jihočín-
ské moře. Tato stať považuje Jihočínské moře za integrální ekosys-
tém, rezervoár energetických i dalších nerostných surovin, přiroze-
ný zdroj potravy a obživy obyvatel regionu, oblast rychlého ekono-
mického růstu a soutěžících bezpečnostních zájmů a v neposlední 
řadě za geostrategické jádro Asie. Není jen pouhou vodní spojnicí 
mezi přímořskými a ostrovními státy, ale i tepnou spojující Indický 
a Tichý oceán. Dnes představuje prostor, v němž se střetávají záj-
my mnoha států (jak z uvedeného regionu, tak oblastí geografi cky 
/velice/ vzdálených), přičemž charakter těchto vztahů významně 
ovlivňuje jak regionální, tak mezinárodní politiku, bezpečnost a 
ekonomiku. Tyto vztahy navíc významně ovlivňují nestátní aktéři 
jako mezinárodní organizace (ASEAN, APEC, EU), ropné společ-
nosti (BP, Mobil, Amoco, Crestone, Hydro Karbon India, Shell, 
Petrofi na of Belgium, Sedan Sweeden, Sceptre of Canada – srov. 
[4]), mezinárodní přepravní a nákladní společnosti, pirátské a tero-
ristické skupiny, mafi e a organizovaný zločin a v neposlední řadě 
také přírodní jevy jako zemětřesení, tsunami, cyklony apod.

Záměrem této stati je analýza interakcí, které se odehrávají v oblas-
ti Jihočínského moře a jejich dopadu na regionální a mezinárodní 
bezpečnost a v neposlední řadě i na bezpečnost Slovenska. Pozor-
nost bude věnována zejména dlouhodobě působícím faktorům, kte-
ré mají vliv na geostrategickou roli Jihočínského moře. Mezi tyto 
faktory patří existence Konvence OSN o mořském právu, konec 
studené války a stažení sovětských (ruských) a amerických vojen-
ských sil z oblasti, rozvoj světového obchodu a zvyšující se spotřeba 
nerostných surovin doprovázená jejich nedostatkem. Vedle uvede-
ných faktorů bude pozornost věnována změnám, k nimž v regionu 
došlo po teroristických útocích z 11. září 2001 a tsunami z prosince 
2004. Autorka má zato, že strach z terorismu a dalších vln tsunami 
zastínil starší, zejména teritoriální spory, a sjednotil státy oblasti ke 
společnému postupu při zajištění bezpečnosti. 

Vývoj v oblasti Jiho ínského mo e v období 
p ed 11. zá ím 2001

Vývoj v oblasti Jihočínského moře v období před zářím 2001 ovliv-
nilo několik událostí, které měly nesmazatelný vliv na formování 
důvěry a pocitu bezpečnosti mezi přímořskými a ostrovními státy. 

Jiho ínské mo e: prostor strategického partnerství a rivality
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1 Zem  oblasti Jiho ínské-
ho mo e, které ratifikova-
ly UNCLOS: Brunej/1996, 

ína/1996, Filipíny/1984, 
Indonésie/1986,
Korea/1996, Malajsie/1996, 
Singapur/1994,
Vietnam/1994 [7] – pozn. 
aut.

2 V roce 1993 p estala být 
ína sob sta ná v t žb  ropy 

a za ala ropu dovážet – více 
srov. [5] – pozn. aut. 

Patří sem konference OSN o mořském právu, konec studené vál-
ky, ekonomický rozvoj Asie a objevení ložisek nerostných surovin 
v oblasti. 

Konference OSN o mořském právu vyústily v roce 1984 v přije-
tí Konvence OSN o mořském právu (dále UNCLOS )1. Záměrem 
tvůrců konvence bylo předcházet, resp. řešit spory o průběh mořské 
hranice a vyjasnit otázky práva na využívání hladiny, vod a dna světo-
vých moří a oceánů. Konvence defi novala základní pojmy jako kon-
tinentální šelf, teritoriální vody a 200-mílové pásmo výlučné eko-
nomické zóny. Ironií však je, že konvence, která měla mořské spory 
řešit, přispěla v oblasti Jihočínského moře k jejich rozpoutání. Jiho-
čínské moře bylo do počátku 80. let 20. století oblastí, která byla 
využívána všemi přilehlými přímořskými i ostrovními státy a žádný 
ze států si nedělal teritoriální nároky na části moře, ani na ostro-
vy, atoly a útesy v oblasti. Poté, co UNCLOS defi novala základní 
pojmy mořského práva, poskytla přímořským a ostrovním státům 
Jihočínského moře nástroje pro zformování teritoriálních nároků 
(více viz např. [2]). Když v únoru 1992 přijalo čínské národní shro-
máždění zákon o mořských teritoriálních právech, jímž Čína pro-
klamovala svou suverenitu nad většinou Jihočínského moře, situace 
v oblasti se vyhrotila.

Hlavním důvodem přijetí zmíněného zákona a zesílení teritoriál-
ních sporů je zájem přímořských a ostrovních států jak o ložiska 
ropy a dalších nerostných surovin v oblasti (UNDP fi nancovala na 
počátku 90. let velký výzkum v oblasti a jeho výsledná zpráva tvrdila, 
že v oblasti jsou významné zásoby ropy a zemního plynu), tak o prá-
va rybolovu. Mezi sporné ostrovy a atoly patří zejména Paracelské 
ostrovy, ostrovy Pratas, Maccelsfi eld Bank a ostrovy Spratley. Právě 
ostrovy Spratley jsou považovány za bránu do Jihočínského moře a 
spojnici mezi Tichým a Indickým oceánem.

Spory o ložiska nerostných surovin pak střídavě eskalovaly 
v průběhu 90. let, kdy se ve většině přímořských a ostrovních států 
Jihočínského moře, zejména v Číně2, začal projevovat nedostatek 
surovin. Ten je pro většinu států citlivý kvůli zvyšující se energetic-
ké náročnosti výroby i neefektivitě využití ropy a nestabilitě národ-
ních měn. Efektivní kontrola výlučných ekonomických zón (nej-
větší zónu mezi státy Jihočínského moře má Japonsko – 4,5 mil. 
km2) a mezinárodních a regionálních obchodních cest by zvýšila 
zisk pobřežních a ostrovních států z mezinárodního obchodu.

Vody Jihočínského moře a malajské a indonéské teritoriální vody 
jsou nejnebezpečnějšími oblastmi, kde se jen v roce 2006 odehrá-
lo více než 100 pirátských útoků. Vzhledem k tomu, že vodami 

Šárka WAISOVÁ
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3V oblasti Jiho ínského mo e
se nachází ada významných 
vojenských základen, nap .
Cam Ranh, Clark Base, Zhan-
jiang, Yulin, Subic Bay, and 
Kaohsiung [12] – pozn. aut. 

4 Když v r. 2004 vypršela 
rusko-vietnamská smlouva 
o pronájmu vietnamských 
námo ních a leteckých zákla-
dem, opustili poslední vojáci 
RF oblast Jiho ínského mo e. 
V r. 1992 opustila americká 
armáda Filipíny a b hem 
dalších let se významn  sní-
žil po et amerických voják
v Japonsku – pozn. aut. 

5 20 nejv tších kontejnero-
vých terminál  zahrnuje: 
Hong Kong ( ína), Singapo-
re, Shanghai ( ína), Shen-
zen ( ína), Busan (Jižní 
Korea), Kaohsiung (Taiwan), 
Rotterdam, Los Angeles, 
Hamburg, Dubai, Antwerp, 
Long Beach, Port Kalang 
(Malajsie), Quingdao ( ína),
New York, Tanjung Pelepas 
( ína), Ningbo ( ína), Tian-
jin ( ína), and Tanjung Pri-
ok (Indonésie). 20 nejv tších
nákladních p ístav  zahrnu-
je: Singapore, Shanghai, Rot-
terdam, Ningbo, Hong Kong, 
Busan, Guangzhou ( ína), 
Tianjin, South Louisiana, 
Huston, Nagoya (Japonsko), 
Chiba (Japonsko), Kwangy-
ang (Jižní Korea), Quingdao 
( ína), Ulsan (Jižní Korea), 
Kaohsiung (Taiwan), Antwer-
py, Quinhuangdao ( ína), 
Dalian ( ína), a New York/
New Jersey [8] – pozn. aut. 

Jihočínského moře prochází téměř 50 % veškerého světového námo-
řního obchodu, je bezpečnost přepravních cest důležitá jak pro pří-
mořské státy, tak pro Japonsko, obě Koreje, Rusko, USA, Kanadu, 
země EU a další státy.

Vedle teritoriálních sporů ovlivnil vývoj oblasti Jihočínského 
moře i konec studené války. Během studené války byla oblast Jiho-
čínského moře jednou z geostrategicky nejdůležitějších oblastí3, a 
to jak v sovětské, tak v americké zahraniční a bezpečnostní politice. 
SSSR i USA pronikaly do oblasti ideologicky i vojensky; sovětské 
vojenské základny byly zejména ve Vietnamu, americké pak na Fili-
pínách. Sovětský a americký strategický zájem potlačil a zakonzer-
voval prosazování zájmů států oblasti a region Jihočínského moře 
na dlouhou dobu „stabilizoval“.

Konec studené války a mocensko-politické změny v mezinárod-
ním systému vedly k postupnému stažení ruských a amerických sil 
nejen z oblasti Jihočínského moře, ale také z oblasti Indického oce-
ánu a japonských ostrovů4, a k politické, strategické i ekonomic-
ké emancipaci a integraci přímořských a ostrovních států oblasti do 
světové politiky a ekonomiky. Ekonomický a strategický význam 
oblasti dokazuje např. skutečnost, že 12 z 50 největších náklad-
ních přístavů se nachází na březích Jihočínského moře, dalších 11 
se nachází v Japonsku a Jižní Koreji. 17 z 50 největších kontejne-
rových terminálů je na březích Jihočínského moře, dalších 6 jich 
nalezneme v Japonsku a Jižní Koreji5. 6 z 10 největších přepravních 
společností má své hlavní sídlo v přímořských a ostrovních státech 
Jihočínského moře. Lze navíc předpokládat, že díky rychlému roz-
voji mezinárodního obchodu a kontejnerizace a nárůstu spotřeby 
ropy a dalších nerostných surovin bude doprava a počet přístavů 
v oblasti nadále narůstat.

Mocenské vakuum a eskalace teritoriálních a ekonomických 
sporů oslabily národní bezpečnost jednotlivých přímořských a 
ostrovních států. Ty zahájily modernizaci vojenských technologií 
a národních armád, včetně budování nových strategických plánů. 
Mezi státy, které v 90. letech významně reformovaly své vojenské 
síly, patří Vietnam, Malajsie, Singapur a Filipíny. Čína pak význam-
ně zvýšila výdaje na zbrojení ve snaze získat letadlovou loď a vybu-
dovat oceánské loďstvo [2, s. 204], Japonsko a Kambodža začaly 
posilovat svá námořnictva, aby zvýšily jejich odstrašující efekt.

Vytvoření výlučné ekonomické zóny, technologický pokrok 
v námořní dopravě a těžbě nerostných surovin, očekávání zvýše-
ní zisků z těžby surovin v oblasti Jihočínského moře a mocenské 
vakuum po skončení studené války otevřely Pandořinu skříňku a 
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6 Srov. [10, s. 229] – pozn. 
aut.

Jihočínské moře se stalo oblastí rivality, nepřátelství, nacionalismu 
a militarizace.

Období po teroristických útocích z podzimu 2001

Teroristické útoky ze září 2001 vedly v mnoha státech k přehodno-
cení a transformaci bezpečnostních priorit a strategií. Státy oblasti 
Jihočínského moře, které mají s lokálním terorismem a mezinárod-
ním organizovaným zločinem desetileté zkušenosti, si velmi rychle 
uvědomily, že zářijové teroristické útoky mají zcela jiný potenciál a 
přinášejí větší bezpečnostní rizika než dosavadní místní omezené 
teroristické akce. Většina států Jihočínského moře na tuto zkuše-
nost zareagovala velmi rychle. Přímořské i ostrovní státy odsunuly 
otázky teritoriálních sporů do pozadí a začaly budovat nové bez-
pečnostně-politické kontakty a posilovat spolupráci. Bylo zcela jas-
né, že útok, který by ohrozil tranzitní námořní cesty, by významně 
poškodil ekonomiku všech zemí regionu a ohrozil bezpečnost celé 
oblasti. Státy Jihočínského moře tak před omezenými územními zis-
ky upřednostnily zajištění bezpečnosti přepravních cest a svobody 
námořní plavby.

Spolupráce v oblasti boje proti terorismu a zajištění bezpečnosti 
námořních cest přinesla do „jihočínské námořní hry“ nové aktéry 
(především RF a USA), změnu v bilaterálních vztazích mezi jed-
notlivými státy (zejména mezi Čínou a USA, Čínou a RF, Čínou a 
zeměmi ASEAN6, USA, Japonskem a Filipínami). Další změnou, 
která byla motivována snahou posílit národní i regionální bezpeč-
nost, bylo rozšíření strategického perimetru indického a japonské-
ho vojenského námořnictva a vytvoření nových námořních bezpeč-
nostních zón (všechny lodě, které do zóny vstoupí, musejí příslušné 
země informovat o plánu své cesty a nákladu – srov. [9]). Indické 
loďstvo hlídkuje pravidelně od zimy 2001 v oblasti Jihočínského 
moře, japonské ponorky od podzimu 2001 pomáhají při ostraze 
prostoru Britského indicko-oceánského teritoria, konkrétně letec-
ké a námořní základny na Diego García [3, s. 40]. Japonsko v roce 
2002 uzavřelo dohodu o námořní spolupráci se Singapurem a v sou-
časné době o podobné smlouvě jedná s Vietnamem a Indií [10, s. 
233-235]. 

Výsledkem posílení spolupráce v oblasti Jihočínského moře bylo 
vypracování a přijetí zásad jednání pro region Jihočínského moře. 
Hlavní hybnou silou jednání o zásadách byly členské země ASEAN, 
k jednání byly přizvány i Čína a Taiwan. Jednání mezi ASEAN a 
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7 ínské aktivity v Indickém 
oceánu jsou vedeny snahou 
zajistit bezpe nost námo -
ních p epravních cest i p í-
livu ropy ze zemí Perského 
zálivu. ína posiluje bilate-
rální vztahy s Bangladéšem 
a Pákistánem, nebo  s ob -
ma zem mi uzav ela doho-
dy o pronájmu velkých kon-
tejnerových a p epravních 
p ístav . V Pákistánu se jed-
ná o p ístav Gwadar, v Ban-
gladéši o p ístav Chittagong. 
V Myanmaru ína buduje 
novou vojenskou základ-
nu a nové satelitní za ízení 
na monitorování p epravy 
v Bengálském zálivu. V lis-
topadu 2003 ína ohlási-
la uzav ení vojenské doho-
dy s Kambodžou, která mj. 
zaru uje ínskou pomoc p i
výstavb  železni ního spoje-
ní mezi jižní ínou a kambo-
džským pob ežím. Smlouva 
také upravuje kambodžsko-
ínskou dohodu o stavb

kanálu p es poloostrov Thai 
Kra tak, aby p i ohrožení i
uzav ení Malackého pr livu
mohly ínské lod  proplou-
vat kambodžským kanálem 
[1].

8 Opat ení pro zajišt ní bez-
pe nosti kontejnerové p e-
pravy mají pomoci rozpoz-
nat vysoce rizikové kontej-
nerové zboží, nebo  zboží 
prochází d kladnou proh-
lídkou již v p vodním p ísta-
vu. Cílem opat ení pro rozší-
ení bezpe nosti na mo i je 

vytvo ení systému pro sdílení 
informací o obchodu se zbra-
n mi hromadného ni ení a 
raketovým vybavením v et-
n  raketových technologií. 
Cílem regionálních námo -
ních bezpe nostních opat e-
ní je vytvo it efektivní kontro-
lu hlavních p epravních cest 
u nichž existuje podez e-
ní z pohybu terorist  [9] – 
pozn. aut. 

Čínou pak pokračovala i v oblasti vytvoření společné zóny volného 
obchodu v regionu.

Rozšíření aktivity indického a japonského námořnictva bylo 
motivováno novým strategickým profi lem obou loďstev, která se 
soustředila na budování schopnosti vést námořní operace na vzdále-
ných bojištích a na zajištění kontroly strategických námořních pře-
pravních cest [10, s. 230]. V posledních letech realizovala Indie spo-
lečné vojenské námořní cvičení s Indonésií, Malajsií a USA. Někte-
ří badatelé pak dodávají, že Indie svou přítomností v Jihočínském 
moři reaguje na rozšiřující se moc Číny v Bangladéši, Myanmaru a 
Pákistánu.7 Poslední vývoj v oblasti navíc ukazuje, že navzdory čín-
sko-indickému geostrategickému soupeření jsou obě země schopny 
spolupracovat při budování protiteroristických opatření. 

Jedinou zemí, která i po roce 2001 kontinuálně omezuje své akti-
vity v oblasti Jihočínského moře, neuzavírá žádné další vojenské 
dohody ani nerozšiřuje dosah svého námořnictva, je Taiwan. Ačko-
liv taiwanská zdrženlivost přispívá ke klidu v oblasti, Čína ji sleduje 
s podezřením, neboť má zato, že motivem taiwanské nečinnosti je 
snaha získat na svou stranu státy ASEAN, aby uznaly taiwanskou 
nezávislost (srov. např. [10, s. 241]). Toto čínské podezření je však 
zřejmě přehnané, neboť všechny členské země ASEAN uznávají od 
konce studené války tzv. politiku jedné Číny, kterou reprezentuje 
kontinentální Čína, a v nejbližších letech nelze předpokládat, že 
by svou pozici změnily (pro podrobnou analýzu taiwanské politiky 
v oblasti Jihočínského moře srov. [6]).

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, na podzim 2001 se do oblasti 
Jihočínského moře vrací i Rusko a USA. Rusko posílilo své aktivity 
v Organizaci šanghajské spolupráce, podepsalo dohodu o dobrém 
sousedství a přátelské spolupráci s Čínou a prodloužilo spolupráci 
s Vietnamem při těžbě ropy ve Vietnamském zálivu.

Zatímco ruská politika vůči oblasti Jihočínského moře nebyla na 
počátku 90. let jasně čitelná, americký přístup k regionu byl více než 
40 let velmi konzistentní [2, s. 207-209]. USA měly zato, že dokud 
není ohrožena svobodná námořní plavba, není americká intervence 
v oblasti vhodná (Hiramatsu nazývá tuto americkou pozici „aktiv-
ní neutralitou“ [3, s. 45]). Americký vztah k regionu změnila jak 
zkušenost teroristických útoků ze září 2001, tak rozšíření čínské 
kontroly námořních cest v Indickém oceánu. Výsledkem americké 
protiteroristické kampaně byla rozsáhlá námořní bezpečnostní opa-
tření (opatření pro zajištění bezpečnosti kontejnerové přepravy, pro 
rozšíření bezpečnosti na moři a regionální námořní bezpečnostní 
opatření8). USA také uzavřely bilaterální dohody umožňující posílit 
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9Na podzim 2001 poskytova-
la Malajsie všem americkým 
lodím proplouvajícím Malac-
kým pr livem zvláštní ochra-
nu, americké letectvo moh-
lo mimo ádn  využívat sin-
gapurská letišt  a Japonsko 
p ijalo zvláštní zákon o boji 
s terorismem. Japonsko dále 
chránilo americké vojenské 
síly na agoských ostrovech 
a poskytovalo jim logistic-
kou podporu p i operacích 
v Afghánistánu – pozn. aut.

americké jednotky i vojenskou spolupráci s Japonskem, Indií, Fili-
pínami, Malajsií, Singapurem, Th ajskem a Indonésií9. Došlo také 
ke zlepšení vztahů mezi Washingtonem, Ruskem, Pákistánem a 
středoasijskými státy. V souladu se svou tichomořskou bezpečnost-
ní strategií, která předpokládá posílení přítomnosti loďstva USA 
v Jihočínském moři a východní Asii, pracují USA na zlepšení vztahů 
s Pákistánem a Bangladéšem.

Jak ukazují předchozí řádky, americko-čínské vztahy se kyvadlo-
vě mění od „strategického partnerství“ ke „strategické soutěži“, a to 
vždy s ohledem na téma. Největším zdrojem problémů mezi oběma 
zeměmi je střet zájmů při využívání ropných nalezišť v afrických a 
blízkovýchodních zemích a otázka taiwanské budoucnosti. Zdro-
jem spolupráce je pak shoda o nutnosti zajistit námořní bezpečnost 
a boj proti terorismu. 

Jak bylo naznačeno již v úvodu kapitoly, teritoriální spory v oblas-
ti Jihočínského moře se na podzim 2001 dostaly do pozadí regionál-
ních vztahů. Většina států oblasti totiž sdílí přesvědčení, že hrozba 
ze strany mezinárodního terorismu je větším problémem než pří-
padná ztráta územních nároků. Tato skutečnost umožnila vytvoření 
společného akčního rámce pro boj s terorismem.

Dalším významným faktorem, který posílil kooperativní vztahy 
v oblasti pak je obava z důsledků zemětřesení a vln tsunami. Zrani-
telnost všech pobřežních a ostrovních států byla potvrzena v pro-
sinci 2004. Od počátku roku 2005 země oblasti včetně Austrálie, 
Indie a Pákistánu pracují na tvorbě regionálního systému včasného 
varování před tsunami, vytvoření komunikačního plánu Jihočínské-
ho moře pro případ zemětřesení a vytvoření úkolových sil ASE-
AN pro včasné varování před tsunami. Veškerá zmíněná opatření 
jsou založena na vytvoření otevřeného systému sdílených informací, 
posilování dlouhodobých kapacit a regionálním partnerství. Zmí-
něná opatření by měla výrazně snížit devastující dopad zemětřesení 
a tsunami.

Záv rem

V regionu Jihočínského moře se paralelně odehrává několik geo-
strategických a geopolitických her, jejichž aktéry jsou státy oblasti i 
velmi vzdálené země. Zmíněné hry pak produkují střídavě partner-
ství, aliance či rivalitu. Hlavní štěpící linie v regionu probíhá 1. mezi 
přímořskými a ostrovními státy Jihočínského moře (otázka suve-
renity a ovládnutí ostrovů, zdrojů a námořních cest v Jihočínském 

Šárka WAISOVÁ



466

1.5

moři) a 2. mezi státy regionu a světovými námořními mocnostmi 
(kontrola a zajištění bezpečnosti přepravních spojnic). Státy regi-
onu mají v zásadě dvě možnosti, jak k celé věci přistupovat: buď 
mohou nesmlouvavě prosazovat své územní zájmy včetně obsazení 
oblastí se zdroji, nebo své národní zájmy mohou posílit pomocí ins-
titucionalizovaného řešení sporů v rámci UNCLOS a dodržování 
zásad jednání v Jihočínském moři.

Jak ukazuje předkládaná případová studie, mezi jednotlivými 
státy existují různorodé vztahy, které se mění v závislosti na tema-
tické oblasti, o níž se jedná. Soutěž o ropu vytváří odlišná partner-
ství a aliance než soutěž o ovládnutí přepravních cest či boj proti 
terorismu.

Zdá se, že boj proti terorismu a snaha snížit ničivý dopad zemětře-
sení a vln tsunami, mohou mít kooperativní potenciál. Nesmí-
me však zapomínat, že poměrně vysoká nejistota v oblasti vytváří 
výhodné podmínky pro mezinárodní organizovaný zločin, pirá-
ty, mafi e apod. a neexistence regionálního bezpečnostního reži-
mu v oblasti Jihočínského moře vede jednotlivé státy k tomu, aby 
nadále budovaly a modernizovaly své armády pro případ, že budou 
nuceny svou bezpečnost hájit samostatně, ať už je potenciální hroz-
bou cokoliv. Autorka stati se domnívá, že při současné konstelaci 
není pravděpodobné vypuknutí rozsáhlého ozbrojeného konfl iktu 
mezi všemi zeměmi regionu, avšak s velkou pravděpodobností bude 
nadále docházet k omezeným ozbrojeným incidentům.

Vývoj situace v Jihočínském moři nemá přímý dopad na středo-
evropské státy, včetně Slovenska. Slovensko jako kontinentální stát 
velmi vzdálený od oblasti Jihočínského moře a bez přímé vazby či 
závislosti na státech oblasti by nebyl primárně ohrožen vypuknutím 
ozbrojeného konfl iktu v Jihočínském moři. Sekundárně by bylo Slo-
vensko ovlivněno např. zvyšujícími se cenami zboží či surovin. Lze 
však předpokládat, že v případě SR tyto sekundární dopady nemají 
potenciál vitální bezpečnostní hrozby. 
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Úvod

Při posuzování problematiky šíření zbraní hromadného ničení 
(ZHN) a jejich nosičů z hlediska působení a efektivity globálního 
neproliferačního režimu, jehož páteří je soustava mnohonárodních 
smluv z oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření, není výsle-
dek hodnocení za rok 2006 příliš optimistický. K trvající nepřízni-
vé atmosféře v této oblasti, vztahující se zejména k jaderným zbra-
ním, negativně přispěly v poslední době dva zásadní neúspěchy z r. 
2005. Jedná se o nezdar 7. hodnotící konference Smlouvy o neší-
ření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuc-
lear Weapons – NPT) a nezařazení otázky jaderných zbraní do 
závěrečného dokumentu vrcholné schůzky členských zemí OSN. 
Tato skutečnost se projevila v r. 2006 pokračováním několikaleté 
stagnace činnosti různých odzbrojovacích fór, především hlavní-
ho mnohostranného negociačního orgánu, kterým je Konference 
o odzbrojení v Ženevě. K výraznému obratu nedošlo ani na jednání 
Komise OSN pro odzbrojení a při projednávání a hlasování o něk-
terých kontrolně-zbrojních a odzbrojovacích rezolucích v rámci 1. 
výboru VS OSN. Dlouhodobý negativní postoj některých hlav-
ních aktérů mezinárodní politiky, zejména USA, k zaměření vět-
šiny těchto rezolucí se vztahem k jaderným zbraním a nevyvážený 
přístup k prosazování nešíření a odzbrojení se nezměnil. Potvrdil se 
tak pokračující trend současné americké administrativy vyhýbat se 
smluvním závazkům z důvodu zachování akční volnosti [15, s. 3]. 
Přednostní orientace na různé iniciativy nesmluvního kontraproli-
feračního charakteru (např. Proliferation Security Initiative – PSI) 
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1Ur itou výjimkou je americ-
ko-ruská smlouva o snížení 
po t  strategických úto ných 
zbraní v opera ním použití 
(Treaty on Strategic Offen-
sive Reductions – SORT) 
z kv tna 2002, která si pone-
chává zásadu reciprocity ve 
stanovení po tu 1 900 – 2 
200 ks, jehož mají ob  strany 
dosáhnout do konce r. 2012. 
Nicmén  slabinou smlouvy 
je absence verifikovatelnos-
ti a nezvratitelnosti, protože 
smluvní strany mohou vy a-
zované strategické jaderné 
prost edky bu  zni it, nebo 
dát do skladu [1, s. 592-593] 
– pozn. aut. 

tak dokumentuje hlavní směr politiky USA v této oblasti. Pro tyto 
nesmluvní režimy je charakteristická absence zásad symetrie a 
reciprocity, které byly v době studené války nedílnou součástí kon-
trolně-zbrojních úmluv [1, s. 592, 593].1 Celkový nepříznivý vývoj 
v dané oblasti výrazně poznamenalo uskutečnění podzemní jader-
né zkoušky KLDR dne 9. 10. 2006 a pokračování v kontroverz-
ním programu obohacování a přepracování jaderného paliva Írá-
nem, a to bez ohledu na omezené a následně zpřísněné sankce RB 
OSN (rezoluce č. 1737 z prosince 2006 a č. 1747 z března 2007). 
V lednu 2007 ČLR úspěšně zničila vlastní dosluhující meteorolo-
gickou družici protidružicovou řízenou střelou středního doletu 
a tím se stala po USA a RF třetí zemí vlastnící tyto systémy. Jako 
pravděpodobné vysvětlení tohoto kroku se jeví demonstrace čín-
ské připravenosti na eventuální rozšíření zbrojních závodů do kos-
mického prostoru, v souvislosti s trvalým odmítáním USA zahájit 
substantivní sjednávání příslušné smlouvy na zmíněné Konferenci 
o odzbrojení.

Za dílčí úspěch lze označit průběh a výsledek 6. hodnotící kon-
ference Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakte-
riologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení 
(Convention on the Prohibition of the Development, Production 
and Stockpiling of Bacteriological/Biological and Toxin Weapons 
and on Th eir Destruction – BTWC). Ocenění rovněž zaslouží při-
jímaná opatření některých zemí ke zkvalitnění nesmluvních kon-
trolně-vývozních režimů, k zabránění šíření ZHN a jejich nosičů. 
V této souvislosti se mj. prokazuje pozitivní vliv právně-závazné 
rezoluce RB OSN č. 1540 z r. 2004 o nešíření ZHN na obchod 
s vojenským materiálem. Povzbuzujícím jevem je i podpis dohody o 
první bezjaderné zóně na severní polokouli uzavřené v rámci něko-
lika zemí středoasijského regionu. Příslib KLDR na šestistranných 
rozhovorech z února 2007 uzavřít sporný jaderný reaktor a zahájit 
další kroky k jadernému odzbrojení výměnou za poskytnutí mezi-
národní materiální pomoci a bezpečnostních záruk ze strany USA 
otevřel možnost postupného urovnání této krizové regionální situ-
ace a dosažení bezjaderného statusu Korejského poloostrova. Další 
vývoj bude záviset na ochotě zúčastněných stran splnit dohodnuté 
závazky. Následující kapitoly se soustředí především na zhodnocení 
situace na Konferenci o odzbrojení v Ženevě a na výsledek jednání 
1. výboru 61. VS OSN. Ze ZHN bude pozornost věnována zejména 
jaderným, biologickým (bakteriologickým) a toxinovým zbraním. 
Z nesmluvních kontraproliferačních aktivit je hodnocení zaměřeno 
na kontrolně vývozní režimy. 
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2 Je jediným celosv tovým 
fórem k sjednávání odzbro-
jovacích smluv. Byla založe-
na v r. 1979 a v sou asnosti
ji tvo í 65 lenských stát . – 
pozn. aut. 

Konference o odzbrojení v Ženev 2

Od r. 1996 se nepodařilo dosáhnout shody na pracovní agendě 
jednání. Potřebný konsensus chyběl i v r. 2006 především u hlav-
ních otázek vztahujících se k zákazu výroby štěpného materiálu pro 
vojenské účely (Fissile Material Cut-off  Treaty – FMCT), jaderné-
mu odzbrojení, prevenci zbrojních závodů ve vesmíru (Prevention 
of an Arms Race in Outer Space – PAROS) a negativním bezpeč-
nostním zárukám pro nejaderné státy ze strany jaderných mocnos-
tí. Americkému návrhu smlouvy FMCT většina oponentů vytýkala 
absenci verifi kačních ustanovení, někteří kritizovali i jeho výlučnou 
orientaci na budoucí výrobu štěpných materiálů a opomíjení minu-
lého a současného stavu. Především čínská delegace nadále váza-
la svoji podporu substantivnímu projednávání této problematiky 
na vstřícnější přístup USA k posuzování smlouvy o PAROS [3, s. 
91-92]. V závěrečné fázi jednání konference slovenský předseda 
Anton Pintér předložil jménem 6 předsedů zasedání v roce 2006 
dokument pod názvem “Th e P6 Vision Non-Paper“. Jeho význam 
spočívá ve shrnutí předsednických zkušeností a v doporučení dal-
ších možných kroků k případné revitalizaci konference [25, s. 1].

První výbor (bezpe nostní a odzbrojovací) 
61. VS OSN 

V porovnání s předchozím zasedáním byl pozitivním jevem menší 
počet projednávaných rezolucí a rozhodnutí, který se snížil z 60 na 
52. Charakteristickým rysem hlasování bylo ve většině případů jed-
notné hlasování delegací zemí EU. V případě rezolucí vztahujících se 
k jaderným zbraním však občas docházelo při hlasování k rozdělení 
EU na dvě nebo dokonce tři skupiny zemí. U většiny rezolucí na jed-
né straně hlasovaly proti přijetí převážně jaderné mocnosti (Velká 
Británie a Francie, společně s USA), zatímco ostatní země EU hlaso-
valy buď ve prospěch přijetí, nebo se zdržely. Častěji než v minulosti 
docházelo k téměř osamocenému negativnímu hlasování (zejména 
u tzv. jaderných rezolucí) ze strany USA, které požádaly o hlasová-
ní i v případě některých v minulosti konsensuálních („bezproblé-
mových“) rezolucí. Jako příklad lze uvést dvě rezoluce předložené 
RF k opatřením na posílení důvěry v kosmu a rozvoje informatiky 
v kontextu mezinárodní bezpečnosti či indonézskou rezoluci před-
loženou jménem Hnutí nezúčastněných zemí (NAM) ke svolání 4. 
zvláštního zasedání OSN k otázce odzbrojení. K jaderným zbraním 
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bylo předloženo 15 návrhů rezolucí, z nichž pouze dvě (vytvoření 
bezjaderné zóny na Blízkém východě a bezjaderný status Mongol-
ska) byly schváleny konsensem [8, s. 1-50]. 

Jaderné zbran

Jaderné zbraně, jejichž výrobu, držení a použití nezakazuje žádná 
mezinárodní smlouva, představují největší existenční hrozbu lidstva. 
Předpokládá se, že celkový počet jaderných hlavic dosahoval v r. 2005 
okolo 27 600 kusů [11, s. 578], z nichž několik tisíc je nadále, i přes 
proklamované skončení studené války, ve stavu nejvyšší bojové poho-
tovosti [17, s. 2]. K poklesu důvěryhodnosti a legitimity globálního 
neproliferačního režimu (NPT) přispívá mj. pokračující nezapojení 
Indie, Pákistánu a Izraele a nevyrovnaný postoj deklarovaných jader-
ných mocností k plnění smluvních ustanovení, zejména se vztahem 
k jadernému odzbrojení. Režim byl výrazně otřesen ukončením člen-
ství KLDR v NPT v lednu 2003 a uskutečněním severokorejské pod-
zemní jaderné zkoušky v říjnu 2006. Dále ho oslabuje kontroverzní 
íránský jaderný program, u kterého existuje podezření, že není pro-
váděn pouze pro mírové účely. Nárůst terorismu a možnost zneužití 
jaderných zbraní teroristickými organizacemi toto nebezpečí umoc-
ňuje. Pokračující oddalování vstupu Smlouvy o všeobecném záka-
zu jaderných zkoušek (Comprehensive Test-Ban Treaty – CTBT) 
v platnost má na neproliferační režim rovněž nepříznivý dopad. 

K tomu přispívá i pokračující zachovávání významné úlohy jader-
ných zbraní ve vojenských strategických doktrinách všech jaderných 
mocností, z nichž pouze ČLR ofi ciálně vyhlásila závazek nepoužít 
jaderné zbraně jako první. V hodnoceném období vedoucí předsta-
vitelé většiny z deklarovaných pěti jaderných mocností jednoznač-
ně potvrdili pokračující odstrašující úlohu jaderných zbraní pro 
národní bezpečnost. Francouzský prezident Chirac ve svém proje-
vu z ledna 2006 historicky poprvé rozšířil stávající jadernou doktrí-
nu, založenou na odstrašení útoku proti životním zájmům země, o 
jejich přímé defi nování (použití ZHN státem podporujícím tero-
rismus, ohrožení strategického zásobování země a obrana spojenec-
kých států) [2]. V březnu 2007 odhlasovala britská Dolní sněmov-
na návrh premiéra Blaira modernizovat současný jaderný potenciál 
země, tvořený čtyřmi jadernými ponorkami Vanguard s řízenými 
střelami dlouhého doletu Trident [5]. Na oznámení amerického 
záměru vybudovat v Polsku a Česku komponenty protiraketového 
systému reagovali nejvyšší ruští političtí a vojenští představitelé tím, 
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3 Prvním státníkem, který 
v OSN v r. 1996 smlouvu 
podepsal, byl americký pre-
zident Clinton. Následovalo 
však nepodpo ení ratifikace 
Kongresem USA, kde m li 
tehdy p evahu republikán-
ští zástupci a jednozna né 
odmítání smlouvy Bushovou 
administrativou. USA nic-
mén  respektují p es 13 let 
staré moratorium na jaderné 
testy a p ispívají do rozpo -
tu PC CTBTO. K únoru 2007 
dokument podepsalo již 177 
stát , z nichž 138 zemí, v et-
n  SR, smlouvu ratifikovalo – 
pozn. aut.

4 Zóny bez jaderných zbraní 
jsou ustavovány v souladu 
s l. VII NPT. Mohou se týkat 
mezinárodních neobydle-
ných prostor  a regionálních 
smluv pro obydlené prostory, 
v etn  kontinentálních šelf
a výlu ných ekonomických 
zón. Do podpisu zóny ve 
St ední Asii v r. 2006 zahrno-
valy bezjaderné zóny v obyd-
lených prostorech Afriku, 
Latinskou Ameriku a Karib-
skou oblast, Jihovýchodní 
Asii, jižní oblast Tichého 
oceánu a jednotlivou zemi 
(Mongolsko). Vstup z ízení 
t chto zón v platnost není 
odvislý od souhlasu deklaro-
vaných jaderných mocnos-
tí. Nicmén  jejich p ípadné
námitky k vytvo ení zóny 
následn  ovliv ují p ijetí 
rozhodnutí o spolupodpisu, 
respektování zóny a ud lení
nebo neud lení negativních 
bezpe nostních záruk (záva-
zek nepoužití jaderných 
zbraní v i zemím p íslušné
bezjaderné zóny). To se nap .
stalo se St edoasijskou bezja-
dernou zónou – pozn. aut.

že označili tento krok za znepokojující, protože přispívá k zbroj-
ním závodům ve světě [18]. Bezpečnostní rada RF oznámila v břez-
nu 2007 zahájení procesu přípravy nové vojenské strategie, která 
by měla „odrážet zejména změny vojenské přítomnosti, posilování 
vojenských spojenectví především NATO a narůstající význam úlo-
hy vojenské síly jako stále důležitějšího faktoru politiky předních 
států.“ Součástí doktríny by měl být i ambiciózní plán ruské vlády 
na modernizaci zbraní, včetně jaderných, v letech 2007-2015 ve výši 
cca 190 mld. USD [22]. Pokud jde o čínské záměry v oblasti zkva-
litňování strategických jaderných zbraní, není jednoznačně potvr-
zeno, zdali ČLR podstatným způsobem zvýší jejich počet (nyní cca 
282 jaderných hlavic), či ponechá dosavadní stav, avšak na moder-
nější úrovni [11, s. 579]. Zájem současné americké administrativy 
na zkvalitňování jaderných zbraní potvrzuje mj. její úsilí prosadit 
obnovení jaderného arsenálu s odůvodněním nutností mít jaderné 
hlavice spolehlivější, bezpečnější a lépe zajištěny před teroristy [4]. 

Rok 2006 byl 10. výročím předložení CTBT k podpisu, což vedlo 
59 ministrů zahraničních věcí k vydání společného prohlášení (20. 
9. 2006). Do prosince 2006 se k prohlášení připojilo dalších 13 zemí. 
Dokument mj. zdůraznil význam tohoto smluvního instrumentu 
pro jaderné odzbrojení a nešíření. Prohlášení obsahovalo naléhavou 
výzvu adresovanou všem státům vyvinout maximální úsilí o dosaže-
ní vstupu smlouvy v platnost a k respektování dobrovolných mora-
torií na jaderné výbuchy. Oceňovalo rovněž úlohu Přípravné komise 
pro Organizaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a 
dosažený pokrok při budování verifi kačního mechanismu, využitel-
ného mj. pro vědecké a civilní účely, včetně varovného systému před 
vlnami tsunami a jiných přírodních katastrof [24]. Ani kulaté výro-
čí však nepřineslo výrazný pokrok k dosažení deklarovaného cíle. 
Mezi ratifi kacemi 44 státy, nutnými ke vstupu smlouvy v platnost, 
tak nadále chybí ratifi kace 10 státy: z deklarovaných jaderných moc-
ností USA a ČLR,3 z dalších jaderných zemí stojícich mimo NPT, 
které smlouvu ani nepodepsaly, se jedná o Indii, Pákistán a KLDR. 
Izrael sice smlouvu podepsal, nicméně ji však též neratifi koval [23]. 
O vstřícném postoji a podpoře SR urychlení vstupu CTBT v plat-
nost svědčí mj. její podpis na výše uvedené deklaraci a dlouhodobý 
aktivní podíl na výcviku inspektorů pro ověřování na místě. Návš-
těva výkonného tajemníka Přípravné komise Tibora Tótha z ledna 
2007 v Bratislavě a jeho jednání s ministrem zahraničních věcí Kubi-
šem a představiteli vědeckých kruhů tento trend dále posílila [6]. 

Významnou součástí jaderného neproliferačního režimu je vytvá-
ření bezjaderných zón v obydlených a neobydlených prostorech.4 
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5 Úmluva BTWC z r. 1972 
a Úmluva o zákazu vývoje, 
výroby, hromad ní zásob a 
použití chemických zbraní 
a o jejich zni ení (Conven-
tion on the Prohibition of 
the Development, Producti-
on, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on 
Their Destruction – CWC) 
z r. 1993. Ob  úmluvy pat í
mezi globální neprolifera ní
režimy a z odzbrojovacího 
hlediska je adíme do kate-
gorie odzbrojovacích práv-
ních instrument . Navazují 
na nejstarší platný dokument 
mezinárodního práva zabý-
vajícím se zákazem použití 
bakteriologických a chemic-
kých zbraní, kterým je tzv. 
Ženevský protokol z r. 1925 
– pozn. aut.

V r. 2006 přibyla mezi zóny v obydlených prostorech, dosud pře-
vážně zřizovaných na jižní polokouli, oblast tvořená 5 středoasij-
skými státy (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán). K podpisu dokumentu nejvyššími představiteli uve-
dených zemí došlo 8. 9. 2006 v kazachstánském Semipalatinsku 
[19]. Význam ustavení zóny spočítá především v tom, že zahrnuje 
politicky nestabilní oblast se složitými ekonomickými podmínka-
mi, ve které existuje rovněž relativně příznivá půda pro případné 
zahraniční ovlivňování nárůstu národně-religiózního fanatismu. 
V bývalých sovětských republikách zóny také existovaly jednotli-
vé elementy jaderného cyklu, např. obohacování uranu. Působí zde 
též značný počet různých jaderných specialistů, kteří se podíleli na 
vývoji sovětských jaderných zbraní. Na území Kazachstánu byly 
v době existence SSSR např. rozmístěny jaderné zbraně a uskuteč-
ňovaly se zde rovněž zkoušky s těmito zbraněmi [11, s. 29]. Některé 
nejasnosti v dokumentu, které vedly tři deklarované jaderné moc-
nosti (USA, Velká Británie a Francie) k negativnímu hlasování při 
přijímání příslušné rezoluce, si zřejmě vynutí další konzultace zain-
teresovaných stran. 

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbran

Není pochyb, že k zamezení šíření a tím i možnému použití ZHN 
jsou nejúčinnějším prostředkem úmluvy, které prostřednictvím 
zákazu těchto zbraní současně vyžadují jejich likvidaci. V případě 
bakteriologických (biologických), toxinových a chemických zbraní 
takové úmluvy, na rozdíl od jaderných zbraní, existují.5 Porovnáním 
smluvních ustanovení obou odzbrojovacích úmluv můžeme jedno-
značně konstatovat, že úmluva zakazující chemické zbraně je přes 
některé drobné nedostatky dokonalejším odzbrojovacím právním 
dokumentem, především z toho důvodu, že obsahuje propracovaný 
verifi kační mechanismus. Výraznou předností jsou rovněž smluvní 
ustanovení o institucionální struktuře, zejména o postavení a úloze 
Organizace pro zákaz chemických zbraní. V případě úmluvy zaka-
zující bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně lze naproti 
tomu hovořit především o verifi kačním a institucionálním defi citu, 
kdy kromě neexistence verifi kačního mechanismu dochází k hod-
nocení plnění úmluvy pouze v omezeném rámci hodnotících kon-
ferencí konaných v pětiletém intervalu. 

Šestá hodnotící konference BTWC se konala v Ženevě ve dnech 
20. 11. – 8. 12. 2006 a ze 155 členských států se jí zúčastnilo 103 
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6 Na zasedání ad hoc skupi-
ny k sjednání verifika ního 
protokolu v r. 2001 USA, na 
rozdíl od naprosté v tšiny 
ú astník , sjednání uvede-
ného protokolu jednozna -
n  odmítly. V této souvislosti 
se zasedání 5. hodnotící kon-
ference úmluvy BTWC usku-
te nilo koncem roku 2001a 
v listopadu 2002. Konference 
nep ijala tradi ní záv re nou 
deklaraci, nýbrž pouze roz-
hodnutí konat každoro ní 
dvoutýdenní expertní jedná-
ní a jednotýdenní sch zky na 
politické úrovni v období od 
r. 2003 do konání p íští kon-
ference v r. 2006. Sch zky 
m ly na programu specifická 
témata a jakákoliv rozhodnu-
tí byla p ijímaná konsensem 
– pozn. aut. 

zemí. Hlavním cílem bylo posoudit relevantnost smluvních ustano-
vení z hlediska nejnovějších vědeckovýzkumných poznatků a navrh-
nout opatření na podporu jejich aplikace v období do další hodnotící 
konference v r. 2011. Vzhledem k výrazně nižšímu počtu členských 
států úmluvy např. v porovnání s NPT a úmluvou zakazující chemic-
ké zbraně byl v jednání rovněž kladen důraz na dosažení její univer-
zálnosti. Mimořádná pozornost byla věnovaná opatřením na posi-
lování důvěry. Vzhledem k jejich dobrovolnému charakteru je však 
zapojení členských zemí dosud relativně nízké, o čemž svědčí účast 
max. 54 států ročně. Vytvoření sebedokonalejšího mechanismu a 
eventuálně maximální účast na těchto opatřeních však stěží nahradí 
existenci verifi kačních opatření. Nicméně k znovuotevření jednání 
o verifi kačním mechanismu úmluvy vůbec nedošlo. Průběh Příprav-
ného výboru v dubnu 2006 však potvrdil, že pro většinu smluvních 
stran zůstává ustavení verifi kačního mechanismu nadále dlouhodo-
bým cílem.6 Z projednávaných článků úmluvy se nejproblematičtěj-
ším stal článek X věnovaný mezinárodní spolupráci při využívání 
vědeckého a technologického pokroku pro mírové účely. Diskuze 
potvrdila odlišný přístup vyspělých a rozvojových států. Skupině 
států NAM se však podařilo prosadit do závěrečného dokumentu 
konference výzvu adresovanou vyspělým zemím, aby podnikly pozi-
tivní kroky k podpoře mezinárodní spolupráce zahrnující nediskri-
minační převody vyspělých biotechnologií rozvojovým státům. 

Závěrečná deklarace obsahuje 6 témat k projednání do hodno-
tící konference v r. 2011. Součástí deklarace je rovněž rozhodnu-
tí o vytvoření tříčlenného Podpůrného oddělení pro implementaci 
BTWC (Implementation Support Unit – ISU) v rámci Odboru 
OSN pro odzbrojení (Department for Disarmament Aff airs – 
DDA) se sídlem v Ženevě. Pomoc nového orgánu se bude proje-
vovat především v poskytování administrativní podpory smluvním 
stranám a relevantním mezinárodním organizacím (WHO, FAO, 
OIE) při realizaci úmluvy. Součástí pomoci bude mj. zpracovávání 
údajů o předaných opatřeních na posilování důvěry a realizace Akč-
ního plánu na dosažení univerzalizace úmluvy [26, s.19-20]. 

Nesmluvní kontroln  vývozní režimy

Význam těchto režimů s omezenou účastí spočívá v kontrole pře-
vodů dohodnutého okruhu položek, zejména tzv. dvojího použití 
(mírové a vojenské). V oblasti zbraní hromadného ničení a jejich 
nosičů působí Zanggerův výbor a Skupina jaderných dodavatelů 

Miroslav T MA



2.1

478

7 Zangger v výbor (Zangger 
Committee – ZC) byl ustaven 
v 70. letech v souladu s lán-
kem II, odst. 2(a) a 2(b) NPT. Je 
jediným z existujících režim ,
jehož existence je celosv to-
v  uznávána pro jeho právní 
základ v NPT. Má 36 len .
Skupina jaderných doda-
vatel  (Nuclear Suppliers 
Group – NSG) má 45 len
a od svého vzniku v polovin
70. let usiluje o posílení kon-
troly neší ení jaderných zbra-
ní. Ú astnické státy uplat ují 
spole né zásady, jako nap .
zárukové procedury, zajišt -
ní fyzické ochrany na poža-
dované úrovni, užívají sjed-
nocené seznamy kontrolova-
ných položek aj. Australská 
skupina (Australian Group – 
AG) vznikla v polovin  80. let 
z australské iniciativy v reak-
ci na porušení Ženevského 
protokolu použitím chemic-
kých zbraní v íránsko-irác-
kém konfliktu. AG stanovi-
la režim vývozních kontrol 
u chemikálií zneužítelných 
pro výrobu chemických zbra-
ní. V r. 1990 byl režim roz-
ší en i na biologické zbran
a na klí ové položky chemic-
kých a biologických za ízení 
a technologií. Kontrolní režim 
raketových technologií (Mis-
sile Technology Control Regi-
me – MTCR) vznikl ve druhé 
polovin  80. let v reakci na 
nar stající riziko ší ení rake-
tových technologií a vývoje 
vlastní raketové technolo-
gie v ad  zemí. P edstavuje 
soubor vývozních opat ení 
uplat ovaných k zamezení 
ší ení raketové technologie a 
všech za ízení a komponen-
t  klí ových pro vývoj a výro-
bu raketových nosi  (r zné 
druhy ízených st el, v etn
st el s plochou dráhou letu a 
torpéd) zbraní hromadného 
ni ení. Má 34 len . Údaje 
o po tech len  všech zmí-
n ných kontroln -vývozních 
režim  platí k 31. 12. 2006 
– pozn. aut.

8 Haagský kodex cho-
vání k zabrán ní ší ení 

(jaderné zbraně), Australská skupina (chemické, biologické a toxi-
nové zbraně) a Kontrolní režim raketových technologií (raketové 
nosiče).7

Mezi hlavní projednávané otázky výročního zasedání Zangge-
rova výboru v r. 2006 bylo zvolení nového předsedy, kterým se 
stal český diplomat Pavel Klucký. Účastníci rovněž schválili novou 
notifi kační proceduru při změnách seznamu kontrolovaných polo-
žek, jejíž předností je rychlejší informování nečlenských zemí 
výboru o těchto změnách prostřednictvím MAAE. Na výročním 
zasedání Skupiny jaderných dodavatelů v květnu 2006 nedošlo 
k pokroku v otázce udělení výjimky pro vývozy jaderných položek 
do Indie, vzhledem k oddálení rozhodnutí Kongresu USA v této 
problematice. Nepodařilo se dořešit ani udělení přidruženého 
statusu Indii, Pákistánu a Izraeli a přijetí Dodatkového protoko-
lu MAAE jako podmínky pro uskutečnění jaderných vývozů. Ve 
vztahu k budování kontroverzního jaderného programu Íránem 
zasedání podpořilo zpřísnit podmínky vývozu jaderných položek 
do země a opětovně vyzvalo Írán k posilování důvěry prostřed-
nictvím širší spolupráce s MAAE. Plenární zasedání Australské 
skupiny se z politických otázek zabývalo členstvím Chorvatska a 
RF, které však nebylo uspokojivě vyřešeno. Při posuzování rozsahu 
informační a osvětové aktivity tohoto uskupení vůči nečlenským 
státům byl položen důraz na její další zintenzívnění, především 
vůči některým státům jihovýchodní Asie, balkánským zemím, RF, 
Izraeli a Jihoafrické republice. Složitost problematiky zprostředko-
vatelů v obchodním styku (tzv. brokering) našla odraz v odsouhla-
sení uspořádat seminář v r. 2007 za účasti zástupců všech kontrol-
ně vývozních režimů. Předložený německý dokument, zabývající 
se společným přístupem k vývozním kontrolám pro distributo-
ry, byl zařazen mezi základní dokumenty Australské skupiny. Na 
plenárním zasedání Kontrolního režimu raketových technologií 
byla značná pozornost věnována posouzení opatření v souvislosti 
s implementací rezoluce RB OSN č. 1695 (2006) z 15. 7. 2006 
týkající se severokorejských zkoušek balistických řízených střel a 
č. 1696 (2006) z 31. 7. 2006 vztahující se k íránským programům 
jaderného obohacování a balistických řízených střel. V otázce při-
jetí některých nových zemí (včetně SR) do režimu nebyla dosažena 
potřebná shoda. Průběh zasedání technických expertů opět pro-
kázal zásadní význam informační výměny pro zvýšení efektivity 
režimu. Zvažované zavedení nového kritéria pro členství v tomto 
kontrolním uskupení, spočívající v členském zapojení v tzv. Haags-
kém kodexu8, všeobecný souhlas nezískalo. 
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balistických ízených st el
(Hague Code of Conduct 
against Ballistic Missile Pro-
liferation – HCOC) byl p i-
jat na konferenci v Haagu 
ve dnech 25. a 26. 11. 2002. 
Je prvním multilaterálním 
dokumentem o zabrán ní 
ízení raketových technolo-

gií, ale neobsahuje žádná 
právn  vymahatelná ustano-
vení – pozn. aut. 

9 Úmluva o zákazu použití, 
skladování, výroby a p evodu 
protip chotních min a jejich 
zni ení (Ottawská úmluva) 
je prvním právn  závazným 
mezinárodním dokumentem, 
který zakazuje použití celého 
jednoho druhu konven ních
zbraní a požaduje jeho úpl-
nou likvidaci. Byla sjednána 
mimo rámec Konference o 
odzbrojení v rekordn  krát-
ké dob  p ibližn  jednoho 
roku. Hnacím motorem bylo 
nezm rné úsilí n kterých 
zemí, p edevším Kanady, 
Rakouska, Norska, Belgie a 
Dánska, Mezinárodní výbo-
ru erveného k íže a nevlád-
ního koordina ního orgánu 
ICBL. K podpisu byla p ed-
ložena v Ottaw  dne 3. 12. 
1997, v platnost vstoupila 
26. 4. 2000 – pozn. aut.

Záv r

Cestou k překonání současné stagnace kontrolně-zbrojních a odzb-
rojovacích jednání je nezbytná vstřícnost a politická vůle především 
ze strany hlavních světových aktérů. Změna stávajícího kurzu by tak 
umožnila uvolnit část enormních peněžních prostředků vynakláda-
ných na zbrojení na podporu různých projektů k zmírnění chudoby, 
ochraně životního prostředí, boji proti nebezpečným chorobám aj. 
Iniciativní podpora tomuto úsilí ze strany všech zemí mezinárod-
ního společenství je pro tento vývoj nezbytným předpokladem. Je 
zřejmé, že bez dosažení kompromisních řešení, přihlížejících k bez-
pečnostním potřebám a zájmům všech států, se stěží podaří dosáh-
nout, zejména na Konferenci o odzbrojení, pozitivního obratu. 
Nelze vyloučit, že při pokračující marginalizaci úlohy Konference 
o odzbrojení se některé aktuální téma stane předmětem sjednává-
ní mimo rámec tohoto orgánu, podobně jako tomu bylo v případě 
zákazu protipěchotních min.9 

Od skončení studené války došlo ve výzbroji USA a RF k výraz-
nému snížení počtů jaderných zbraní, které však bylo do určité 
míry vyváženo zkvalitněním jejich nosičů a zvýšením přesnosti a 
destruktivnosti jaderných hlavic. Nepodařilo se zabránit jejich pro-
liferaci a snížit tak riziko zneužití teroristickými skupinami. Vývo-
ji neprospívá ani úsilí některých deklarovaných jaderných států o 
zkvalitňování a vývoj nových druhů hlavic, např. s nižší radiací a 
výbušnou silou, což nebezpečně snižuje práh jejich použitelnos-
ti. Udržování značného množství těchto zbraní ve vysokém stavu 
bojové pohotovosti, zachovávání jejich odstrašujícího významu, 
možnost prvního použití ve vojenských doktrinách a nevyrovnaný 
přístup k plnění všech ustanovení NPT nevytváří příznivou atmo-
sféru pro dosažení pokroku v jaderném odzbrojování. Dosavadní 
zamítavý postoj hlavních aktérů (zejména USA), k problemati-
ce ratifi kace smlouvy CTBT nedává ani naději na dosažení jejího 
brzkého vstupu v platnost. Všechny tyto kroky také do určité míry 
snižují důvěryhodnost deklarovaného úsilí těchto zemí o omezení 
šíření jaderných zbraní. 

Nový způsob činnosti zahájený od 5. hodnotící konferen-
ce BTWC umožnil udržet USA v mnohostranném procesu a 
zachovat, byť výrazně limitovanou, působnost ad hoc expertní 
pracovní skupiny. Nový proces tak představuje omezenou formu 
multilaterální diplomacie, která se projevuje v absenci hlasová-
ní a projednávání právně závazných textů [15, s. 3, 6]. Průběh 
a výsledky 6. hodnotící konference BTCW prokázal, že při 
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existenci dobré vůle všech zúčastněných stran lze docílit urči-
tého pokroku. Příkladem je mj. dosažení souhlasu s vytvořením 
Podpůrného oddělení pro implementaci BTCW, což umožňu-
je do určité míry překonat smluvní deficit jakýchkoliv institu-
cí s mandátem systematicky pracovat s přijatými rozhodnutími 
nebo doporučeními. 

V hodnoceném období se úsilí účastnických zemí všech nesmluv-
ních kontrolně vývozních režimů pro ZHN a jejich nosiče zaměřilo 
na prohloubení koordinace a zdokonalení systému vývozních kon-
trol, mj. aktualizací seznamů kontrolovaných položek. Přes dekla-
rovanou ochotu zůstává vzájemná informovanost a koordinovanost 
činnosti poměrně nízká. Dosažení vyšší účinnosti režimů nadále 
brání nečlenství některých významných zemí schopných vyrábět a 
vyvážet některé kontrolované položky (ČLR, Indie, Izrael, Pákis-
tán, Libye). Jmenované země nicméně pokračovaly ve zdokonalová-
ní národních vývozních kontrol a v některých aspektech je přiblížily 
standardům kontrolně vývozních režimů. 

Implikace pro Slovensko 

Na Konferenci o odzbrojení v Ženevě pokračovat v dosavadním • 
úsilí napomáhat při odstraňování překážek bránících dosažení 
shody na pracovním programu a zahájení substantivních jedná-
ní o nejvíce nazrálých problémech. 
Ve vztahu k jaderným zbraním zachovat dosavadní jednoznač-• 
ný postoj k prosazování vyváženého přístupu k jejich nešíření a 
likvidaci. Pokračovat ve vstřícných krocích a rezolutní podpo-
ře SR urychlení vstupu CTBT v platnost, která se odráží mj. 
v praktické pomoci při výcviku inspektorů, což pozitivně ovliv-
ňuje dosažení plánovaného záměru. 
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Úvod

Vývoj poznatků, které souvisí se zajišťováním bezpečnosti a obrany 
státu, probíha nepřetržitě. V posledních letech jsou zaznamenány 
aktivity ukazující na zájem a potřebu odborné veřejnosti utřídit již 
uskutečněné výzkumy do rámce vědní disciplíny, která by se prob-
lematikou systematicky zabývala. Nepostačují současná označení. 
Nepostačuje vývoj v různých příbuzných disciplínách. Předloženo 
bylo několik návrhů na vhodné označení pro disciplínu, která byla 
na pracovní úrovni pojmenovávána jako „bezpečnostní věda“.

Na konferenci o „Bezpečnostní vědě a bezpečnostním vzdělává-
ní“, která se v říjnu 2006 konala v Liptovském Mikuláši [15], bylo 
doporučeno na mezinárodní úrovni užívání pojmu sekuritologie. 

Takové snahy znamenají dílčí kroky při ujasňování obsahu vědní 
disciplíny, které bez získání souhlasu na široké mezinárodní půdě 
nebudou dosahovat zamýšlených cílů v rozvoji poznání o bezpeč-
nosti a obraně jako celku. Pro úroveň současného pojímání bezpeč-
nosti a obrany státu je možné symbolicky vývoj situace shrnout do 
vyjádření: „Od teorie obrany k sekuritologii“.

Cílem sdělení je informovat o stavu současných teoretických 
poznatků a o předpokladech mezinárodního akceptování zavádě-
ného pojmenování – sekuritologie.

Od teorie obrany 
k sekuritologii
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1 Výsledky Institutu pro stra-
tegická studia FMO Praha v 
letech 1991-1993 – pozn. 
aut.

Objektivní d vody osamostatn ní v dní disciplíny 
sekuritologie

Teorie obrany státu je vědní disciplínou, která byla takto pojmeno-
vána v porevolučním období následujícím po roce 1989. Tehdejší 
samostatné Československo zjistilo, že vědní oblast vojenství neob-
sahuje odpovědi na nové problémy, jež bylo nezbytné řešit. Jaká 
bude strategická orientace státu z hlediska bezpečnosti? Jaká bude 
vojenská strategie? Představitelé nové státní moci (výkonné, záko-
nodárné a soudní) byli stavěni před řešení strategických bezpečnost-
ních otázek a zjistili defi cit odpovědí. Není divu. Po roce 1945 byly 
malé státy vesměs v podmínkách, kdy se přiklonily nebo historicky 
vpluly do jednoho z přístavů bipolárně rozděleného světa. Zpravid-
la vůbec nerozvíjely problémy vojenské strategie, protože je přebí-
raly od USA nebo SSSR, resp. od orgánů NATO nebo Varšavské 
smlouvy.

Rozpad bipolárního světa přenesl odpovědnost za řešení bezpeč-
nostních přístupů na bedra samostatných států. Ty však mnohdy 
řešily prvořadě otázky nově nabyté samostatnosti a rodící se demok-
racie. Představitelé těchto států často zmiňovali „novou bezpečnost-
ní architekturu“, zpravidla bez konkrétní představy o tom, co je pro 
ni potřeba udělat „doma“. Vznikaly nové výzkumné instituce, stu-
dována byla historie a zkušenosti velkých států. Vznikaly nové vědní 
obory a mezi nimi v našich podmínkách politologie i teorie obrany 
státu. Byly vytvářeny systematické pokusy o odpovědné zvládnutí 
problematiky a vytvoření podkladů1, které ovlivní racionální konání 
politických představitelů.

Tyto disciplíny a jejich praktické výsledky své historické poslání 
do současnosti částečně splnily. Bezpečnostní realita postoupila do 
nové situace, kdy vojenskopolitická integrace namalovala nové roz-
dělení mezistátních vztahů ve světě, vytvořila nové hranice zejmé-
na rozšiřováním členských států NATO, vojenskými aktivitami EU, 
rozpadem ČSSR a SSSR, Jugoslávie a v neposlední řadě formová-
ním sil mezinárodního terorismu, ale i modernizací životního stylu 
Číny. Zveřejněná řešení vztahu mezi nebezpečností a bezpečností 
v geopolitické rovině zaznamenala nové názory, mezi nimiž vyni-
kají Fukuyamův „konec historie“ [3] a Huntingtonova alternativa 
o „střetu civilizací“ [5]. Malé státy v EU se dostaly do pozice těch 
států, které by se měly ve větším rozsahu zabývat otázkami vnitřní 
bezpečnosti, krizového řízení, udržitelného rozvoje, ochrany kritic-
ké infrastruktury a životního prostředí, než řešením vojenských hro-
zeb a válečných činností na vlastním území. 
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Vedle vojenských událostí se projevily jiné ničivé hrozby. Od roku 
1988 je 1. 12. připomínán jako Světový den AIDS. Onemocnění 
AIDS do roku 2006, za 25 let od ohlášení prvního případu, změni-
lo svět. Ztráty představují 25 milionů lidských životů, virem HIV 
bylo infi kováno dalších 40 milionů osob. Onemocnění se celosvěto-
vě stalo hlavní příčinou úmrtí mužů i žen ve věku 15-59 let. Obje-
vily se nové nemoci (nemoc šílených krav, ptačí chřipka, epidemie 
SARS), které prověřily celosvětově schopnosti identifi kovat a zasta-
vit tyto hrozby.

Internet se stal v minulosti předpokládanou informační dálnicí. 
Počítače jsou součástí našeho denního života, ale i součástí bankov-
ních operací, hlídání energetických, komunikačních, dopravních, 
zdravotních a jiných podsystémů. Existuje kybernetický prostor, jehož 
bezpečnost se stala součástí společenské, ale i osobní bezpečnosti.

Planeta Země, lidstvo, jednotlivé státy, skupiny lidí, jednotlivci, 
technologické, technické, biologické a jiné systémy jsou trvale kon-
frontováni se schopností vyrovnat se s nebezpečím, se schopností 
zajistit si vlastní existenci, vlastní bezpečnost. Tak vznikla hypoté-
za, že je možné věnovat se vědní disciplíně, která se zabývá otázka-
mi vztahu mezi bezpečím a nebezpečím, udržováním jejich rovno-
váhy. Vědní disciplína má na co navazovat. Takové problémy byly 
a jsou řešeny v řadě speciálních disciplín, které se věnovaly dílčím 
částem problému: sociologie, politologie, teorie mezinárodních 
vztahů, teorie obrany státu, vojenské vědy, ochrana vojsk a obyva-
telstva, lékařské vědy, ochrana informačních systémů, ekonomie a 
další obory, které pracují s kategoriemi hrozba a riziko. 

Výsledkem mezinárodních konferencí, které probíhaly v různých 
státech v letech 2000-2007, je přijetí konsensu, že by bylo vhod-
né ukončit diskuze o pojmenování vědního oboru, který je zákla-
dem studijních programů, jež mají připravit odborníky na problémy 
nebezpečnosti a bezpečnosti. Na mnoha jednáních byly prezento-
vány názory, že společným názvem může být: „bezpečnostní věda“, 
„bezpečnostní prostředí“, „tutologie“, „safetylogie“, „sekuritologie“ 
atp. Pro nalezení konsensu se vyjasnila pozice, která doporučovala, 
aby šlo o jednoslovný výraz. 

V roce 2000 vznikla European Association for Security, kte-
rá je prvořadě zaměřena na proces bezpečnostního vzdělávání lidí 
a společností ve sjednocené Evropě. Má členy z 15 států (2007) a 
pořádala už 25 konferencí. Pojem „bezpečnost“ neodráží podstatu 
předmětu, který nás zajímá. Výsledek diskuzí se přiklání k pojmu 
sekuritologie (securitology) v národních jazykových mutacích. [4; 
9; 13; 14]. 

Josef JANOŠEC



2.1

486

2Kapitola zpracována z [ 7; 9; 
10] – pozn. aut.

Co je očekáváno od sekuritologie? Uspořádání současných 
znalostí z více oborů, které se již zabývaly otázkami bezpečnosti a 
nebezpečnosti, jejich logické vysvětlení a uvedení do nových sou-
vislostí. Nalezení zákonů a zákonitostí, které budou využitelné pro 
bezpečnostní praxi a další rozvoj teoretických poznatků.

Filozoficko-metodologická východiska

Pro rozvoj teoretického poznání oboru sekuritologie je podstatné 
vnímání vztahu mezi bezpečností a nebezpečností jako jedno-
ho jevu. V něm je bezpečnost jen jednou částí protikladného jevu. 
Dřívější snahy o defi nování bezpečnosti bez ohledu na nebezpeč-
nost ani nemohly být úspěšné. Protikladný jev je součástí života: 
dobro a zlo, plus a minus, válka a mír, útok a obrana, zisk a ztráta, 
den a noc, chladno a teplo, delší a kratší, chytrý a hloupý. 

Číňané tyto síly nazvali Jang – síla dostředivá a Jin – síla odstře-
divá. Podle nich vše kolem nás je tvořeno dvěma dynamickými sila-
mi, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. Lidé by měli 
žít v harmonii s přírodou, aby byl Jin a Jang v rovnováze. Toto staré 
učení obsahuje mj. 12 zásad, které jsou při dosazení slov bezpečnost 
a nebezpečnost za Jin a Jang plně použitelné pro sekuritologii. Ze 
zásad pro naše bezpečnostní myšlení vyplývá: 

Existuje-li jedna stránka jevu, pak existuje i druhá. Jsou součás-1.  
tí jednoho celku (k nejzdařilejším vyjádřením principu patří 
„čínská monáda“). 
Bezpečnost nebo nebezpečnost sama o sobě není dobrá ani 2.  
možná. 
Dobrá je dynamická rovnováha mezi oběma. Zlá nebo škodli-3.  
vá je nerovnováha. 

Pochopení těchto pravidel vede ke hledání rovnováhy, ke hledá-
ní harmonie mezi agresivním a mírovým chováním politiků, států, 
skupin, jednotlivců, systémů. 

P edm t sekuritologie2

Předmětem zkoumání sekuritologie jsou vnější projevy a vnitřní 
zákonitosti bezpečnosti a nebezpečnosti. Můžeme je pojmeno-
vat jako bezpečnostní realitu [7]. Bezpečnostní realita měla v 
celé historii lidstva své konkrétní stavy na úrovni člověka, skupi-
ny, státu, technického prvku, systému, živočichů, životního nebo 
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3 P edm tem výzkumu seku-
ritologie je „bezpe nost lo-
v ka a ostatních systém , kte-
ré jsou nezbytné pro zajišt ní 
životních podmínek lov ka 
(planety, státu, sociální sku-
piny, živého organismu, 
technického systému, infras-
truktury, výrobní sféry, trhu, 
životního prost edí ap.), 
vzhledem k r znorodosti 
negatívních vliv  v rozli -
ných situacích, asových 
a prostorových podmínkách“ 
– pozn. aut. 

planetárního prostředí. Tento předmět jinými slovy uvádí Hofrei-
ter [4, s. 20]3. 

Předmět zkoumání sekuritologie zahrnuje statickou část (základ-
ní pojmy a skladební prvky) a dynamickou část (jevy, procesy, his-
torii, změny v čase). 

Předmět sekuritologie – statická část
Předmět sekuritologie v podstatě vyjadřuje entita, která zahrnuje tři 
odlišitelné složky bezpečnostní reality. 

s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS) 

Označení modelů:
BR – bezpečnostní realita; 
B –  bezpečnost je vyjádřením přijatelných, objektivně hodnoti-

telných (měřitelných) parametrů bezpečnostního stavu nebo 
situace jako reálného výsledku působení bezpečnostní politiky a 
bezpečnostního systému v protikladu ke stavu, který bezpečnost 
nezajišťuje; 

BP –  bezpečnostní politika je vztažena k politické reprezentaci 
stanoveného prostoru, k jejím nositelům v daném čase a k 
představám o způsobech zajištění bezpečnosti ze strany jed-
notlivce, technického, biologického nebo jiného systému; 

BS –  bezpečnostní systém je nástrojem k tvoření a uskutečnění 
bezpečnostní politiky, k zajištění bezpečnosti v daném prosto-
ru, čase a ke stanovenému účelu;

Parametry lokalizace bezpečnostní reality:
s –  prostor (space): celý svět, kontinent, koalice, region států, stát, 

region uvnitř státu, obec, technický, technologický, biologic-
ký systém;

t –  čas (time): ke stanovenému termínu, za období a to pro minu-
lost (historically) nebo pro budoucnost (prognostically);

r –  stav, situace (reality): popis vybraných objektivních informa-
cí vztažených k prostoru a času (válka, krize, mír, pandemie, 
zemětřesení).

BP a BS označují modely systémů, B označuje měřené hodnoty 
intenzity stavu (r), která je rovněž modelem. Proměnné jsou pros-
tor, čas a stav. Bezpečnostních entit můžeme vytvořit prakticky 
nekonečné množství. 

Modelový zápis umožnil formalizovaný popis, vytvořil předpo-
klady k pochopení bezpečnostní reality v širším kontextu. Odpoví-
dá teorii relativity, ale i teorii systémů, v tom smyslu, že každý systém 
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4 Podrobn ji k teorii modelo-
vání scéná  [8] – pozn. aut.

je potencionálně prvkem většího systému a každý prvek systému je 
potenciálním samostatným systémem. 

Předmět sekuritologie – dynamická část
Bezpečnostní realita představuje snímek v daném čase. Ten však je 
součástí nepřetržitých změn. Pro sledování změn (základních ele-
mentů dynamiky bezpečnosti a nebezpečnosti), je zcela přirozené 
využívání scénářů a to jak pro záznam minulého vývoje (th), tak pro 
vytváření představ o možných budoucnostech (tp) proměnných sys-
témů BP a BS. Celý scénář (S) je možné chápat jako jeden systém. 
Scénář zobrazuje v každém čase jeden model systému M(ti)4. 

[S = (M(t1), M(t2), ..., M(ti), ..., M(tn))]

Každý model je samostatným systémem s vnitřní strukturou prv-
ků – aktérů (A) a jejich vzájemných vztahů (R), které probíhá v 
určitém prostředí (E). 

M(ti) = (A(ti)  R(ti))  E(ti);
A(ti) –  množina aktérů v modelu scénáře v čase ti (mohou být 

z BP i BS);
R(ti) –  množina vztahů v modelu scénáře v čase ti (mohou být 

z BP i BS);
E(ti) –  množina prostředí, v němž probíhají vztahy mezi aktéry 

v čase ti;
 –  průnik množin;
 –  sjednocení množin (matematický operátor).

Změna znamená rozdíl, který zjistíme porovnáním modelů při 
přechodu z M(ti-1) do M(ti). Teoreticky možné stavy pro akté-
ry (A), vztahy (R) a prostředí (E) jsou: vznik nového; pokračování 
beze změn; pokračování s vnitřními změnami; transformace; zánik. 
Hodnota měřitelné bezpečnosti (B) [9] je vlastně vyjádřením změ-
ny intenzity stavu (r) s časem, například zemětřesení, války, stupně 
ochrany technologického systému. 

Všechny přechodové stavy jsou možným předmětem výzkumu 
sekuritologie. S využitím těchto základních nástrojů je následně 
možné úspěšně modelovat scénáře, jako metodologického nástroje 
k vyjadřování a popisu budoucích stavů. Hlavní rozhodnutí tvůr-
ce scénáře by tedy mělo směřovat ke stanovení: časové souslednos-
ti; přehledu aktérů; základních typů prostředí scénáře. Typy vztahů 
jsou z těchto údajů odvoditelné a jsou tím hlavním nástrojem tvůr-
ce scénáře k dosažení potřebného dojmu. Vztahy představují hybný 
nástroj – dynamiku scénáře. Pak již nastupuje praktická část volby 
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vhodných forem prezentace stavebních kamenů scénáře, které rov-
něž mohou být předmětem výzkumu.

Porovnání s p edm tem teorie obrany státu

Předmětem teorie obrany státu je stát v mezinárodním prostředí a 
způsoby jeho konání pro zajištění obrany, zejména proti vojenským 
hrozbám. Hlavní složkou bezpečnostního systému (BS) jsou ozb-
rojené síly. Je to tedy jen část bezpečnostní reality, kterou se zabývá 
sekuritologie. V modelovém vyjádření se za prostor (s) dosadí buď 
konkrétní, nebo fi ktivní (obecný) stát a proces rozvoje vědní dis-
ciplíny by se měl věnovat státní úrovni z hlediska rozvíjení metod 
měření stavu bezpečnosti (hrozby a rizika pro stát) a rozvíjení teore-
tických poznatků o bezpečnostní politice státu a státem vytvářeném 
a zajišťovaném bezpečnostním systému. Základním pojmem, těžiš-
těm a rámcem teorie obrany státu je tedy stát.

Bezpečnostní realita je však pestřejší. Bezpečnostní praxe v 
posledních letech prokazuje ve stále větším rozsahu, že stát jako 
historicky podmíněný, ale přeci jen umělě vytvořený socioekono-
mický prvek umístěný do fyzickogeografi cké reality již neodpovídá 
potřebám soudobých problémů. Stát je stále více nákladnou barié-
rou při řešení bezpečnostních a existenčních problémů lidstva. Sou-
dobé výsledky světového výzkumu zmiňují závažný sociální a eko-
nomický aspekt: např. podíl soukromého vlastnictví na informační 
infrastruktuře je v USA až 80 % (Bastl [1], s. 107), což může mít 
konsekvence pro úlohy státu v kybernetické válce. Mnoho autorů 
se již zabývalo úvahami o „krizi státu“. Války jsou projevem vztahů 
mezi státy, které bývají spojovány s jejich rozdělováním a sjednoco-
váním. Mezinárodní organizace založené na státním principu jako 
OSN, EU, OBSE, ZEU trvale řeší namísto svého poslání problémy, 
které provázejí jejich aktivity proto, že někteří státní aktéři nechtějí 
přistoupit na dohodnutá pravidla. Mezinárodní organizace nestát-
ního typu jako Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní 
Olympijský výbor mají svou činnost ztíženou existencí států. 

Vedle dekompozice světa na státy se ve stále větším rozsahu uplat-
ňují jiné rozměry socioekonomického bytí, jiné dekompozice 
světa, které sdružují jednotlivce do komunit podle jiných paramet-
rů, než jsou vlastní státům. Ve světě působí různá náboženství se 
svými členitými nestátními strukturami. Existují sportovní hnutí, 
umělecké aktivity, hnutí boje za mír, za ochranu životního prostře-
dí, terorismus. Kybernetický prostor síťově provazuje celý svět, má 
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své informační dálnice, fyzickou infrastrukturu s některými uzlový-
mi body v kosmickém prostoru. Existují mezinárodní vesmírné sta-
nice, nadnárodní letecké, cestovní, výrobní, obchodní, bankovní a 
jiné organizace a společnosti. Běžnou praxí jsou vědecké, umělecké, 
sportovní týmy, jejichž členové prokazují své osobní schopnosti a ne 
státní příslušnost. Existuje rovněž mezinárodní zločin, terorismus, 
chudoba. Víme, že už je mezinárodní právo, že jsou mezinárodní 
vody, mezinárodní území (Antarktida). Ekologické problémy není 
možné řešit jen na jednom státním území, stejně jako problematiku 
energetických zdrojů, vody, potravin, obecně udržitelného rozvoje 
nebo boje proti terorismu. 

Takový výčet není úplný. Přesto můžeme konstatovat, že existuje 
množina dalších dekomponovaných světů, které vytváří jejich 
aktéři, soustava jejich vzájemných vztahů a prostředí, v němž mnoh-
dy vztah ke konkrétnímu území nehraje tak významnou roli jako při 
dělení podle států. Každý z těchto jiných světů je imanentně zatížen 
řešním udržování rovnováhy mezi nebezpečím a bezpečím. 

Změna předmětu ze státu u teorie obrany státu na bezpečnostní 
realitu u sekuritologie, by měla napomoci odhalení nových vazeb, 
nových zákonů a zákonitostí v širších souvislostech, než to umož-
ňovala disciplína teorie obrany státu.

Metody sekuritologie

Každá vědní disciplína má smysl jedině tehdy, když tvůrčím způso-
bem bádá v předmětu svého zájmu, rozvíjí úsilí o nalezení nových 
poznatků nebo souvislostí, popřípadě upřesňuje existující znalosti. 
Metody představují návod ke správnému poznávání a objektivnímu 
ověřování nových poznatků na základě logického myšlení, předsta-
vivosti a dalších poznaných nástrojů. Zkoumání bezpečnostní rea-
lity by mělo kombinovat metody a poznatky společenských, přírod-
ních, lékařských, informačních, technických věd i věd o zemi. 

Aplikace vědecké metody pro sekuritologii
Základem pro vytvoření nových objektivních poznatků v sekuri-
tologii je použití vědecké metody. Představuje postupnou iteraci 
následujících, časově navazujících, etap výzkumu:

Pozorování a popis bezpečnostní reality (vjemů, poznatků, dat 1.  
o B, BP, BS). 
Formulace problému (předmětu zkoumání 2.  BR, podle para-
metrů lokalizace: s, t, r). 
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5 ermák v [2] uvádí: „P ed-
m t sociologie není v bec 
lehké definovat. Sociologie 
totiž je na rozdíl od p írod-
ních v d, jakými jsou fyzika, 
chemie nebo biologie, v dou 
multiparadigmatickou. To 
znamená, že každá p írodní
v da uznává vždy jen jedno 
paradigma na rozdíl od soci-
ologie, která uznává n kolik 
paradigmat sou asn . Kaž-
dé z t chto paradigmat sice 
zkoumá lidskou spole nost,
avšak do každého paradig-
matu spadají r zné soci-
ologické školy, koncepce a 
myšlenkové proudy, a ty se 
v p edm tu svého zkoumání 
liší“ – pozn. aut

6 N kte í teoretici tvrdí, že 
v da je um ním vyvracení, 
nikoliv um ním dokazování. 
Praxe potvrzuje, že hypoté-
za, která obstojí v n kolika 
pokusech o její vyvrácení, 
pak m že p edstavovat prav-
divé a objektivní vysv tle-
ní jevu. Pokud propadne v 
jediném objektivním testu, 
je nesprávná a má být nahra-
zena jinou hypotézou. Dru-
hou stránkou však je zkuše-
nost z výzkumu. Velmi málo 
v dc , pokud vymyslí dob-
ré vysv tlení jevu, je ochot-
no svoji hypotézu vyvracet. 
Pokouší se ji potvrdit. Pokud 
se experimentem hypotéza 
nepotvrdí, hledá zpravidla 
nový experiment, ne novou 
hypotézu – pozn. aut.

Příprava hypotéz (návrhů vysvětlení, která mají obecnou plat-3.  
nost, aplikování indukce). 
Předvídání (logická dedukce, která vychází z hypotéz). 4.  
Ověření souladu bezpečnostní reality s předpovědí (aplikace 5.  
předpovědi na experiment, nebo aplikace na soubor dat získa-
ný např. simulací, vojenským cvičením, válečnou hrou, pod-
půrným výzkumem).
Formulace závěrů (ověření logické správnosti předchozích kro-6.  
ků, nalézání rozdílů k předpokládaným hodnotám a vyhod-
nocení souhrnných výsledků). Následuje rozhodnutí o další 
iteraci, nebo o ukončení výzkumu problému.
Zavedení výsledků výzkumů do praxe (teoretický poznatek, 7.  
podklad pro další výzkum, publikace, transfer do výuky, pre-
zentace výsledků) a promyšlená zpětná vazba. 

Sekuritologie je zřejmě multiparadigmatická věda5. Každé para-
digma umožňuje zkoumat společnost nebo bezpečnostní realitu z 
odlišného pohledu. Záleží na výzkumníkovi, pro který z přístupů 
se rozhodne.

Jeden ze základních předpokladů vědy spočívá v představě, že 
stejné podmínky vedou vždy ke stejnému výsledku. Klíčové pro 
četnost iterací vědecké metody je zjištění, zda byla hypotéza správ-
ná (bod 6.). Základním principem činnosti v této etapě výzkumu 
je falsifi kace, což znamená, že když se testem hypotézy prokáže její 
neplatnost, musí být nahrazena jinou6.

Přehled typů metod pro sekuritologii
Sekuritologie používá v závislosti na zvoleném problému a řešené 
etapě vědecké metody ověřené nástroje, kterými jsou následující 
typy metod:

A –  Teoretické metody, zejména myšlenkové dvojice: analýza – 
syntéza, indukce – dedukce, abstrakce – konkretizace, zobec-
nění – ohraničení, analogie – protikladnost, představivost 
– intuice.

B –  Experimentální metody, základem je pokus (experiment) pro 
poznání nebo zhodnocení zkoumaného jevu nebo objektu. 
Pro účely experimentální činnosti jsou zpravidla vytvářeny 
laboratoře. V případech, kde nejsou laboratorní experimen-
ty vhodné nebo ani možné, jsou používány myšlenkové 
experimenty. 

C – Simulační metody – experimentování na modelech. 
D – Kombinované metody.
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Závěr k metodám pro sekuritologii
Sekuritologie jako nově utvářená disciplína zřejmě převezme řadu 
použitelných metod od příbuzných disciplín, které již dílčí čás-
ti zkoumání bezpečnostních problémů řeší. Metody sekuritologie 
vycházejí z předmětu disciplíny a jeho předpokládaného poznávání. 
Budou tedy zahrnovat:

shromažďování informací   o všech problémech, které souvi-
sejí s bezpečnostní realitou, jejich klasifi kování, archivování a 
poskytování (o B, BP, BS, r, t, s);
formulace problémů a hypotéz   v sekuritologické oblas-
ti;
měření intenzity   bezpečnostních jevů (B);
vytváření teoretických a praktických modelových   
nástrojů pro experimentální ověření hypotéz a modelová-
ní (BR) bezpečnostní reality (analytické a prognostické) 
pro rozsáhlou kombinaci experimentálních stavů (různá r, 
B, BP, BS);
vytváření simulátorů   pro přípravu jednotlivců (A v BS) na 
činnosti spojené s řešením sekuritologických procesů, včetně 
procesů rozhodování (A v BP);
rozpracování teorie a praxe scénářů   pro jejich užití v příp-
ravě osob, pro sběr informací, měření intenzity jevů, chování 
v bezpečnostní situaci, plánování opatření pro rozvoj bezpeč-
nostní politiky a bezpečnostního systému, vytváření doku-
mentů (R v BP a BS);
mapování přehledu o rozvoji teoretických poznatků,   
vzdělávání a potřebách praxe oboru sekuritologie.

Možná kvalita sekuritologie

Vědy bývají posuzovány podle předmětu, metody, kvality a 
užitku [14], samozřejmě až s jistým časovým odstupem. Roz-
voj sekuritologie přinese potřebu hodnotit její kvalitu podle 
kritérií užitnosti v praxi. Hodnoceny budou následující oblas-
ti: Kvalita teorie sekuritologie; Kvalita praktického využití teore-
tických poznatků; Kvalita a uznávání odborníků a jejich zapo-
jení do praktických projektů; Uznání ostatní vědeckou komuni-
tou (domácí, mezinárodní); Význam managementu výzkumu 
sekuritologie; Kvalita vědeckoinformační a finanční podpory; 
Příprava nových výzkumných pracovníků a akreditace studij-
ních oborů.

Od teorie obrany k sekuritologii
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7 Kapitola zpracována z [11] 
– pozn. aut.

8 Podrobn ji [9] – pozn. aut.

P edpokládaný užitek sekuritologie7

Bezpečnostní politika a bezpečnostní systém jsou profesním pros-
torem, v němž se odborníci, připravovaní v oboru, mají uplatnit. 
Dnes jsou odborníci připravováni v jiných oborech současným 
systémem vzdělávání. Od teorie obrany státu k sekuritologii zna-
mená nalézt cestu k postupné transformaci ze současných oborů 
do studijního základu pro nový obor. Měl by umožnit uplatně-
ní v profesích vojenských, policejních, střežících, detektivních, 
hasičských, záchranářských, politických, výzkumných, učitelských, 
administrativních. 

Praxí oboru sekuritologie jsou některé činnosti v rezortech 
zahraničních věcí, obrany, vnitra a informatiky, průmyslu a obcho-
du, životního prostředí, zdravotnictví, školství, fi nancí, dopravy, 
zemědělství, kultury, ale i v těch zbývajících. Praxí je i činnost v pri-
vátních institucích, výzkum a vzdělávání. Tyto profese mají nadná-
rodní uplatnění. Výzkum pro sekuritologii je nezbytný pro rozvoj 
oboru. Současný stav organizace výzkumu ukazuje na mezinárodní 
i státní podporu8. S tím souvisí i proces akreditace jako součást 
všeobecného uznání oboru. Je spojen s výsledky, osobnostmi, ins-
titucemi, orgány, fi nančními prostředky a sponzory. Pracovně byly 
v [11] pojmenovány oblasti oboru: obecná, sociální, technická, 
informační sekuritologie, historie sekuritologie, sekuritologická 
informatika, včetně další roviny struktury. 

Předpokládaný praktický užitek sekuritologie:
Včasná identifi kace možných hrozeb, bezpečnostních rizik,   
jejich přerůstání v ohrožení a vytvoření relevantních souborů 
opatření, která zabrání zbytečnému rozšíření katastrofi ckých 
důsledků těchto stavů.
Dosažení pozitivních změn v zajištění bezpečnosti a obrany v   
národních, mezinárodních a planetárních podmínkách, zalo-
žených na zkvalitněné prognostické činnosti a plánování.
Preventivní působení na lidstvo, přírodu, biologické, techno-  
logické a technické systémy. Posílení míry schopností obrany 
proti negativním důsledkům.
Integrace teoretických poznatků různých oborů, které se   
zabývají rovněž řešením rovnováhy vztahů mezi bezpečností 
a nebezpečností. Vytvoření nových teoretických a praktických 
poznatků, které naleznou své adresné využití nejen ve vojenské 
praxi, ale i v jiných oborech lidského poznání.
Vznik nových profesí a jejich rozvoj ve prospěch pozitivního   
zajištění bezpečnostní reality.
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Od teorie obrany k sekuritologii

Změna předmětu ze státu na bezpečnostní realitu a uznání výcho-
diska o současném působení sil bezpečnosti i nebezpečnosti, to jsou 
fundamentální prvky odlišnosti a jedinečnosti sekuritologie 
při zkoumání bezpečnostní reality. Jaké jsou problémy:

Teorie obrany státu již nemůže poskytnout prostor na   
formulaci hypotéz a návrhů řešení nebo vysvětlení sou-
dobých bezpečnostních problémů. Světová bezpečnostní 
realita se nepřetržitě mění. Nové hrozby a bezpečnostní rizika 
vyžadují zapojení aktérů, jejich vzájemných vztahů a prostředí, 
které zpravidla překračují rozměr státu, nebo nejsou na stát-
ní úrovni racionálně řešitelná (globální terorismus, udržitel-
ný rozvoj, energetická bezpečnost, chudoba). Nástroje teorie 
obrany státu již neumí vysvětlovat, nebo vysvětlují s teoretický-
mi mezerami, nadstátní strukturální změny (členství v NATO, 
EU, integrace ozbrojených sil, společné ozbrojené síly, vojen-
ské mise pod OSN, OBSE, NATO, EU atd.). Rámec oboru 
omezuje možnosti navrhovat racionální řešení bezpečnostní-
ho systému pro nadstátní a planetární hrozby. Vždy bude pou-
žívat prizma státu. Je schopna dále podrobně posuzovat jen to, 
co je uvnitř státu.
Velké státy takové teoretické potřeby ještě silně nepoci-  
ťují. Ozbrojené síly velkých států, které jsou schopny multis-
pektrálně pokrýt téměř všechny požadované schopnosti, a 
to bez pomoci malých států, představují jakýsi model ideál-
ních ozbrojených sil (jednoho teoretického státu). Malé státy 
však dosažení stejných schopností už musí řešit nadstátním 
přístupem. 
Nadstátní bezpečnostní systémy (NATO, EU) již dnes řeší   
dlouhodobé plánování, výstavbu ozbrojených sil, problé-
my výcviku a použití sil, které neumožňují řádné vysvětle-
ní prostřednictvím teorie obrany státu. Ta je však použitelná 
pro ty složky ozbrojených sil, které budou svázány se státním 
teritoriem (teritoriální síly, vojska územní obrany) a výlučně 
s jeho obranou. 

Otázkou je: Jaké mohou být důsledky posunu od teorie obra-
ny k sekuritologii na zajišťování bezpečnosti a obrany armá-
dou? Rozvoj teoretických poznatků o bezpečnosti a obraně státu 
armádou při použití nástrojů sekuritologie zřejmě přinese systémo-
vá, racionálnější a úspornější řešení budoucí obrany a bezpečnosti s 
využitím změněných ozbrojených sil. 

Od teorie obrany k sekuritologii
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Záv r

Byla dokumentována možnost, jak lze překonat omezení teorie obra-
ny státu prostřednictvím sekuritologie při využití poznatků, které 
již byly v jiných oborech vytvořeny. Popsány byly důvody, vyvozena 
fi lozofi cko-metodologická východiska navazují na aplikaci principu 
Jin a Jang. Vysvětlen byl předmět sekuritologie – bezpečnostní reali-
ta, její modelový zápis statického obsahu a dynamického předmětu 
zkoumání prostřednictvím teoretického výkladu scénářů. Vysvětle-
ny byly metody sekuritologie se závěrem. Pozornost byla věnována 
možné kvalitě a předpokládanému užitku sekuritologie. 

Jak bylo v předchozích kapitolách naznačeno, praxe sekuritní 
oblasti je obecnější než praxe teorie obrany státu. Dá se předpok-
ládat, že profesionálové připravení v oborech teorie obrany státu 
nebudou mít v budoucnosti potřebné předpoklady pro výkon svých 
profesí bez rozšíření vzdělání o poznatky ze sekuritologie. Budoucí 
příprava by měla směřovat k novým učebním programům. Jen tak 
je možné napomoci potřebnému rozvoji pozitivních trendů v bez-
pečnostní realitě. 

Všechny, kdo budou vyvíjet úsilí, aby oživili nový vědní obor dotý-
kající se problémů, které již byly v jiných oborech zkoumány, čeká 
nelehký úkol: přesvědčit ostatní odborníky, že nesaháme na jejich 
„chleba“, jen chceme cíleně poznávat bezpečnostní realitu, její zákony 
a zákonitosti z jiného pohledu. Chceme napomoci k vytvoření lepší 
schopnosti lidí reagovat na krizové situace, které v nich vyvolávají 
strach, ohrožují jejich životy a majetky, včetně vojenských ohrožení. 
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Úvodom
Bezpečnostná stratégia SR
Tendencie
Hrozby
Implikácie pre Slovensko

Úvodom

V rámci tvorby bezpečnostnej stratégie má kľúčové miesto vyme-
dzenie bezpečnostného prostredia. Dôvodom je význam hodnote-
nia bezpečnostného prostredia a jeho smerovania pre formovanie 
bezpečnostnej politiky, ktorej základné prvky, princípy a orientácia 
sú hlavným obsahom stratégie. Z tohto pohľadu je bezpečnostné 
prostredie rámcom a priestorom realizácie bezpečnostnej politiky. 
Jeho uchopenie má dve základné roviny. Na jednej strane je vyjadre-
ním refl exie reality, poznávacej úrovne a schopnosti defi novať bez-
pečnostný priestor, v ktorom sa subjekt pohybuje. Na druhej stra-
ne je bezpečnostná stratégia vyjadrením najvhodnejšieho spôsobu 
formovania bezpečnostného prostredia priaznivého pre realizáciu 
národných záujmov. Hodnotenie bezpečnostného prostredia má 
teda funkciu kognitívnu aj kreatívnu. Vymedzenie bezpečnostného 
prostredia by malo čo najlepšie charakterizovať širokodimenziálny 
bezpečnostný priestor, v ktorej sa subjekt nachádza, a identifi kovať 
hrozby a výzvy, s ktorými sa musí vyrovnávať. Je vhodné pomenovať 
hybné sily, ale najmä vymedziť základné trendy vývoja bezpečnost-
ného prostredia v horizonte predpokladanej platnosti dokumentu. 

Vlastná stratégia je teda o tom, ako zachovať bezpečnosť. Reál-
nosť a efektívnosť splnenia zámeru priamo vychádza zo schopnosti 
adekvátne identifi kovať, uchopiť a vyjadriť zásadné parametre bez-
pečnostného prostredia. Opomenutie, nedocenenie, alebo precene-
nie niektorých aspektov v podstate neumožňuje formulovať správ-
nu bezpečnostnú politiku. To vedie k vytváraniu slabých miest, ale-
bo k vynakladaniu fi nančných prostriedkov v nesprávnych smeroch. 
Názorne môžeme problém vyjadriť nasledovne: v  rámci bezpeč-
nostného prostredia pôsobia faktory A, B, C, D, E, F. Podľa nášho 

Niekoľko poznámok 
k vymedzeniu bezpečnostného 
prostredia v Bezpečnostnej 
stratégii SR 2005
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1 Napr. blízke, vzdialené, ale-
bo lokálne, regionálne, glo-
bálne at . – pozn. aut.

2 SR je geograficky a svoji-
mi historickými, kultúrnymi, 
politickými, ekonomickými 
a inými väzbami sú as ou 
euroatlantického priestoru. 
Individuálne alebo v spo-
lupráci s inými krajinami a 
medzinárodnými organizá-
ciami chráni a bráni slobo-
du, demokraciu, právny štát 
a udské práva v súlade so 
zásadami Charty OSN a al-
šími normami medzinárod-
ného práva [1, l. 7] – pozn. 
aut.

názoru sú nosnými A, B, a E. Naša analýza ale nebola dostatočná 
– precenili sme význam E a nedocenili význam D. Vynaložíme teda 
nie veľmi efektívne prostriedky na vyrovnanie sa s E, čo nie je nutné 
a naopak, nedostatočná pozornosť venovaná D vytvára našu zrani-
teľnosť. Je samozrejmé, že naše poznanie nikdy nie je vyčerpávajúce 
a je limitované objektívnymi aj subjektívnymi príčinami. Aj pri sna-
he o maximálnu objektivizáciu poznania je subjektívny prístup jeho 
pevnou súčasťou a jeho prirodzeným limitom.

Bezpe nostná stratégia SR

Bezpečnostné prostredie je možné vymedziť ako priestor existen-
cie subjektu. Z hľadiska bezpečnostnej stratégie krajiny ide najmä 
o priestor existencie štátu, kde je východisková najmä jeho geogra-
fi cká dimenzia. Faktory, ktoré ju prekračujú, sú označované ako 
transnacionálne. Z tohto pohľadu bývajú pri vymedzovaní bez-
pečnostného prostredia často používané kritéria jeho priestorovej 
klasifi kácie1, čo v prípade Bezpečnostnej stratégie SR (BS) nebolo 
využité. Používa sa spojenie „bezpečnostné prostredie SR“, ktoré nie 
je podrobnejšie diferencované. Zvolený prístup je jeden z možných 
a záleží na tvorcoch dokumentu, aký prístup zvolia. Je opodstatnený 
aj názor, že tento prístup umožňuje komplexnejší pohľad na proble-
matiku. Na druhej strane niekedy môže absencia kritérií ublížiť zro-
zumiteľnosti a neumožní vyjadriť zložitosť problematiky a geogra-
fi cké odlišnosti bezpečnostného prostredia, ktoré sú z pohľadu štátu 
dôležité. Každý štát sa nachádza v  geografi ckom prostredí, ktoré má 
svoje špecifi ká a priamy a dôležitý vplyv na jeho bezpečnostné pro-
stredie. Podľa nášho názoru je geografi cká klasifi kácia bezpečnost-
ného prostredia vhodná, pretože umožňuje lepšiu refl exiu geogra-
fi ckých aspektov bezpečnostného prostredia, ktoré sú často aj objek-
tívne determinujúce. Umožňuje tiež presnejšie vymedziť pôsobenie 
bezpečnostných faktorov, ktoré majú geografi ckú súvislosť. 

Vnútorná štruktúra uchopenia problematiky v BS, t. j. základ-
ná charakteristika bezpečnostného prostredia – tendencie vývo-
ja a hrozby – je z hľadiska funkčnosti dokumentu vhodná. Odliš-
né pohľady sa ale prirodzene objavujú pri samotnom formulovaní 
a ponímaní niektorých problémov. Sme toho názoru, že aj pri kri-
tickom pohľade je potrebné odlišovať od práva autorov na vlast-
ný pohľad a medzi názorom, ktorý je možno považovať za chyb-
ný. Pokiaľ sa s autormi BS v zásade zhodujeme s ich ponímaním 
postavenia SR2 a s vymedzením v čl. 8 – 13, nemyslíme si, že by 

Nieko ko poznámok k vymedzeniu bezpe nostného prostredia
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3 Napr.: „ lenstvo SR v roz-
hodujúcich medzinárod-
ných organizáciách zásad-
ným spôsobom zmenilo jej 
bezpe nostné postavenie... 
Priamou ú as ou na rozho-
dovacích procesoch týchto 
medzinárodných organizá-
cií sa zvýšila úrove  bezpe -
nostných garancií poskytova-
ných týmito organizáciami...“ 
[1, l. 13]. Nevieme o tom, 
že by okrem NATO nejaké 
iné organizácie poskytova-
li bezpe nostné garancie – 
pozn. aut. 

predmetom zásadnej kritiky mali byť možné čiastkové myšlienkové 
odlišnosti alebo formulačné úpravy3. Je možné mať odlišné názory 
na množstvo alebo rozsah odsekov, ale pre funkčnosť dokumentu 
sú podstatné obsahové otázky. 

Niekde na hranici medzi podstatnými a nepodstatnými nedostat-
kami sú určité formulačné nepresnosti, kedy myšlienka nie je vyjad-
rená celkom najšťastnejšie. Ide napríklad o formulácie „... jej (SR) 
bezpečnosť je garantovaná spojeneckými záväzkami.“ [1, čl. 9], kde 
bezpečnosť má aj širší význam, ktorý presahuje bezpečnostné garan-
cie spojencov. Ďalej: „Prijatím za člena Európskej únie (EÚ) získala 
SR záruky politickej a ekonomickej stability...“ [1, čl. 10], kde je tvr-
denie o EÚ ako záruke politickej stability určite základom na širšiu 
diskusiu. Poukázanie na uvedené príklady neznamená odmietanie 
týchto myšlienok, ale len vyslovenie pochybností o zvolenej formu-
lácií, ktoré môže vyvolávať ďalšie otázky. 

Tendencie

Výrazný nesúhlas a odlišný pohľad na problematiku máme pri člán-
koch 14 a 15: „Základnou tendenciou vývoja bezpečnostného pro-
stredia je prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosti 
jeho vývoja vo svete ako dôsledok rastúceho počtu zlyhávajúcich 
štátov a negatívneho vplyvu niektorých neštátnych činiteľov.“ [1, čl. 
14] Súhlasíme s vymedzením tendencie, ale jej príčina je nepresná 
a zjednodušená. Prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvída-
teľnosti sa neuskutočňuje v dôsledku rastúceho počtu zlyhávajú-
cich štátov a negatívneho vplyvu niektorých neštátnych činiteľov 
(radi by sme sa už konečne niekde dopátrali, ktoré štáty konkrétne 
považujeme za zlyhávajúce a o koľko ich je viac oproti nekonkrétnej 
minulosti?). Podľa nášho názoru táto tendencia vychádza zo samej 
podstaty súčasnej podoby globalizovaného sveta, ktorá je charak-
terizovaná zväčšením a rozšírením počtu aktérov vstupujúcich do 
systému medzinárodných vzťahov. Okrem zvýšenia počtu štátov je 
to zväčšujúci sa význam nadnárodných ekonomických subjektov, 
vplyv národných aj nadnárodných zoskupení rozličného charakte-
ru, ktoré často nemajú jasne identifi kované záujmy, medzinárodný 
organizovaný zločin a terorizmus, nejasne identifi kovateľné skupiny 
alebo aj jednotlivci (hackeri, lobisti), ktorí svojou činnosťou môžu 
vstupovať do systému medzinárodných vzťahov. Uvedené rozšírenie 
spektra aktérov je jedna stránka problému, druhou je súčasné a stále 
sa prehlbujúce prepojenie sveta, kde zdanlivo nevýznamná udalosť 
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4 V jednom z dokumentov 
USA, venovanom hodno-
teniu bezpe nostného pro-
stredia, sa upozor uje, že 
jednotlivec na druhej strane 
sveta môže prostredníctvom 
internetu spôsobi  rozsiahle 
škody USA – pozn. aut.

v niektorej krajine môže ovplyvniť dôležité faktory na druhej stra-
ne sveta (napríklad ceny akcií alebo komodít v globálnom rozsa-
hu). Ďalej je to stupeň kybernetizácie spoločnosti a tým aj reálna 
možnosť byť v reálnom čase významnou súčasťou procesov bez geo-
grafi ckých limitov4. Uvedená tendencia je teda dôsledkom najmä 
zvýšenia počtu aktérov medzinárodných vzťahov často s nejasnými 
záujmami spolu s rozšírením možnosti ich pôsobenia v globálnom 
rozsahu a reálnom čase. 

Obdobné otázky vyvoláva aj formulácia ďalších tendencií: „Ďal-
šími tendenciami, ktoré ovplyvňujú vývoj bezpečnostného prostre-
dia, sú narastajúca globalizácia, zvyšovanie počtu vnútroštátnych 
konfl iktov, prehlbujúca sa bezpečnostná, politická aj ekonomická 
integrácia štátov, nekontrolované šírenie informačných a vojen-
ských technológií, nerovnomernosť vývoja regiónov, nevyváže-
ný demografi cký vývoj a migračné pohyby, nárast neznášanlivosti 
a nacionalizmu, rast závislosti od životne dôležitých zdrojov,  ich 
obmedzenosť a zhoršovanie životného prostredia.“ [1, čl. 15] Kon-
krétne na tomto príklade sa ukazuje demografi cká neklasifi kova-
nosť bezpečnostného prostredia ako nevýhoda. Analýza jednotli-
vých tendencií ukazuje, že sú premiešané tendencie rozličného typu 
a charakteru: 

Globalizácia je objektívne pôsobiaci globálny fenomén, ktorý ale 
bez uvedenia niektorých základných súvislostí získava v tomto kon-
texte len deklaratórny charakter a je prázdnym pojmom. 

Zvyšovanie počtu vnútroštátnych konfl iktov je pravdepodobne 
tendenciou regionálneho charakteru v niektorých častiach sveta, 
ktorá sa ale neprejavuje v rámci regionálneho bezpečnostného pro-
stredia SR. Ani tu nie je zrejmý vzťah tejto tendencie a jej význam 
pre bezpečnostné prostredie SR.

Prehlbujúca sa integrácia je naopak fenoménom nášho regi-
onálneho bezpečnostného prostredia, ale nemá globálnu platnosť. 
V niektorých prípadoch aj mimo nášho priestoru jestvujú tenden-
cie prehlbovania vzájomnej spolupráce, ktorá má ale ďaleko od 
integrácie.

Nekontrolované šírenie informačných a vojenských technológií 
je možno považovať za fenomén s globálnou pôsobnosťou. Na bez-
pečnostné prostredie však bude mať dopad aj rozvoj ďalších nových 
technológií, ako sú napríklad biotechnológie a nanotechnológie, 
ktoré sú v tomto dokumente neodôvodnene obídené.

Nerovnomernosť vývoja regiónov je formulovaná skôr ako konšta-
tovanie skutočnosti než ako tendencia. Tendencia by mala mať urči-
té smerovanie a v tomto prípade nie je zrejmé, či ide o prehlbovanie 
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alebo znižovanie nerovnomernosti vývoja regiónov. Pravdepodobne 
ide o nie najšťastnejšie vyjadrenie tendencie pokračujúceho prehl-
bovania nerovností vo vývoji regiónov v globálnom rozsahu, o pre-
hlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými a z toho vyplý-
vajúca ďalšia uvedená tendencia – migračné pohyby.

Nevyvážený demografi cký vývoj a migračné pohyby patria medzi 
globálne sa prejavujúce tendencie, ktoré majú vplyv na formovanie 
bezpečnostného prostredia. [1, čl. 14-32]

Podstatnou otázkou tejto časti BS je, či uvedené tendencie sú rele-
vantným a komplexným pohľadom. Sú to skutočne nosné tenden-
cie, ktoré majú dopad na bezpečnosť SR? Je možné súhlasiť s tým, že 
tieto tendencie majú vplyv na bezpečnostné prostredie, pričom ich 
význam je rozdielny. Sú tu vymedzené tendencie so silným objek-
tívnym motívom, ako napr. globalizácia, kde je akákoľvek národ-
ná regulácia v podstate nemožná. Niektoré ďalšie tendencie sú viac 
politicky regulovateľné, ako napr. integračné procesy alebo demo-
grafi cké pohyby. Aj z tohto pohľadu by bolo vhodnejšie uplatňovať 
určité klasifi kačné kritériá. Okrem toho, považujeme za potrebné 
doplniť nasledujúce tendencie:

Vznik a zvyšovanie významu novej dimenzie bezpečnosti – kyber-
netický priestor.

Prehlbovanie vplyvu nových technológií (napr. biotechnológie, 
nanotechnológie) na oblasť bezpečnosti.

Znižovanie významu bezpečnostných hrozieb vojenského cha-
rakteru a zvyšovanie pravdepodobnosti, nepredvídanosti a závaž-
nosti hrozieb nevojenského charakteru.

Vymenovanie tendencií bez vyjadrenia ich významu, klasifi kácie 
a ich systémového uchopenia a najmä bez vymedzenia ich vzťahu 
k bezpečnostnému prostrediu SR a záujmom SR, je nedostatoč-
né a deklaratívne. Takto formulované tendencie a použitý prístup 
neumožňujú zohľadnenie týchto tendencii pri riešení samotnej stra-
tégie bezpečnosti SR, pretože nedáva žiadne kvalitatívne ani kvanti-
tatívne parametre, ktoré sú nutným predpokladom pre zaujatie kva-
lifi kovaného postoja, resp. pre návrh riešenia. 

Hrozby

Bezpečnostná stratégia identifi kuje nasledujúce hlavné hrozby:
možnosť získania a použitia zbraní hromadného ničenia a nie-  
ktorých ich nosičov teroristickými skupinami, prípadne zlyhá-
vajúcimi štátmi
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5 Uvedený pojem je použitý 
napríklad v Obrannej straté-
gii USA 2005 [3, s. 4], pozri 
tiež [2] – pozn. aut.

terorizmus  
šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov  
zlyhávajúce štáty  
regionálne konfl ikty  
organizovaný zločin  
zraniteľnosť informačných a komunikačných systémov  
nelegálna a nekontrolovateľná migrácia  
aktivity cudzích spravodajských služieb [1, čl. 14-33]  

Identifi kácia nosných hrozieb je adekvátna. Za vysoko pozitívne 
je možné označiť použitie termínu „kritická infraštruktúra“, ktorý 
sa na Slovensku v dokumente tohto významu objavuje po prvý raz. 
Tento termín, ako aj jeho reálny význam sa pravdepodobne stane 
jedným z dôležitých pojmov aj našej bezpečnostnej politiky v nasle-
dujúcom období. Ďalším pozitívnym prvkom je zahrnutie proble-
matiky zraniteľnosti informačných a komunikačných systémov.

Najväčším problémom v tejto časti je použitie pojmu „zlyhávajú-
ce štáty“. Je faktom, že zlyhávajúce štáty sú používanou kategóriou 
bezpečnostnej politiky. Otázkou ale je, či obsah tohto pojmu zod-
povedá našim potrebám identifi kovať bezpečnostné hrozby pre SR 
vychádzajúce z určitého typu štátov. BS defi nuje zlyhávajúce štáty 
ako: „... štáty, ktoré nie sú schopné alebo ochotné zaručiť základ-
né funkcie štátu, zaručiť vlastnú bezpečnosť, dodržiavanie ľudských 
práv a slobôd svojich občanov a plnenie svojich medzinárodných 
záväzkov.“ [1, čl. 20] Týchto štátov vo svete nie je veľa a dopad ich 
existencie a pôsobenia na bezpečnosť SR je diskutabilná. Pre bez-
pečnosť SR je ďaleko významnejšia existencia ďalšej skupiny štátov, 
pre ktoré je možné použiť termín „problémové štáty“5. Ide o štáty, 
ktorých činnosť jednoducho povedané vyvoláva problémy v medzi-
národných vzťahoch. Za názorný príklad môže slúžiť napríklad Irán, 
ktorý v žiadnom prípade nie je zlyhávajúcim štátom. Jeho nukleár-
ny program je ale významným globálnym bezpečnostným problé-
mom, ktorý bol známy už v období tvorby BS a tento mohol byť 
použitý ako modelový príklad bezpečnostného problému, ktorý je 
nutné postihnúť. Použitie a vymedzenie termínu problémové štá-
ty by umožnilo pokrytie ďaleko širšieho spektra problematiky ako 
termín zlyhávajúce štáty. Z tohto pohľadu BS nepokrýva význam-
nú časť bezpečnostných hrozieb, ktoré v čase prípravy dokumentu 
boli známe.

Po identifi kácii a charakteristike hrozieb sa dokument určitým 
spôsobom vracia k charakteristike a vlastne aj k trendom bezpeč-
nostného prostredia [1, čl. 26-32], keď je pozornosť venovaná výz-
namu globalizácie, zvyšujúcemu sa vplyvu neštátnych činiteľov, 
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prehlbujúcej sa ekonomickej nerovnováhe vo svete, nárastu radikál-
neho nacionalizmu a neznášanlivosti, prehlbujúcej sa závislosť štá-
tov od životne dôležitých zdrojov. Následne sú opäť identifi kované 
hrozby ako živelné pohromy, havárie,  katastrofy a opäť spomenutý 
nevyvážený demografi cký vývoj a šírenie nákazlivých chorôb. Toto 
považujeme za závažný metodologický nedostatok, ktorý kompli-
kuje štruktúru textu.

Aj táto časť má prevažne deklaratívny charakter a vyjadrenie myš-
lienok nie je vždy najpresnejšie. Napríklad pri problematike tero-
rizmu považujeme za potrebné uviesť určitú konkretizáciu, napr. 
medzinárodný terorizmus, pretože aj v rámci Európy jestvuje národ-
ný terorizmus v Španielsku či v Severnom Írsku, ktorý sleduje geo-
grafi cky obmedzené záujmy a nepredstavuje priamu bezpečnostnú 
hrozbu pre SR. Terorizmus, ktorý je hrozbou pre SR a jeho záujmy 
je najmä terorizmus bojujúci proti podstate našej civilizácie. Vše-
obecnosť vymedzení, ktorým chýba konkretizácia a nedostatočné 
stanovenie súvislostí so záujmami SR sú opäť nedostatočné pre for-
movanie stratégie. Tiež v [1, čl. 29], ktorý je venovaný radikálnemu 
nacionalizmu a neznášanlivosti, je text po obsahovej stránke správ-
ny, ale bez vzťahu k problematike bezpečnosti SR. Z tohto pohľa-
du má veľmi malú vypovedaciu hodnotu a takto formulované hod-
notenie je v podstate nepoužiteľné pre formovanie bezpečnostnej 
politiky krajiny. 

Aj tu sa nachádzajú vyjadrenia poukazujúce na terminologic-
kú neujasnenosť, napr. v [1, čl. 23] – „Zraniteľnosť informačných 
a komunikačných systémov, ich preťaženie, neoprávnený prístup k 
informáciám, šírenie počítačových vírusov a dezinformácií sú ras-
túcou hrozbou pre SR“. Zraniteľnosť ale nie je hrozbou. Alebo v [1, 
čl. 26]: „Nepripravenosť štátu pružne reagovať na globalizáciu je 
vážnou bezpečnostnou výzvou.“ Podľa nášho názoru výzvou nemô-
že byť nepripravenosť ako taká, ale skôr získanie schopnosti pružne 
reagovať na dopady globalizácie.

Nie vždy sú jasné súvislosti najmä vo vzťahu k bezpečnosti SR. 
Ako príklad môže slúžiť [1, čl. 30]: „Rast energetickej a surovinovej 
náročnosti priemyselných odvetví a zvyšujúce sa nároky ľudí na kva-
litu života prehlbujú závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov 
vrátane potravín a pravdepodobnosť vzniku surovinových a ener-
getických kríz. Neobnoviteľnosť väčšiny zdrojov túto závislosť ešte 
viac zvýrazňuje. Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základ-
ných surovín, energie, neobnoviteľných zdrojov a ich dopravy môže 
prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale 
aj bezpečnosti štátu. Súperenie o tieto zdroje a suroviny môže viesť 
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až k ozbrojeným konfl iktom. Nerozvážne a neefektívne vyťažovanie 
prírodných zdrojov môže viesť k ich vyčerpaniu a nenávratným ško-
dám na životnom prostredí.“ S týmto tvrdením je vo všeobecnosti 
možno súhlasiť, ale nie je tu vôbec zrejmé, v akom vzťahu je ten-
to problém, v podstate formulovaný ako trend, k bezpečnosti SR. 
Podľa nášho názoru je funkčnejšie problém formulovať napríklad 
nasledovným spôsobom: 

Nedostatok životne dôležitých zdrojov• 
„Súperenie o zdroje sa stáva jedným z rizikových faktorov v glo-

bálnom rozsahu. Potenciálna bezpečnostná hrozba pre SR vyplýva 
z nadmernej závislosti od nestabilných zdrojov niektorých surovín 
a energie. Toto môže viesť k nedostatku, prípadne až k prerušeniu 
prístupu k niektorým životne dôležitým zdrojom, najmä energo-
nosičov. Nedostatok existenčne dôležitých zdrojov môže eskalovať 
do bezpečnostnej hrozby narušenia nielen ekonomickej prosperity 
a stability, ale ohroziť aj celkovú bezpečnosť SR.“ 

Uvedená kritika niektorých bodov nemá zásadný charakter. 
Po obsahovej stránke sú postihnuté potrebné problémy a aspekty 
bezpečnostného prostredia. Východiskový prístup k hodnoteniu 
bezpečnostného prostredia považujeme za vhodný. Nedostatočné 
je však zvládnutie, rozpracovanie, vyjadrenie a systémové uchope-
nie niektorých problémov, vyjadrenie ich vzájomnej prepojenos-
ti a vplyvu na bezpečnosť SR. Toto konštatovanie v plnej miere 
platí aj o ďalších bodoch venovaných problematike hodnotenia 
bezpečnostného prostredia. Dôležité je nielen postihnúť rozho-
dujúce aspekty, ale najmä ich dopad – reálny aj potenciálny pre 
bezpečnosť SR. A zatiaľ čo v ich postihnutí bezpečnostná stratégia 
svoj cieľ sčasti plní, vo svojom druhom poslaní významne zlyhá-
va. To poukazuje na nedostatočnú a nedôslednú prípravu doku-
mentu, čo je v priamej súvislosti s krátkym časom venovaným jeho 
vypracovaniu.

Implikácie pre Slovensko

Hodnotenie bezpečnostného prostredia v rámci Bezpečnostnej 
stratégie SR by nemalo byť len jednorazovým aktom uskutočneným 
v rámci prípravy dokumentu, ale malo by byť trvalou a kontinuál-
nou súčasťou bezpečnostnej politiky SR.

Formovanie bezpečnostnej stratégie by malo mať dlhodobý har-
monogram, ktorý by obsahoval vypracovanie podporných analýz, 
uskutočnenie konferencií atď. Tieto čiastkové podklady by o. i. 
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analyzovali jednotlivé aspekty bezpečnostného prostredia. V bez-
pečnostnej stratégii by bola vyjadrená už len podstata problému.

Hodnotenie bezpečnostného prostredia je potrebné špecifi kovať 
najmä vo vzťahu k bezpečnostným záujmom SR. Všeobecné hodno-
tenia nestačia na formovanie funkčnej a adekvátnej bezpečnostnej 
politiky.  

Hodnotenie bezpečnostného prostredia by malo používať ujas-
nenú terminológiu a vyjadrenia, ktoré by neumožňovali rôzny 
výklad. 
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Úvod – význam velení a ízení v soudobých 
operacích

Charakter operací 21. století se oproti minulosti podstatně změ-
nil. Prakticky vymizely klasické bojové operace, o kterých z hlediska 
hodnocení bezpečnostního prostředí v nejbližším období neuvažu-
jeme. Naopak se zvyšuje počet asymetrických a nebojových operací 
v různých částech světa, které kladou nové požadavky na ozbrojené 
síly a způsoby vedení operací. Různorodost plnění úkolů vyžaduje 
vytváření účelových bojových uskupení schopných rychle reagovat 
na jakýkoliv konfl ikt. Ozbrojené síly států NATO a EU se začínají 
specializovat na určité oblasti operace a poskytují pro tato uskupe-
ní nejlépe vycvičené jednotky. Mnohonárodní charakter úkolových 
uskupení klade vysoké nároky na interoperabilitu ve velení, znalosti 
společných zásad bojové a nebojové činnosti a rozhodovacích pro-
cesů velitelů a štábů, na kompatibilitu informačních systémů, logis-
tiku vojsk atd. Do popředí se dostává neletální působení na obyva-
telstvo, zejména provádění informačních operací s cílem získat jeho 
podporu. Jednotky těchto uskupení musí být schopny vést asymet-
rickou bojovou činnost s gerilovými skupinami, v zastavěném, hor-
ském, pouštním nebo jiném terénu ve dne i v noci. Proto probíhá 
rozsáhlá modernizace výzbroje a vybavení jednotlivce v souladu 
s koncepcí Voják 21. století. V oblasti velení a řízení zahájily státy 
NATO přechod na koncepci působení v aliančním integrovaném 
bojovém informačním prostředí (NATO Network Enabled Capa-
bility – NNEC), jejíž základem je dosažení informační převahy nad 
protivníkem.
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Otázka velení a řízení (Command and Control, C2) je v alianč-
ních publikacích široce rozebraná. Proto v tomto omezeném rozsa-
hu chci zaměřit pozornost na obecnou charakteristiku, požadavky 
kladené na tuto oblast, význam interoperability v současném ope-
račním prostředí, systém C2 a úlohu velitele. Ke zpracování proble-
matiky jsem využil zejména alianční publikaci [1] která je pro člen-
ské státy NATO závazná. 

Charakteristika velení a ízení

Velení a řízení je funkční proces cílevědomého působení orgánů 
velení na podřízené velitelské stupně zaměřený na efektivní splnění 
stanovených úkolů [2].

Funkce C2 spočívá v provádění opatření v oblastech personálu, 
výzbroje, komunikačních prostředků a zařízení, spojení, styčných 
činností a postupů využívaných velitelem v plánování, řízení, koor-
dinování a kontrole sil ke splnění úkolů operace. Cílem a hlavním 
kritériem úspěšnosti C2 je efektivní splnění operačního nebo bojo-
vého úkolu silami, které jsou veliteli podřízeny. Efektivní C2 musí 
být schopno zjistit změny ve vývoji situace a adekvátně na ně reago-
vat, zabezpečit plynulý interaktivní proces vzájemného ovlivňování 
mezi velitelem, štábem a podřízenými silami, zvládnout nepřehled-
nou situaci a snižovat nepředvídatelnost. Ani velitelé, kteří uplatňu-
jí nejefektivnější způsoby C2, nemohou zcela vyloučit neurčitost, 
nebo si vytvořit přesný, mechanický a předvídatelný sled událostí 
a činností. [1]

Objektem C2 jsou veliteli podřízené síly: bojové svazky, útvary 
a jednotky, útvary a jednotky bojové podpory a logistického zabez-
pečení. Velitel uplatňuje svou autoritu při velení podřízeným silám 
na základě principu velitelské pravomoci. Určuje a organizuje zdroje 
k zabezpečení C2 a používá je pro plánování a neustálé hodnocení 
operací, na které se podřízené síly připravují a které poté provádějí.

Velení je proces, kterým velitel přenáší svoji vůli a záměr na podří-
zené a uplatňuje vojenskou pravomoc a odpovědnost stanovovat 
úkoly a vydávat rozkazy podřízeným. Spočívá výlučně v rukou veli-
tele a jeho součástí je autorita, rozhodování, vedení a řízení. [2]

Mezi základní principy velení patří jednota úsilí, decentralizo-
vané provedení, důvěra, jednotné pochopení, včasné a účinné roz-
hodnutí a činnost. [1]

Jednota úsilí představuje součinnost a spolupráci mezi všemi prv-
ky operační sestavy směřovanou ke stanovenému cíli. Záměr velitele 
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tvoří základ pro samostatné, ale sladěné úsilí podřízených. Pochope-
ní záměru velitele vede ke zvýšení jednoty úsilí a poskytuje základ 
pro decentralizované rozhodování a provedení operace ve stále 
se měnící situaci. 

Decentralizace provedení vyžaduje a umožňuje podřízeným uplat-
nit vlastní iniciativu a na základě aktuálních informací přijmout 
rozhodnutí k realizaci záměru nadřízeného velitele. Umožňuje sní-
žit objem informací přenášených v obou směrech mezi podřízeným 
a nadřízeným v rámci služebního postupu. Všeobecně platí, že čím 
dynamičtěji se mění situace, tím častěji se musí velitelé na nižších 
stupních velení rozhodovat.

Decentralizace provedení, základ úkolového velení, vyžadu-
je delegování specifi ckých rozhodovacích pravomocí. Delegování 
může být buď zřetelné a jasné, jak je to formulováno v reálných úko-
lech ve vydaných rozkazech, nebo může být nepřímé a skryté, jako 
v předpokládaných úkolech v příslušných rozkazech. 

V případě, že velitel deleguje pravomoc na podřízené, přidělí jim 
dostatečné zdroje ke splnění stanoveného úkolu. Mohou zahrnovat 
informace, síly, prostředky a čas. Bez ohledu na delegování pravo-
moci je to velitel, kdo vždy řídí součinnost akcí podřízených.

Důvěra se musí stejně jako respekt získat a její úroveň není na 
všech stupních velení stejná. Podřízení, kteří mají důvěru v nadří-
zeného, vyvíjejí daleko ochotněji iniciativu v souladu s požadav-
ky úkolového velení. Velitelé současně delegují více pravomocí 
podřízeným, kterým důvěřují, že budou jednat v souladu s jejich 
záměrem. Důvěra je založená na kvalitách osobnosti včetně profesi-
onální způsobilosti, osobního příkladu, poctivosti a čestnosti. Platí, 
že se pomalu získává, ale rychle se ztrácí.

Velitelé mohou napomoci jednotnému pochopení zásado-
vým vystupováním, které posílí chápání mluvené zprávy, nebo 
alespoň s ní není v rozporu. Rozvíjí své schopnosti neverbál-
ní komunikace znalostmi o sobě, stejnou filozofií pro řeše-
ní úkolů a množstvím nabytých zkušeností. K jednotnému 
pochopení může vést odborná příprava, zaměstnaní v terénu
a diskuse. 

Včasné a účinné rozhodnutí získává možnost pro vytvoření tempa 
operace, kterému nepřítel nestačí. Je nutné, aby velitel měl dostatek 
potřebných informací, stanovil úkoly podřízeným, priority, orga-
nizaci sil a rozdělení zdrojů a stanovil kritické časy a prostory pro 
provedení operace. Rozhodnutí velitele je při plánování operace při-
jímáno formou výběru z několika variant. Velitel aktualizuje a dopl-
ňuje svá rozhodnutí v průběhu přípravy nebo provádění operace 
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tak, aby na základě vyhodnocení využil nových výhodných příle-
žitostí nebo vyřešil zjištěné problémy. Včasné přijetí rozhodnutí a 
jeho realizace vytváří předpoklad pro získání dalších výhod a jejich 
následného využití. 

Řízení je proces, kterým velitel za pomoci štábu organizuje, řídí 
a koordinuje činnosti přidělených sil. Je nedílnou součástí velení. 
Zahrnuje vytváření nepřetržitého přehledu, usměrňování a koordi-
naci činnosti přidělených sil v souladu s plánem a záměrem velitele a 
umožňuje regulaci a kontrolu jejich činnosti pro splnění operačního 
úkolu. K dosažení tohoto cíle využívá velitel a štáb standardizované 
postupy. [2]

Řízení je v obecné rovině chápáno jako rozhodování o způsobu 
využití zdrojů (lidských, materiálních, fi nančních, informačních) v 
zájmu dosažení cíle dané organizace. Řízení ve vojenské organizaci 
je pravomoc svěřená veliteli pro řízení činností podřízených nebo 
jiných součástí, které obvykle nespadají pod jeho velení, ke splně-
ní úkolů operace. Celá pravomoc nebo její část může být přenesena 
nebo delegována. Řízení představuje vyhlášení záměru a rozhodnutí 
velitelem, vydání pokynů štábu spolu s následnou kontrolou a upřes-
něním další činnosti podřízeným jednotkám tak, aby odpovídala jeho 
záměru. Uskutečňuje se před, v průběhu i po provedení operace.

Řízení může být realizováno dvěma základními formami – pro-
cedurální a přímou [1]. Vedení vojenských operací předpokládá 
využití obou forem ke vzájemnému vyvážení nedostatků, které jsou 
vlastní každé z nich. Mohou se navzájem doplňovat a zkvalitňovat 
vedení vojenských operací. Velitel je ten, kdo zajišťuje rovnováhu 
pro každou situaci. Optimální metodou je kombinace přímého a 
procedurálního řízení.

Procedurální řízení je forma, která k usměrňování činnosti bojo-
vých sil uplatňuje kombinované využívání operačního umění, tak-
tiky, doktrín, předpisů, postupů, metodik, předem schválených a 
vyhlášených rozkazů a opatření.

Přímé řízení je forma, která vyžaduje od velitelů aktivitu v hod-
nocení, rozhodování a řízení sil v operačním prostoru. Specifi cké 
metodiky přímého řízení jsou plány, rozkazy, nařízení, styčná čin-
nost a štábní návštěvy. Velitelé používají tuto formu řízení ke splně-
ní vydaných úkolů nebo usměrňování činnosti při řešení složitých 
nebo nejasných úkolů. Přímé řízení však může způsobovat přetížení 
vedoucích pracovníků informacemi, zvyšovat jejich únavu a může 
být příčinou toho, že podřízení se spoléhají na velitele, aby přijal 
všechna důležitá rozhodnutí. Přímé řízení je založeno na údajích 
získaných v reálném čase z čidel a prvků průzkumu, identifi kačních 
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zařízení, datových spojů a komunikačního vybavení. Přímé řízení je 
žádoucí, avšak není vždy možné vzhledem k podmínkám na bojiš-
ti a zranitelnosti systému. Nejefektivnější je v dynamických opera-
cích, kdy se situace rychle vyvíjí a mění, někteří podřízení obtížně 
chápou obdržený úkol, vznikají nepředvídatelné události, nebo je 
nutné vybrat z několika variant možného řešení. 

Velení a řízení jsou tedy společné procesy. Zahrnují postupy, kte-
ré velitel, jeho štáb a podřízení používají k rozhodování, plánování, 
usměrňování, koordinaci a řízení operací.

Požadavky na velení a ízení

Základní požadavky na C2 jsou pevnost, nepřetržitost, pružnost, 
utajení a interoperabilita [2].

Pevnost spočívá v důsledném uskutečňování rozhodnutí velite-
le. Dosahuje se jí včasným přijetím rozhodnutí, přesnou formula-
cí úkolů, včasným doručením úkolů vykonavatelům a důsledným 
vyžadováním jejich splnění.

Nepřetržitost spočívá v neustálém řízení vojsk, v udržování 
nepřetržité součinnosti a vzájemné informovanosti. Dosahuje se 
vhodným rozmísťováním míst velení či jejich zodolněním, včas-
ným přesunem do nových prostorů, udržováním funkční zálohy, 
udržováním spolehlivého spojení, stanovením opatření k ochraně 
systému C2 proti působení nepřítele a jeho rychlou obnovou při 
narušení.

Pružnost je nepřetržité získávání a zpracovávání informací, před-
vídání vývoje situace a pružné reagování na její změny. Dosahuje se 
jí včasným rozhodováním a vydáváním úkolů podřízeným a pře-
devším operativním upřesňováním úkolů na základě analýzy prav-
děpodobného vývoje situace.

Utajení spočívá v ochraně všech opatření souvisejících s přípra-
vou a řízením operace před vyzrazením. Toho se dosahuje zejména 
omezením okruhu osob, které se seznamují s plánem operace nebo 
rozhodnutím velitele, skrytým rozmísťováním a přemísťováním 
míst velení, důsledným dodržováním zásad ochrany utajovaných 
skutečností, používáním prostředků ochrany informací při jejich 
přenosu, dodržováním pravidel bezpečnosti spojení, maskováním, 
dezinformací a klamáním nepřítele.

Interoperabilita je schopnost aliančních nebo partnerských sil a 
ostatních států v rámci koalice společně se efektivně připravovat, 
cvičit a působit při plnění přidělených úkolů.
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Interoperabilita velení a ízení

Je schopnost orgánů velení společně spolupracovat při přípravě a 
vedení společných mnohonárodních operací v celém průběhu kon-
fl iktu. Je to schopnost systémů C2 využívat nebo poskytovat služby 
umožňující společné působení, schopnost komunikace a předávání 
dat mezi organizačními prvky [1].

Účinná interoperabilita C2 na všech úrovních vyžaduje společ-
nou nebo jednotně chápanou doktrínu, jednotné postupy, kompa-
tibilitu technických prostředků, především komunikačních a infor-
mačních systémů (KIS) a včasnou výměnu všech důležitých infor-
mací k zajištění jednoty úsilí v rámci fi lozofi e decentralizovaného 
velení, plné integrace a koordinace aliančních nebo koaličních sil a 
zabezpečení úspěšného splnění operačních úkolů. 

Ve společných mnohonárodních vojenských operacích můžou 
jednotky zúčastněných států působit jako integrované součásti sil 
jiného státu, v podřízenosti sil jiného státu nebo ve spolupráci se 
silami ostatních států. Současně je od všech účastníků vyžadová-
no společné sdílení politického a vojenského rizika spojeného s 
každým konfl iktem. Interoperabilita C2 zvyšuje efektivitu společ-
ných mnohonárodních operací tím, že podporuje jednotu velení a 
jednotné chápaní operačního úkolu, nejvýhodnější operační tem-
po a zvýšení ochrany a odolnosti sil, soudržnost sil pomocí rych-
lého přenosu důležitých informací a vhodné vytvoření a celistvost 
organizace mnohonárodních sil za pomoci ujednocení doktríny, 
postupů a výcviku vojsk, integrovaného systému C2 včetně tech-
nických prostředků, organizace součinnosti logistických činností a 
s tím spojeného logistického zásobování.

Operace prováděné za těchto podmínek vyžadují vysoký stupeň 
interoperability. Dosud přetrvávají a ještě nějaký čas budou existo-
vat velké rozdíly v organizačních strukturách a vybavení sil. Další 
rozdíly jsou ve způsobu a míře využívání moderních informačních 
technologií. Ale je důležité, aby pro zajištění interoperability v rám-
ci společného válčiště alianční a koaliční síly jednotným způsobem 
chápaly principy C2 v operacích. Společné mnohonárodní operace 
vyžadují v každé fázi operace standardizovanou nebo obecně srozu-
mitelnou doktrínu, postupy, metodiky a jazyk. 

Efektivní velení a řízení bude klíčové pro každou operaci. Výmě-
na včasných, přesných a důležitých zpráv a zpravodajských infor-
mací je životně důležitá. Informační tok mezi všemi organizačními 
prvky na bojišti nebo v operačním prostředí zahrnuje kromě vojen-
ských prvků, vládní a nevládní organizace i organizace hostitelského 
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státu. Je důležité, aby všechny organizace pracovaly na základě stej-
ných údajů a měly společný názor na řešení situace v daném operač-
ním prostoru. Jen to zajistí společný postup a vyhnutí se omylům, 
které by mohly zvrátit dosažené úspěchy. 

Interoperabilita C2 bude vyžadována jak v rámci, tak i mezi růz-
nými úrovněmi velení (vertikálně a horizontálně). Důležité a včasné 
informace musí být dostupné na všech stupních velení v dostateč-
né míře podrobnosti. Výměna informací ve vertikální rovině bude 
podporovat C2 a urychlovat velitelský cyklus rozhodnutí – činnost. 
V horizontální rovině bude umožňovat jednotnou znalost situace. 
Informace ke vzájemné výměně v horizontální rovině mezi jednot-
kami různých států musí být stejně podrobné, jako kdyby se tato 
výměna uskutečňovala v rámci národních sil.

I přes snahu o dosažení plné interoperability C2 stále existuje 
množství omezení, která tomu brání. Liší od operace k operaci a tak 
je na ně třeba i reagovat. Omezení interoperability způsobují zejmé-
na jazyková připravenost, doktríny, postupy a metodiky, omezování 
nebo nepřístupnost dat a informací, omezená kompatibilita národ-
ních KIS, frekvenční rozsah vojenských spojovacích prostředků, 
management kmitočtového spektra, kulturní rozdíly, požadavky na 
bezpečnost systémů, složitost a komplikovanost systému spojení. 

Jazyková připravenost je neustále přetrvávající problém. Přesto, že 
používání společného jazyka pomáhá k jednotnému pochopení, stá-
le existují drobné jazykové rozdíly dokonce i mezi příslušníky států, 
které používají stejný jazyk jako svoji mateřštinu. Čím je stupeň vele-
ní nižší, tím existuje menší pravděpodobnost dostatečné plynulosti v 
používání společného jazyka. Styční důstojníci na nižších úrovních 
vybavení vlastními spojovacími prostředky (případně dalšími KIS) a 
hovořící jazykem jednotky, ke které jsou přiděleni, zůstávají z krátko-
dobého až střednědobého hlediska jedním ze základních prostředků 
dosahování účinné interoperability C2. Nebezpečí neporozumění 
a špatného výkladu lze snížit standardizací a formalizací šířených a 
doručovaných informací, zpráv a hlášení.

Doktríny, postupy a metodiky by měly být jednotné. Vojenské 
operace v mnohonárodním kontextu budou správně vedeny, když 
doktríny, postupy a metodiky budou společné nebo budou při-
nejmenším společně chápány. To vyžaduje, aby se velitelé a štáby 
s těmito dokumenty seznámili při přípravě operace a vytvořili a 
přijali společné standardní operační postupy (SOP). Současně je 
nutné vyloučit nedostatek interoperability u datových systémů a 
spojovacích prostředků, rozdíly v terminologii a vojenské symbo-
lice, rozdíly ve způsobu nasazení národních jednotek a zavedených 
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postupech a používání různých mapových podkladů ze stejného 
prostoru činnosti 

Omezování dat a informací znamená, že příslušné údaje jsou 
směřovány pouze k tomu, aby byly využity k výměně konkrétních 
faktů a pro předvídatelné období. Současně budou mít omezenou 
využitelnost. 

Nepřístupnost dat a informací znamená, že některé potřebné údaje 
pro předvídatelné období, zpravidla z území nepřítele, nebudou v 
některých fázích operací k dispozici. 

Omezená kompatibilita národních KIS může negativně ovliv-
nit splnění cílů operace. Jen málo národních prostředků je schop-
no výměny dat bez použití nějakého druhu převáděcího zařízení. 
Nedostatek schopnosti přenosu dat v reálném čase se může stát 
překážkou pro dosažení tempa v rychle se vyvíjejících operacích a 
může vytvářet riziko, že data nebudou přenášena úspěšně. K tomu je 
potřeba aby jednotlivé státy NATO pracovali na dosažení stejného 
standardu v této oblasti v souladu s koncepcí NNEC

Frekvenční rozsah vojenských spojovacích prostředků může být 
problém, protože nedostatek odpovídající spojovací kapacity je 
hlavním omezujícím faktorem pro přenos informací v rámci pod-
pory interoperability. Vlnový rozsah dostupný k zabezpečení pro-
vozu KIS v poli je téměř vždy daleko menší než vlnový rozsah běžně 
dostupný pro komerční sféru. V současné době je potřeba minimali-
zovat zdvojování přenosu vojenských dat a používání volného textu 
ve formátovaných zprávách, což vyžaduje pečlivý výběr a používání 
pevné a dynamicky proměnlivé kontroly informační výměny.

Management kmitočtového spektra je prováděn v soula-
du se záměrem velitele a vyžaduje praktické sladění a vylou-
čení rozporů ve využívání elektromagnetického spektra 
v operačním prostoru. Elektromagnetické vyzařování nerespektuje 
národní hranice. Chyby při využívání elektromagnetického spektra 
v prostoru společné operace mohou způsobit ztrátu nebo znehod-
nocení systému C2, zbraňových systémů a systémů vojenského zpra-
vodajství, průzkumu, zjišťování a sledování cílů. 

Kulturní rozdíly mohou ohrozit pochopení a shodu mezi sila-
mi různých států. Naštěstí je jednota v rozhodujících hodnotách v 
rámci členských států NATO, EU a z větší části i OSN jednou ze 
základních a silných stránek těchto organizací. Činnost styčných 
důstojníků zůstává hlavním prostředkem, pomocí kterého mohou 
být tyto obtíže překonány.

Bezpečnost a systémové požadavky vyžadují, aby některé informace 
byly na základě svého charakteru označeny daným stupněm utajení 
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nebo označeny jako národně citlivé a nebyli předávány všem jed-
notkám. Klíčovým požadavkem pro dosahování interoperability je 
zachování bezpečnosti všech informací předávaných mezi KIS na 
příslušné úrovni. Standardní ochrana od odesílatele k příjemci by 
měla být až do úrovně „NATO TAJNÉ“. Při plánování operace je 
důležité přijmout taková opatření, aby všichni účastníci měli přístup 
k informacím důležitým pro vedení společných mnohonárodních 
operací. Musí být tedy zaručena dostupnost informací a současně 
jejich nedotknutelnost. 

Složitost a komplikovanost systému spojení. Velký stres, nejistota 
a chaotická situace, které jsou obecně spojovány s vysokým nasaze-
ním a operačním prostředím, mají nežádoucí fyzické a psychické 
účinky na všechny zúčastněné osoby. Z tohoto důvodu by měly být 
KIS snadno obsluhovatelné, jednoduché a pochopitelné. Zkušenos-
ti jednotlivých států ukazují, že jestliže systémy (zvláště soft warové) 
nejsou tímto způsobem vytvořeny, lidé je nebudou během vysokého 
zatížení a časově náročných situací využívat. 

Systém velení a ízení

Je defi nován jako vybavení, zařízení, spojení a styčné činnosti, pro-
cedury a personál, který velitel nezbytně potřebuje pro plánování, 
řízení a kontrolu činností (operací) jemu přidělených sil na základě 
stanoveného úkolu [1].

Přispívá k dosažení informační nadvlády tím, že využívá infor-
mace za účelem včasného a přesného rozhodování a splnění plá-
novaných úkolů. Umožňuje veliteli sledovat a chápat, co se děje v 
jeho operačním prostoru, vyhlásit svůj záměr a předávat informace 
nadřízenému, podřízeným, podporovaným, podporujícím a soused-
ním jednotkám. Umožňuje současně zajistit podporu jak právě pro-
bíhajícímu zasazování sil, tak i řešení budoucích krizových situací. 
Efektivní systém C2 sice pomáhá veliteli a štábu při přijímání roz-
hodnutí a při jejich další činnosti, ale může se stát i slabinou v přípa-
dě, že se na něj velitel příliš spoléhá. Pokud to nepřítel odhalí, stává 
se vyhledávaným cílem a nepřítel jej může napadat a ničit. 

Systém C2 se skládá z těchto částí ve vzájemném vztahu:
organizace velení (orgány velení, místa velení);• 
procesy C2;• 
prostředky C2. • 

Orgány velení jsou souhrnným označením velitelství, štábů, sek-
cí, odborů, oddělení a jiných stálých i dočasně vytvářených orgánů 

Ján KÁ ER



2.1

516

v systému ozbrojených sil, které jsou předurčeny k výkonu funkcí 
velení vojskům na různých stupních velení. K výkonu svých pra-
vomocí mají přesně stanovené působnosti, povinnosti a potřebná 
zmocnění. Jejich znalosti, vědomosti, organizační struktura, pracov-
ní postupy a technické vybavení musí odpovídat místu a úloze, kte-
ré jsou jim určeny v systému velení, potřebám konkrétního druhu 
vojska nebo služby a činnosti, kterou vykonávají.

Místa velení jsou organizačně, funkčně a technicky uspořádaná 
a propojená pracoviště velitele a štábu v daném prostoru operace k 
zabezpečení C2. Jsou jedním z rozhodujících prvků budování sou-
stavy C2 příslušného stupně velení. V závislosti na situaci, úrovni 
velení a požadavku na mobilnost mohou být místa velení zřizována 
jako stacionární nebo mobilní. 

Procesy C2 zahrnují opatření a postupy používané při plánování, 
vydávání rozkazů, koordinaci a řízení sil v operacích. Hlavními řídí-
cími procesy C2 jsou informační a rozhodovací procesy.

Obsahem informačních procesů jsou především formulace poža-
davků velitele na obsah a rozsah informací, které je nutno získat 
jako podklady pro řešení dané situace a pro přijetí rozhodnutí, sběr 
informací jejich zpracování do formy zpravodajské informace, pře-
dání uživatelům a následně ukládání získaných a zpracovaných 
informací způsobem zajišťujícím jejich rychlé vyhledání a využití 
v případě potřeby.

Obsahem rozhodovacích procesů v průběhu přípravy operace je 
rozhodovací činnost velitele a štábu v době od získání informace 
(úkolu od nadřízeného velitele) až po přijetí rozhodnutí. 

Prostředky C2, jejichž součástí jsou KIS, jsou určeny především 
k zajištění pronikání rozkazů, povelů, nařízení, signálů, hlášení a 
dalších dokumentů mezi jednotlivými orgány a stupni C2. Součas-
ně slouží k poskytování nezbytné informační podpory orgánům 
velení při sběru, shromažďování, zpracování a vyhodnocování 
všech dostupných informací v průběhu přípravy a vedení vojenské 
operace. 

Úloha velitele v procesu velení a ízení

Velitel je na všech stupních velení klíčovou osobou, ve které se spoju-
je vojenská věda s válečným uměním. K získání a udržování důvěry a 
vzájemného pochopení vytváří velitel pozitivní velitelské prostředí, 
vede přípravu podřízených v oblasti C2 a s využitím podpory velení 
řídí opatření k přípravě a provedení operací. Aktivní vedení lidí je 
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založeno na hodnotách, vlastnostech a dovednostech velitele. Sou-
částí prostředí velení musí být jeho styl a fi lozofi e velení. Aby mohl 
správně velet, musí znát zásady moderního boje a umět je využívat 
v praxi, znát kvality svých podřízených a vytvářet jim prostor pro 
uplatňování jejich aktivity a iniciativy, znát situaci, bojové možnosti 
a pravděpodobný záměr nepřítele, znát charakter a očekávaný vývoj 
základních složek prostředí vedené operace. Musí se včas rozhodo-
vat, vydávat úkoly podřízeným a důsledně vyžadovat jejich plně-
ní, koordinovat činnost podřízených a všestranně je zabezpečovat, 
osobně řídit podřízené, podle situace upřesňovat svá rozhodnutí, 
informovat nadřízeného o svých zásadních rozhodnutích, předklá-
dat mu požadavky na podporu a zabezpečení plnění vlastního úkolu 
a být pro podřízené příkladem.

Aby mohl velitel splnit uvedené požadavky, musí splňovat kromě 
odborných předpokladů také potřebné osobní vlastnosti. Mezi nej-
důležitější patří rozhodnost: musí mít odvahu, odhodlání a vůli 
prosazovat to, co je správné bez ohledu na možný odpor a musí být 
schopen dělat i nesnadná rozhodnutí. Další osobní vlastností je sta-
tečnost: musí mít schopnost a odvahu rozvážně riskovat, to zna-
mená rozhodovat také tam, kde je výsledek nejistý. Velitel musí být 
připraven zvládat stres a nejistoty válečné operace a i pod vlivem 
stresu musí vystupovat klidně a přesvědčivě. Neustále musí umět 
formulovat stručnou a jasnou koncepci velení, udržovat si nadhled 
nad situací a být si vědom problémů, které musí překonat. Neméně 
důležitými vlastnostmi jsou pružnost, kdy musí být schopen určit 
vhodnou rovnováhu mezi svým odhodláním držet se plánu a nut-
ností změnit jej na základě změn ve vývoji situace a originalita a ini-
ciativa, což vyžaduje vytváření nových, neočekávaných a tvůrčích 
řešení předvídáním možných akcí nepřítele i vlastních vojsk.

Splnění úkolů a péče o podřízené patří mezi největší odpověd-
nosti velitele při uplatňování velení, které realizuje pomocí prvků 
velení. Základní prvky velení jsou pravomoc, rozhodování, vedení 
lidí a řízení. 

Pravomoc (autorita) je zmocnění k vydávání rozkazů, prosazení 
jejich splnění nebo k vynucení poslušnosti. Pravomoc vyžaduje od 
velitele, aby sám byl zodpovědný a měl smysl pro povinnost. Může 
být v případě potřeby delegována. 

Rozhodování je výběr takové varianty činnosti, která je nejlep-
ší pro splnění úkolu. Předpokládá schopnost velitele proměnit 
záměr do podoby efektivního provedení operace. Zodpovědností 
velitele je přijímat zásadní rozhodnutí za pomoci štábu s využitím 
jeho návrhů a doporučení. V pravomoci štábů je přijímání dílčích 
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rozhodnutí jménem velitele, pokud jsou v souladu s jeho záměrem 
a plánem operace.

Vedení lidí využívá každý velitel jako součást velení bojové síle. 
Je to ovlivňování lidí za účelem splnění úkolu a zahrnuje sílu vůle. 
Po uvedení vojsk do pohybu je to velitel, kdo představuje sílu a vůli, 
kterou je třeba následovat. Je to on, kdo ví, kdy je potřebné něco 
změnit a přijímat k tomu další rozhodnutí. 

Řízení bylo rozebráno v předchozích statích. 
Aby mohl velitel efektivně velet, musí si zvolit správné místo 

v sestavě. Základní faktory společné pro všechny úrovně velení a 
ovlivňující výběr místa, kde se nachází velitel, jsou zejména potřeba 
vidět a poznávat události přímo a nezprostředkovaně, potřeba moti-
vovat a vést, mít přístup k informacím pro přijetí včasných rozhod-
nutí a možnost posoudit stav a morálku svých vojsk. Velice důležité 
jsou možnosti komunikace s podřízenými, sousedy a nadřízeným, 
schopnosti k provedení rozhodovacího procesu, bezpečnost, včetně 
fyzické ochrany a čas a místo kritických událostí.

Velitel může zajistit velení různými způsoby: rozkazy, nařízeními, 
osobní přítomností apod. Čím více je stupňů velení, tím více velitel 
velí cestou svých podřízených. Může přitom požadovat stálý osobní 
kontakt, přijímat rozhodnutí a zasahovat do velení na místě nebo 
u jednotky, kde probíhají rozhodující operace. Pokud ztratí kon-
takt se situací, musí si vytvořit a ujasnit další postup podle vývoje 
událostí.

Implikace pro Slovensko 

Velitelé a štáby v mnohonárodních operacích musí ve své činnos-
ti respektovat a tvůrčím způsobem aplikovat ustanovení doktrín 
NATO. K tomu je potřeba v oblasti velení a řízení provést zejména 
tato opatření: 

dosáhnout interoperabilitu systému velení, řízení a spo-• 
jení v rámci mnohonárodních uskupení prováděním přípravy 
velitelů a štábů, vypracováním doktríny C2 a použitelnosti styč-
ných týmů (včetně dokonalé znalosti anglického jazyka) a 
zavedením utajovaného spojení se systémem C2 aliančních sil;
zavést koncept NEC•  s cílem dosáhnout vysoké rychlosti a 
kapacity přenosu dat v reálném čase a získat informační pře-
vahu (pomocí konceptu NEC zajistit masivní přenos informa-
cí na všech úrovních C2, v rámci digitalizovaného bojiště mít 
přesný přehled o stavu sil a charakteru činnosti nepřítele);
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pokračovat v budování systému ISTAR a vytvořit tři druhy • 
vzájemně propojených sítí – informační síť pro C2, síť senzorů 
a síť zbraňových systémů a rozpracovat proces targetingu;
dosáhnout odpovídající organizační struktury systému • 
velení, řízení a spojení na principu modulárního uspořádání 
s důrazem na mobilnost, rozvinutelnost pružnost a odolnost 
míst velení;
dosáhnout mobilnost•  schopností rozmísťovat a rozvino-
vat místa velení v souladu s dynamikou nepřetržitě probíhají-
cí bojové činnosti, mít místa velení neustále zařazena v sestavě 
vojsk provádějících operaci, určit způsob jejich přemísťování, 
udržovat je v neustálém stavu připravenosti k plnění úkolu a 
operativnímu přemístění v rámci bojiště. 
zabezpečit vyšší odolnost a ochranu systému velení, řízení • 
a spojení zaváděním moderních prostředků a dosáhnout tak 
ochrany proti všem typům přesných a vysoce účinných zbraní 
a zbraním hromadného ničení, k tomu využívat všechny dru-
hy pasivní a aktivní ochrany, snížit stupeň elektromagnetického 
vyzařování vlastních prostředků, zvýšit odolnost proti elektro-
magnetickému působení protivníka a na základě toho organizo-
vat a realizovat opatření zaměřené k odvrácení hrozeb. 
dosáhnout rychlejší rozvinutelnost prostředků velení a • 
řízení zvýšením mobility prostředků velení, řízení a spojení 
za použití moderní techniky a špičkových technologií s cílem 
dosáhnout vysoké operativnosti a snížení časových norem pro 
rozvinutí a svinutí míst velení;

Toto je jenom několik doporučení pro další vývoj v oblasti vele-
ní a řízení. Je to dlouhý, nikdy nekončící proces, který je založen na 
zavádění moderních technologií a koncepcí. Všechno ovšem souvisí 
s množstvím fi nančních prostředků, které se vyčlení ve státním roz-
počtu a rozpočtu armády pro oblast velení a řízení.

ZDROJE

AJP 3.2.2 Command and Control of Allied Land Forces, ratification draft, [1]
Brussels 2005.
AAP-6 „V-modifikace 2“ Výkladový slovník pojm  a definic NATO, MO R:[2]
Praha 2001.
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Úvod
Současný operační pohled na velení, řízení a spojení
Místo a význam KIS v systému velení a řízení
Koncepty systémů velení a řízení
Digitalizace bojiště
NATO Network Enabled Capability
Aspekty rozvoje systémů C3
Implikace pro Slovensko

Úvod

Velení a řízení je jedním z rozhodujících faktorů determinujících 
sílu vojsk. V informační společnosti, kde významným způsobem 
vzrostla role informační podpory a informací vůbec, je věnována 
významná pozornost rozvoji systémů velení a řízení. V rámci NATO 
jsou rozpracovávány koncepty systémů velení a řízení, které využí-
vají potenciál komunikačních a informačních technologií (KT/IT) 
k zajištění procesu velení a řízení (Command and Control – C2). 
I když význam technologií za posledních 15 let významně vzro-
stl, rozhodující role zůstává v rukou člověka, tvůrce systému i jeho 
uživatele. Současné i budoucí systémy C2 budou závislé na kvalitě 
jejich operačního konceptu.

Po významných změnách východní Evropy, ukončení bipolární-
ho rozdělení světa a zániku Varšavské smlouvy zahájily zainteresova-
né státy v důsledku výběru tzv. „mírové daně“1 proces transformace 
ozbrojených sil. Snižování vojenských rozpočtů, technologický pok-
rok v oblasti KT/IT, nové poznatky a trendy v oblasti řízení a nové 
pojetí ozbrojeného zápasu způsobily zahájení procesu transformace 
v síly 21. století.

Jedním z důsledků transformačních snah bylo nové pojetí C2, 
snížení míry centralizace řízení, řízení prostřednictvím úkolů a pro-
cesní řízení. Do vojenských podmínek se tak promítly nejnovější 
trendy a poznatky z civilního pojetí managementu. Zostřující kon-
kurence vede v komerční sféře k zlepšování nabídky permanentní 
inovací a nezbytností reakce na požadavky zákazníka. Dříve trva-
le hierarchicky uskupené organizační a řídící struktury přechází 
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k fl exibilním, časově a úkolově omezeným organizačním a řídícím 
strukturám. Tyto trendy, vyvolané nezbytností pružné a časově 
omezené činnosti úkolových uskupení jsou akceptovány i vojen-
ským prostředím. 

Pevnost, pružnost, nepřetržitost, utajení a interoperabilita spo-
jení jsou předpokladem efektivnosti C2 a splnění úkolů. Tak jak 
dochází k bouřlivému rozvoji IT a jejich využití pro podporu řízení 
a managementu ve státním, veřejném a soukromém sektoru, hledají 
se způsoby uplatnění i ve vojenském prostředí. Zavádění počítačo-
vých sítí a informačních systémů vytvořilo v polovině 90. let 20. 
století technickou platformu pro nový způsob zajištění informační 
podpory procesů C2. Realizace procesů C2 s využitím nových IT, 
ale s původním obsahem, byla nepřijatelná. Proto bylo nezbytné spe-
cifi kovat a verifi kovat jejich novou architekturu, tvořenou procesy 
podstatně rychlejšími, efektivnějšími, s menšími počty příslušníků 
štábů a ve větším prostoru působení vojsk. Výsledkem inovačních 
snah je specifi kace nových konceptů systémů C2, které postavily 
velení a řízení na novou kvalitativní úroveň. Na základě aktuálních 
poznatků vojenské vědy byly specifi kovány nové koncepty systémů 
velení a řízení, prioritně koncept digitalizace bojiště, s návazností 
na koncept Network Centric Warfare (NCW), který se do podmí-
nek NATO transformoval jako NATO Network Enabled Capabili-
ty (NNEC). Rozpracování těchto konceptů v sobě zahrnuje i nový 
operační pohled na velení, řízení a spojení (Command, Control, 
Communications – C3).

Sou asný opera ní pohled na velení, ízení a spojení

Vojenskou praxí ověřené známé rčení „bez spojení není velení“ je v 
Koncepci výstavby armád NATO nahrazeno požadavkem dosažení 
operační schopnosti „efektivnost velení, řízení, spojení“. 

V rámci NATO jsou operační schopnosti uváděny jako součást 
plánování výstavby ozbrojených sil. Plánování je úzce spojeno s tím, 
které operační schopnosti musí být k dosažení stanovených cílů 
udržovány a které dále rozvíjeny. Nezbytné schopnosti pro splnění 
poslání a úkolů silami NATO vyjadřují klíčové operační schopnos-
ti, mezi něž patří:

včasná dostupnost sil,• 
efektivní zpravodajská činnost,• 
rozmístitelnost a mobilita,• 
účinné nasazení,• 
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2 Opera ní schopnosti pro 
dosažení efektivnosti C3 jsou 
uvedeny a definovány v Bi-
SC document NATO Tasks 
List (NTL) Version 2.0. Komu-
nika ní a informa ní podpora 
proces  C2 je sou ástí kon-
cepce budování schopností 
NNEC – pozn. aut.

3Zdroje [1; 2; 3; 4; 5]. Základ-
ním dokumentem, který 
obsahuje p ehled nejd leži-
t jších pojm  a definic, pou-
žívaných v dokumentech 
NATO je spojenecká publi-
kace AAP-6 [1]. Souhlas stát
s používáním této publikace 
je uveden ve STANAG 3680. 
Tento terminologický slov-
ník byl sestaven na základ
na ízení Vojenského výboru 
a podle pokyn  Severoat-
lantické rady. Jeho cílem je 
ujednotit používanou termi-
nologii a tím p isp t k vzá-
jemnému porozum ní. Defi-
nice, které jsou zde uvedeny, 
jsou v NATO b žn  používá-
ny a neupravují ani nezavádí 
nové postupy nebo teorie – 
pozn. aut.

4 Vojenský systém [8] je sou-
hrn doktrín, metod, postup ,
personálu, výstroje, výzbro-
je a za ízení organizovaný k 
pln ní specifických funkcí. 
C2S je soustava prost edk ,
metod, postup , personálu, 
která umož uje velitel m a 
jejich štáb m velet a ídit. 
Je to integrovaný systém, ve 
kterém p sobí ve vzájem-
ných vztazích lidé (velite-
lé, d stojníci štáb  a další) 
a r zná technika. Poskytu-
je nezbytnou podporu veli-
tel m a jejich štáb m p i
plánování, organizování a 
ízení innosti pod ízených 

sil a prost edk  v soula-
du se stanovenými úkoly a 
cíli – pozn. aut.˝Zahrnuje 
orgány velení, místa velení 
a prvky jejich zabezpe ení.
Každý systém velení musí za 
všech podmínek umož ovat 
spolehlivé velení voj sk m – 
pozn. aut.

efektivní systém C3,• 
logistická udržitelnost,• 
odolnost a ochrana sil.• 

Operační schopnost efektivního C3 je tvořena souhrnem násle-
dujících schopností2:

rozvinutelnost prostředků velení, řízení a spojení,• 
interoperabilita systému velení, řízení a spojení,• 
odolnost a ochrana systému velení, řízení a spojení,• 
vysoká rychlost přenosu dat,• 
efektivní organizační struktura systému velení, řízení a • 
spojení,
organizace velení.• 

Požadavky na dosažení uvedených schopností stanovují pro ozb-
rojené síly NATO jednotný globální rámec jejich budování. 

Místo a význam komunika ních a informa ních
systém  v systému velení a ízení

Základem pro společnou činnost všech odborností ozbrojených sil 
je jednotné chápání prvků vojenských systémů, umožňující správně, 
přesně a jednotně popsat druh činnosti, materiál a další prostředky, 
používané pro vojenské účely. 

Jednotné chápání a používání standardizované odborné termi-
nologie C3 NATO je základním požadavkem a předpokladem pro 
dosažení procedurální operačně taktické interoperability v procesu 
velení a řízení (plánování, organizování a řízení činnosti vojsk) a 
zabezpečení komunikační a informační podpory velení a řízení. 

Vymezení klíčových prvků a pojmů3 by mělo přispět k jednotné-
mu pohledu na úlohu C3. Mezi základní pojmy patří:

Systém velení a řízení – C2S4 (Command and Control System) 
[1] – představuje souhrn, zařízení, metod, postupů, personálu 
(osob), které umožňují velitelům a jejich štábům uskutečňovat vele-
ní a řízení. Systémy C2 jsou tvořeny organizací, procesy a prostředky. 
Základními prostředky jsou komunikační a informační systémy. 

Spojení (Communications) [3] – je defi nováno jako přenos infor-
mací podle dohodnutých (schválených) pravidel. Je hlavním činite-
lem, který zabezpečuje velení vojskům, funkce podsystémů zabezpe-
čujících operační činnosti a řízení zbraňových systémů [4]. 

Komunikační a informační systémy – CIS (Communication and 
Information Systems) [1; 4] – představují souhrn (komplex) zaří-
zení, metod, procedur (postupů) a osob (řídící personál, obsluhy), 
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5 CIS musí být rozmíst ny a 
provozovány tak, aby bylo 
dosaženo maximální efek-
tivnosti (bojové efektivnos-
ti) v použití vojenských sil v 
souladu s plánovanou inten-
zitou a rozsahem operací [4] 
– pozn. aut. KIS zabezpe-
ují podporu velení a íze-

ní v jednotném situa ním 
v domí, v utajeném režimu 
a ase blízkém reálnému 
asu. Jejich otev ená archi-

tektura umož uje napojení 
na obdobné systémy v rám-
ci vícenárodních operací. – 
pozn. aut 

6 Signals Support (komuni-
ka ní podpora) [1] – pozn. 
aut.

7 Soubor režimových a tech-
nických opat ení zahrnuje 
specifické typy bezpe nos-
ti: COMSEC;COMPUSEC; 
personální bezpe nost (Per-
sonnel Security); administra-
tivní bezpe nost (Document 
Security); fyzická bezpe nost 
(Physical Security); krypto-
grafická bezpe nost (Crypto 
Security – CRYPTOSEC) – 
pozn. aut.

8 Princip interoperability CIS 
spo ívá v zajišt ní vzájemné 
spolupráce mezi CIS (jedno-
tek, útvar , svazk ) tak, aby 
byla zabezpe ena vým na 
informací pro pot eby C2. 
Interoperabilita se zabezpe-
uje v rovin  procedurální, 

informa ní a technické. Nel-
ze-li ji zabezpe it na technic-
ké úrovni, zajiš uje se cestou 
sty ných skupin (d stojní-
k ) s p id lenými prost edky
CIS [1; 4]. Spole né operace 
vyžadují, aby CIS byly stan-
dardizovány a byly maximál-
n  použitelné. Standardizace 
zahrnuje aspekty kompatibi-
lity, interoperability, vzájem-
nosti a zam nitelnosti. Plány 
pro standardizaci musí zaj-
istit, aby byly spln ny poža-
davky všech složek – pozn. 
aut.

organizovaný tak, aby plnil specifi cké funkce přenosu a zpracování 
informací. Jsou integrální a nezbytnou součástí vojenských operací. 
Velitelé ( Joint Force Commander a podřízení velitelé) zodpovídají 
za efektivní použití a řízení CIS5.

Komunikační a informační podpora – CISu (Communication 
and Information Support) [7] – vyjadřuje schopnosti CIS poskyto-
vat defi nované služby stanoveným uživatelům, orgánům C2S. Napl-
ňuje se tak funkce CIS jako prostředku podpory C2S. Je orientová-
na do oblasti zabezpečení (podpory) činnosti automatizovaných i 
neautomatizovaných systémů C26.

Informační priority (Information Priorities) [1; 4] – CIS mají 
omezenou kapacitu (propustnost). Velitelé na všech úrovních velení 
musí stanovit priority a požadavky na množství zpráv pro meziná-
rodní výměnu informací (International Exchange Requirements).

Bezpečnost KIS v C2S (C2S CIS Security) [1; 4] – komunikač-
ní (Communication Security – COMSEC) a počítačová bezpeč-
nost (Computer Security – COMPUSEC) jsou integrální prvky 
všech vojenských CIS. Musí být (řešena souborem opatření7) spo-
jena s personální, dokumentační, fyzickou a procedurální bezpeč-
ností v průběhu všech fází plánování (organizace a budování) CIS. 
Stupeň poskytnuté bezpečnosti musí být shodný (v souladu) s poža-
davky uživatelů systému C2. 

Interoperabilita CIS (CIS Interoperability) [1; 2; 4] – předsta-
vuje schopnost systémů poskytovat služby a informace jiným sys-
témům nebo přijímat služby a informace od nich. Je nezbytná pro 
různorodé (mnohonárodnostní) síly, které mají být rozvinovány 
pro plnění společných úkolů operace. Neplnění (nezabezpečení) 
tohoto principu může výrazně snížit efektivnost C28.

NATO Network Enabled Capability (NNEC) [9] – vyjadřuje 
koncept systému C2 postavený na vzájemném síťovém propojení 
administrativně správních IS, bojových IS, senzorových a zbraňo-
vých systémů ve vazbě na příslušné operačně taktické postupy a jim 
přizpůsobené organizační struktury jednotek.

Dosažení převahy v rozhodování cestou získání informační nad-
vlády založené na realizaci koncepce NNEC je ústřední cíl transfor-
mace NATO. NNEC zabezpečuje přeměnu informační převahy na 
bojovou (operační) převahu.

Místo a význam CIS v systému velení a řízení je objektivně dáno 
skutečností, že čas a informace se v procesu velení a řízení řadí 
mezi nejdůležitějšími faktory. Dostupnost a využití informací patří 
k významným limitám úspěchu operačních činností (vojenského i 
nevojenského charakteru). Zabezpečení komunikační a informační 
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9 Zodpov dnost za efektivní 
použití CIS v systémech C2 
je hierarchicky delegována 
na orgány CIS (spojovací-
ho vojska) na jednotlivých 
úrovních. Nezastupitelná 
úloha velitel  a štáb  v pro-
cesu plánování operací spo-
ívá ve schopnostech kon-

krétn  stanovit požadavky 
na zabezpe ení CISu, které 
jsou výchozím p edpokla-
dem pro plánování organiza-
ce a zabezpe ení CISu v ope-
racích – pozn. aut.

podpory je závislé na úrovni schopností CIS a schopnosti velitelů 
a štábů tyto možnosti využít.

Velení a řízení musí být pevné, pružné, nepřetržité a utajené [4]. 
Požadavky na velení a řízení jednoznačně determinují požadavky na 
schopnosti spojení a CIS (viz. tab. 1):

Tab. 1. Požadavky C2S na spojení – CISu – CIS

Požadavky na C2S Požadavky na spojení – CISu – CIS
Pevnost velení V asnost, rychlost a kapacita p enosu informací, dat.
Pružnost velení Flexibilita, mobilnost, rozvinutelnost prost edk  CIS. 
Nep etržitost velení 
(v etn  sou innosti)

Spolehlivost, nep etržitost spojení, odolnost a ochrana 
CIS.

Utajení velení Utajení, bezpe nost spojení a informací, bezpe nost CIS.
Interoperabilita Interoperabilita CIS procedurální, technická, informa ní.

Obr.1 Charakteristika a požadavky systému velení, ízení, spojení – C3. 

Místo a význam CIS v systémech velení a řízení lze shrnout do 
následujících tezí: 

CIS jsou integrální součástí a základním předpokladem funkč-• 
nosti a interoperability systémů velení a řízení armád NATO 
(na všech stupních) a interoperability se systémy řízení státní 
správy. Velitelé zodpovídají za efektivní C3 (použití CIS9). 
Schopnosti a interoperabilita CIS jsou předpokladem dosažení • 
(zvyšování) operačních schopností a efektivnosti systému C3 
(viz. obr. 1).

VELENÍ A ÍZENÍ

Schopnosti    KIS

Spojení   KIP

Opera ní schopnosti efektivního systému C3

pevné
pružné
nep etržité
utajené
interoperabilní

rozvinutelnost prost edk
interoperabilita systému
odolnost a ochrana systému

v asnost (rychlost)
flexibilita (mobilnost)
spolehlivost (odolnost)
utajení (bezpe nost)
interoperabilita

zabezpe ení C2
sou innost
varování – uv domování
ízení log. podpory

vysoká rychlost a kapacita PD
org. struktura sytému
organizace velení

orgány velení
místa velení
prost edky 
C2 - KIS

P
o
ž
a
d
a
v
k
y
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Velitelé a štáby musí plně porozumět a efektivně využívat zdo-• 
konalených možností CISu v jejich řídící činnosti při plnění 
(úkolů) misí.
Procedurálním předpokladem pro zabezpečení požadavku ope-• 
račně taktické interoperability systémů C3 armád NATO je 
používání jednotné standardizované terminologie [1] a stan-
dardizovaných operačních postupů (Stanag 2467 ). 
Uvedené závěry jsou platné i pro nadcházející období koncepce • 
postupného budování schopností NNEC v armádách NATO.

Koncepty systém  velení a ízení

V 90. letech 20. století došlo ve většině moderních armád k přechodu na 
počítačově orientované bojové informační systémy. Současně s tím doš-
lo k modernizaci a digitalizaci zbraňových systémů. Vzniklo tak prostře-
dí, kterému bylo nezbytné dát logický řád, jednotnou logickou platfor-
mu a současně využít nového potenciálu. Úsilí vojenských teoretiků se 
zaměřilo na rozvoj systémů C2. Efektivnost jejich činnosti je do značné 
míry determinována technologiemi, použitými k realizaci procesů C2 
a technologiemi použitými v prostředcích velení. V moderních armá-
dách se proto defi novaly a rozpracovaly koncepty systémů C2, jejichž 
cílem bylo posílení jejich logičnosti, integrace a systemizace. 

Účelem konceptu systému C2 je dosažení synergického efektu 
plynoucího z jeho uspořádání, metodiky činnosti štábu, zrychlení, 
zefektivnění a usnadnění procesu C2. Nově vymezené koncepty 
můžeme nazvat synergickými integrovanými koncepty C2S. Mezi 
hlavní doposud vymezené koncepty lze řadit digitalizaci bojiště a 
NNEC, slibným konceptem budoucnosti je znalostní podpora boje. 
Cílem konceptu digitalizace bojiště je primárně zavedení, nasaze-
ní senzorů v prostoru bojiště k snímání vojensky důležitých údajů, 
jejich následná digitalizace a zpracování informací pro podporu C2. 
Přechod na nové digitální komunikační a informační technologie 
umožnil realizovat činnosti novým způsobem, rychleji a kvalitněji. 
Mnoho procesů, byť se provádělo s využitím digitálních technolo-
gií, si však zachovalo původní obsah, proto muselo dojít k novému 
pojetí systému a novému uspořádání procesů C2. V ozbrojených 
silách USA byl v roce 1998 specifi kován koncept Network Centric 
Warfare [6], v rámci NATO pak NNEC. Bylo nezbytné zanaly-
zovat stav, provést revizi procesů, zrušit tradiční postupy a navrh-
nout jejich nové uspořádání a zajistit integraci činností C2. Výsled-
ný koncept NNEC umožňuje zajištění efektivní kooperace všech 
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10 Digitální myšlení p ed-
stavuje schopnost využít 
ve vojscích možnosti KT/IT 
k podpo e C2. Jedná se p e-
devším o kolektivní využití 
schopností po íta ových sítí 
a jejich aplika ního progra-
mového vybavení. Díky této 
kampani došlo ve vojscích 
k zlepšení po íta ové gra-
motnosti – pozn. aut.

druhů vojsk na bojišti. U obou konceptů se výrazným způsobem 
zlepšila možnost využití informací pro podporu C2. 

Digitalizace bojišt

Přechodem z analogových KT/IT k digitálním se v CIS a zbraňo-
vých systémech otevřela možnost systematizovaného sběru údajů 
z prostoru bojiště, jejich zpracování a využití v procesu C2. Nové 
možnosti vyústily ve specifi kaci konceptu digitalizace bojiště. 
Základními principy konceptu digitalizace bojiště jsou:

všeobecné sdílení informací o situaci, založené na jednotném • 
vidění bojiště,
průběžné přesné sledování polohy vlastních sil a protivníka,• 
rychlá a spolehlivá distribuce informací,• 
velení a řízení s extrémně rychlou odezvou na všech stupních,• 
grafi cké zobrazení informací.• 

Významným principem digitalizace bojiště je systémový přístup 
k vymezení a zavedení potřebných tříd senzorů, tedy pokrytí fyzic-
ké domény bojového prostoru potřebnými senzory tak, aby měl 
velitel informačně pokryty všechny vojensky důležité oblasti. Digi-
talizované informace jsou odolné proti poruchám a existují metody, 
které při přenosu a uchování dle složitosti zajistí potřebný stupeň 
bezchybnosti. Informace lze v systému C2 velmi dobře zpracovávat, 
kopírovat, distribuovat a prezentovat vždy se zaručeným stupněm 
věrnosti. Podle požadavků lze potřebné typy informací agregovat a 
poté vhodně prezentovat. 

Koncept digitalizace bojiště zajistil přechod na digitální systémy 
C2. Velitelé a štáby začali k podpoře využívat osobní počítače, počíta-
čové sítě a další informační technologie. Pozitivem uplatnění konceptu 
bylo podstatné zrychlení informačního toku. Obraz situace na bojišti, 
vytvořený na základě získaných informací, odpovídal přesněji reálné 
situaci. Sekundárním přínosem bylo rozšíření počítačové a informač-
ní gramotnosti velitelů a příslušníků štábů. Ve vojscích se v souvislosti 
s tímto konceptem hovořilo se o tzv. „digitálním myšlení.“10

NATO Network Enabled Capability

Problém použití bojových informačních systémů, realizovaných dle 
konceptu digitalizace bojiště, spočívá v jejich logické roztříštěnosti 
po druzích vojsk a neschopnosti vševojskových funkcionářů využít 
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11 Mlhou války se ozna u-
je vysoký stupe  nejistoty 
platnosti informací, které má 
velitel k dispozici pro reali-
zaci rozhodnutí – pozn. aut. 

informační potenciál těchto systémů. Cestou k řešení tohoto problému 
se stala formulace konceptu NNEC, jehož úkolem je zajistit integraci 
dat a tím dostatek relevantních informací k C2 a přitom omezit zbyteč-
né informační přetěžování. Koncept NNEC ztělesňuje uplatnění tren-
dů informačního věku, zejména poznatků a zkušeností z komerční sfé-
ry, do prostředí ozbrojených sil. Je založen na identifi kaci využitelných 
trendů, možností a příležitostí, které KT/IT nabízí pro vojenské využi-
tí, a jejich implementaci do systémů C2. Informace jsou přirovnávány k 
„lepidlu“, jenž stmeluje organizaci v kompaktní celek, směřující ke spo-
lečnému cíli. Větší mnohostrannost činnosti vojsk, dynamika a tempo 
operace vyžadují „lepidlo“ nové kvality. Správné informační toky umož-
ňují zajistit synchronizaci činnosti jednotlivých prvků bojové sestavy, 
sdílení informací, lepší znalost situace, řízení, plánování a plnění úkolů 
v průběhu bojové činnosti. Dříve byl sběr těchto informací limitován 
omezenými schopnostmi CIS. Vše (organizace, doktrína, taktika, pro-
cedury) směřovalo k tomu, aby se co nejméně vyžadoval přenos infor-
mací (omezené možnosti a schopnosti spojovacích soustav). Neznalost 
(neurčitost) stavu byla označovaná jako „mlha války“11. 

Nyní dochází ke změně v přístupu řešení tohoto problému. Komu-
nikace a sdílení informací již nejsou překážkou a z koncentrace sil 
můžeme přejít ke koncentraci účinku, efektu (použitím vysoce přes-
ných zbraní, kvalitních senzorů). Vývoj ve vojenství jde cestou vývo-
je nových integrovaných prostředků, schopných přepravy zbraní a 
senzorů – mobilních, dálkově řiditelných a automatizovaných.

Data z dříve samostatných izolovaných bojových informačních 
systémů jednotlivých jednotek jsou u nadřízeného stupně integro-
vána, čímž se vytváří tzv. „společný obraz bojiště“. Umožní vidět 
bojový prostor komplexně, plasticky, prolnutím jednotlivých vrstev, 
získaných od druhů vojsk, v celkový obraz. Znalost situace, vycháze-
jící ze společného obrazu bojiště, umožňuje plné pochopení stavu na 
bojišti všemi veliteli a štáby a tím splnění úkolu. Důležitým aspek-
tem je společná sdílená znalost situace všech sil, zejména vzdušných 
a pozemních. Společný obraz bojiště, tvořený průnikem situačního 
zobrazení vzdušných a pozemních sil umožní lépe formulovat cíl 
operace, koordinovat a synchronizovat činnost jednotlivých prvků 
v postupu operace, hledat nové způsoby součinnosti.

Hlavní rysy konceptu:
integrace všech digitálních systémů velení a řízení úkolového • 
uskupení v jeden logický celek,
fůze dat ze všech senzorů, • 
úplná informační základna pro podporu C2,• 
společný obraz bojiště, podporující znalost situace.• 
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12 NEC je teorie a praxe vál-
ky v informa ním v ku. 
Zahrnuje kombinaci strate-
gie, nov  vznikajících taktik, 
technik, procedur a organi-
za ních aspekt , umož ují-
cích jednotkám, které jsou 
pln , nebo alespo áste -
n  propojeny v integrova-
ném (komunika ním a infor-
ma ním) prost edí, dosažení 
rozhodující bojové p evahy 
–pozn. aut.

Významným problémem NNEC je obtížnost jeho správné for-
mulace. Řeší se, kdo vlastně má koncept formulovat, je-li to více 
otázkou vševojskovou a operační, nebo spojovací. Doposud převlá-
dá názor, že za formulaci NNEC zodpovídá spojovací vojsko. Auto-
ři zastávají názor, že se jedná jak o otázku vševojskovou, tak CIS12. 

Analogií NNEC byl ve středověku vynález střelného prachu a 
následné zavedení palných zbraní. Jejich zavedení způsobilo v té 
době významnou změnu taktiky vojsk. Uplatnění NNEC nabízí 
realizaci C2 zcela netušené možnosti, problémem však je vytvořit 
ze širokého spektra možností jediný konkrétní efektivní koncept. 

Koncept NNEC umožňuje dosáhnout informační převahu, zajis-
tit vojskům uspokojování jejich informačních potřeb na lepší úrov-
ni, než má protivník. Je založen na myšlence, že se kvalitativně nová 
bojová síla tvoří propojením (sesíťováním) senzorů, řídících prvků 
(velitelů, štábů) a akčních prvků, čímž se dosahuje sdílené znalosti 
situace a zrychlení procesů C2. Tato nová kvalita v C2 umožňuje 
zajistit vyšší tempo operace. Širší informační možnosti vyžadují zaj-
istit správné informace správným lidem ve správný čas. Abychom 
mohli lépe specifi kovat informační potřeby velitelů a štábů, byl defi -
nován pojem komunikační a informační podpory C2.

Při jejím defi nování se vychází z faktu, že k zajištění procesu 
C2 jsou pro velitele a jeho podřízené nezbytné funkce pořizování, 
sběru, správy, zpracování, ochrany a přenosu informací. Tyto proces-
ní funkce jsou zajištěny prostřednictvím komunikační a informační 
podpory. Podporou se chápe zajištění služeb vyžadovaných k reali-
zaci určité činnosti. CISu je proces podporující C2 prostřednict-
vím pořizování, správy, zpracování, přenosu, ochrany a prezentace 
informací. Zahrnuje komunikační a informační složku: komunikač-
ní podpora zdůrazňuje funkci přenosu a porozumění přenášeným 
informacím a informační podpora zpracování a správu informací. 
Komunikační složka podpory akcentuje hodnověrnost, přesnost, 
včasnost přenášených informací. Informační složka naopak práci 
s daty tak, aby příjemce měl k rozhodování a řízení dostatek pod-
statných informací. Dohromady tvoří jeden logický celek posky-
tující potřebné informace. CISu se v systému velení a řízení zajiš-
ťuje prostřednictvím komunikačních a informačních systémů a je 
výsledkem činnosti CIS. 

Mají-li vojska splnit úkol, je nezbytné, aby byla veliteli správně 
řízena, aby tito disponovali dostatkem znalostí a informací, aby 
jejich poznání bojiště bylo na vyšší úrovni než protivníkovo. Pozná-
ní bojiště (situace), podložené jeho správným a reálným obrazem, 
umožňuje veliteli a štábu provést kvalifi kované rozhodnutí a zajistit 
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pevné řízení. Přesnější obraz stavu na bojišti (prostoru působení), 
možností vlastních vojsk, záměru a situace nepřítele a možností 
využití prostoru boje vytváří informační převahu. Poznání bojiště 
lze charakterizovat jako komplexní znalost všech prvků bojové situ-
ace. Zahrnuje pochopení všeho podstatného, co určuje situaci na 
bojišti, proč tomu tak je a pochopení toho, co je nutné vykonat, aby 
byl splněn stanovený úkol. Do budoucna se očekává rozpracování 
konceptu znalostní podpory boje. Smyslem konceptu bude vytvá-
řet v čase blízkém reálnému nové znalosti. Popisovat a analyzovat 
varianty uskutečněných činností a zkoumat, bylo-li v boji použito 
takticky neobvyklého způsobu činnosti protivníka a proč dosáhla 
vojska úspěch v boji (jakou novou taktiku či opatření nepřítel pou-
žil). Současně s tím budou z báze znalostí nabízeny na požádání zna-
losti k podpoře řešení problémů, s nimiž si řešitel nebude vědět rady 
(za předpokladu, že bude k jejich nastudování dostatek času). Daný 
koncept zlepší schopnost velitelů vidět v daných podmínkách pří-
ležitost ke splnění úkolu.

Hlavní rysy konceptu:
nabídka znalostí při přípravě mise,• 
pořizování nových znalostí cestou jejich dolování z databází • 
(analýza historických dat),
distribuce nově vytvořených znalostí potenciálním • 
příjemcům,
okamžitá podpora řešeného problému nabídkou dostupných • 
relevantních znalostí,
situační porozumění (vlastní komentář znalostního agen-• 
ta vycházející z rozpoznání objektů a porozumění záměru 
činnosti).

V rámci rozpracování konceptu bude využito poznatků v oblasti 
znalostního managementu, znalostního inženýrství, umělé inteli-
gence a KT/IT.

Aspekty rozvoje systém  C3

Uplatnění potenciálu KT/IT ke zefektivnění procesu C2 lze oče-
kávat i do budoucna. Bude se jednat především o personifi kaci 
informační podpory, umožňující nabídku informací požadované-
ho obsahu a naopak omezení informačního přetěžování. Konfi -
gurací informačních fi ltrů a agentů si uživatel bude sám určovat, 
jaké informace bude v dané situaci požadovat. Práce s informacemi 
bude realizována intuitivně, přirozeným způsobem, bez požadavku 
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13 Cílem projekt  typu „voják 
21. století“ je výzkum, vývoj 
a zavád ní nové výzbroje a 
výstroje jednotlivce. Výsled-
ný efekt p edpokládá zvýše-
ní jeho bojové síly a odolnos-
ti. Velká pozornost se v nuje
problematice komunika ní a 
informa ní podpory – pozn. 
aut.

na specifi cké hluboké odborné dovednosti. Informační systémy 
budou rovněž využity k zlepšení znalostní úrovně velitelů a štábů. 
V případě potřeby jim budou dostupné texty a animace s požado-
vanými znalostmi, které umožní rychlé ozřejmění specifi cké problé-
mové oblasti. Obdobně budou k prohlubování procesu C2 využity 
simulace a simulátory bojové činnosti. 

Dostupné a spolehlivé komunikační kanály umožní velitelům 
být trvale ve spojení s podřízenými. Umožní zabezpečení pružného 
velení i na nejnižších stupních. Odpovědnost, schopnosti a tudíž i 
význam jednotlivce budou vlivem naplnění projektů tzv. „vojáka 21. 
století“13 vzrůstat. Výsledkem celého úsilí bude připravený velitelský 
sbor, rychle se adaptující na měnící se bojové a nebojové podmín-
ky, disponující efektivními a rychlými prostředky C2. Současně se 
zlepší i schopnosti podřízených stanovené úkoly aktivně a iniciativ-
ně splnit. Pružnost, rychlost, utajenost a včasnost budou limitními 
vlastnostmi budoucího systému velení a řízení.

Implikace pro Slovensko

Velení a řízení je jedním z rozhodujících faktorů splnění úkolů 
v operacích. Požadavky na operační schopnosti C3 stanoví pro ozb-
rojené síly NATO jednotný rámec jejich budování a rozvoje. Zvý-
šení efektivnosti C3 se v současné době uskutečňuje cestou imple-
mentace konceptu NNEC. Teze, vyjadřující místo a význam CIS 
v systémech C2, mají všeobecnou platnost, ověřenou vojenskou pra-
xí ozbrojených konfl iktů i mírových operací a misí. Proto jsou plně 
aplikovatelné do podmínek ozbrojených sil všech členských států 
NATO včetně SR. 

Ozbrojené síly SR již před vstupem do NATO začaly postupně 
akceptovat a implementovat soudobé trendy v oblasti C2. Profesi-
onalizace armády, začleňování jednotek a svazků do organizačních 
struktur NATO postupně harmonizuje procesy C2 i technické sys-
témy se systémy koaličních partnerů. Postupné budování národních 
schopností NEC je cílem ozbrojených sil jednotlivých členských 
států NATO.

ZDROJE

AAP-6. NATO Glossary of terms and definitions, NATO Standardization Agency: [1]
Brussels 2003.
AAP-15. Glossary of abbreviations used in NATO documents, NATO [2]
Standardization Agency: Brussels 2006.
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AAP–31. Glossary of communication and information systems terms and [3]
definitions, NATO Standardization Agency: Brussels 2003.
AJP- 01 (B): Allied Joint Doctrine. Brussels: NATO Standardization Agency 2002. [4]
AJP- 3 (A). Allied Doctrine For Joint Operations. Brussels: NATO Standardization [5]
Agency 2006. 
Alberts, David – Garstka, John – Stein, Frederic: Network Centric Warfare, [6]
CCRP: Washington 1998.
Sekce KIS MO: Doktrína KIS – AD 6.1, MO R: Praha 2003. [7]
Sekce RDS MO: Vojenský výkladový slovník vybraných opera ních pojm , MO [8]

R: Praha 2005.
Sborník konference Velení a ízení v prost edí NEC II, ÚSS UNOB: Brno 2006.[9]
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Úvod

Udalosti obdobia od konca studenej vojny poukazujú na fakt, že 
so znížením pravdepodobnosti rozsiahleho ozbrojeného konfl iktu 
narastá pravdepodobnosť menších ozbrojených konfl iktov a proti-
povstaleckých operácií. Skúsenosti z Iraku, Afganistanu, Čečenska, 
Libanonu a pod. ukazujú, že veľké armády trénované na rozsiahle 
konvenčné vojny sú slabo pripravené na protipovstalecké operácie 
a táto ich nepripravenosť ohrozuje nielen ich misiu, ale aj výsledok 
konfl iktu. 

Možno predpokladať, že aj Ozbrojené sily SR v budúcnosti budú 
nasadené v takomto type operácií a otázka preto znie, či sú na takéto 
operácie pripravené. Cieľom tohto článku je skúmať základné aspek-
ty povstaleckých vojen a reakcií na ne.

Protipovstalecké operácie nie sú nové ani neprebádané. Pri hlb-
šom štúdiu tejto problematiky prídeme na to, že diela „klasikov“ 
protipovstaleckej literatúry ako David Galula, Roger Trinquier, 
John McCuen a i. sú takmer polstoročie staré, ale prinášajú odpo-
vede na súčasné problémy moderných armád. To z nich robí priam 
povinnú literatúru pre každého súčasného veliteľa.

V literatúre nachádzame rozdielne pomenovania pre ozbrojené 
konfl ikty, ktoré sa líšia od konvenčnej vojny protivníkmi, ich rozdiel-
nou štruktúrou, doktrínami a metódami – povstanie (insurgency), 
zdĺhavá revolučná vojna (protracted revolutionary warfare), špeciál-
na vojna (special warfare), moderná vojna (modern warfare), nekon-
venčná vojna (unconventional warfare). Osobne sa prikláňam k pou-
žívaniu termínu povstalecká vojna, resp. povstanie, keďže je tento 
termín pomerne dobre zrozumiteľný. V nadväznosti na to budem 
používať termín protipovstalecká operácia (counterinsurgency) 
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pre odpoveď štátu a jeho ozbrojených síl a zborov – protipovstal-
ca – na povstanie.

Základné rty povstaleckých vojen

Doteraz bola podľa McCuena [2, s. 27-29] väčšina protipovstalec-
kých operácií neúspešná, pretože ešte stále existuje dosť ľudí, ktorí 
o jej pravidlách a zákonitostiach veľa nevedia. Myslia si, že postačí, 
keď sa zlepšíme v tom, čo sme doteraz robili. Napriek tomu však prie-
kopník povstaleckej vojny ako napr. Mao [4] priznáva, že pri konci-
povaní svojej stratégie revolučnej vojny vychádzal z viac ako dvetisíc 
rokov starého diela Sun Tzua. Uvádza, že ak chce slabo vycvičený 
a nepočetný povstalec vyhrať vojnu nad modernou a dobre vycvi-
čenou armádou, musí to urobiť strategicky zdĺhavou vojnou. Aby 
takú vojnu vyhral, musí opotrebovať silu nepriateľa kumulatívnym 
efektom mnohých kampaní a bitiek, budovať vlastnú silu mobili-
zovaním podpory obyvateľstva, zriaďovaním základní, zmocňova-
nia sa výstroje a získaním vonkajšej politickej, a ak možno aj vojen-
skej pomoci v podobe materiálu a výcviku. Vonkajšia pomoc často 
v povstaleckých vojnách rozhoduje o ich konečnom výsledku.

Povstanie je primárne vnútorná občianska vojna, hoci často so 
zásahom vonkajších aktérov. Je namierené proti miestnej vláde kon-
trolujúcej existujúcu štátnu správu, políciu a ozbrojené sily. Cieľom 
povstania je získanie moci, alebo odtrhnutie časti krajiny. 

V konvenčnej vojne môžu obe strany začať konfl ikt, no pri povs-
taleckej môže začať iba povstalec – protipovstalecká operácia je len 
reakciou na činnosť povstalca. Povstanie sa však môže začať dávno 
predtým, ako sa povstalec uchýli k násiliu. Samotný povstalec si zvo-
lí čas, keď začne konfl ikt (nemusí byť prvým, čo použije silu) pod-
ľa najvhodnejšieho momentu, pokiaľ ho externé faktory neprinútia 
zrýchliť svoju činnosť.

Pokiaľ sa povstalec nerozhodne odhaliť svoje zámery podvratným 
alebo otvorene násilným spôsobom, predstavuje pre protipovstalca 
len potenciálnu hrozbu a nie konkrétny cieľ, na ktorý by stálo za to 
zaútočiť.

Povstanie je jedným z troch násilných spôsobov, ako uchopiť moc 
v štáte – zvyšné dva sú revolúcia a prevrat. Zároveň leží niekde medzi 
týmito dvoma spôsobmi. Revolúcia je náhla, neplánovaná, krátka 
a spontánna. Je to v podstate nehoda. Hýbu sa tu masy a vodcovia 
sa objavujú neskôr. Prevrat je utajená akcia zameraná na zvrhnutie 
najvyšších predstaviteľov krajiny. Keďže je utajená, nezahŕňa masy. 
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Prevrat je rizikovým podnikom, pretože sa nemusí vždy podariť. 
Prípravy môžu trvať dlho, ale samotné vykonanie je krátke a rýchle. 
Povstanie je však zdĺhavý boj vykonávaný metodicky krok za kro-
kom, aby sa dosiahli špecifi cké ciele, ktoré budú viesť ku konečnému 
stavu – zvrhnutiu vlády. Nemožno ho dopredu predvídať. Zistiť, 
kedy sa začalo, je zložitý právny, politický a historický problém [1, s. 
5]. Hoci ho nemožno predvídať, povstanie sa zvyčajne pomaly vyví-
ja a nie je „nehodou“, objavujú sa vodcovia povstania a do pohybu 
sa dávajú masy obyvateľstva.

Povstalec môže dosiahnuť vysoký stupeň rozvoja mierovými 
a legálnymi prostriedkami prinajmenšom v krajinách, kde je opozí-
cia tolerovaná. Snaží sa využívať všetky možnosti, ktoré mu krajina 
poskytuje, pričom nezriedka spolupracuje aj s organizovaným zlo-
činom najmä pri obstarávaní zbraní a fi nancií. 

Konven ná vojna Povstalecká vojna
cie  boja územie a strategické ciele obyvate stvo; územie je 

menej podstatné
rýchlos

boja
o najrýchlejšia, 

najrozhodnejšia, využitie 
momentu prekvapenia

vleklá vojna bez 
rozhodujúcich úderov

za atie boja ktoráko vek strana môže 
za a  vojnu 

povstalec za ína vojnu, 
protipovstalec reaguje

palebné
prostriedky

maximálne využitie 
palebnej sily

minimálne využitie 
palebnej sily

Na začiatku povstania je materiálna prevaha na strane protipovs-
talca, ktorý má v podstate všetko: diplomatické uznanie, legitímnu 
výkonnú, legislatívnu a súdnu moc, fi nančné, priemyselné a poľno-
hospodárske zdroje doma a na požiadanie i v zahraničí, dopravnú 
a komunikačnú infraštruktúru, kontrolu médií, velenie ozbrojených 
síl a možnosť ich rozširovania. Zároveň má obrovskú zodpovednosť 
– musí v krajine dodržiavať poriadok a bezpečnosť. Nesie aj veľké 
bremeno v podobe nemobilných zariadení (infraštruktúra, vojenské 
základne, továrne, atď.), o ktoré sa musí starať a ochraňovať ich. 

Povstalec nemá nič z uvedeného, avšak má obrovské aktívum 
v podobe ideologickej sily dôvodu, na ktorom zakladá svoju činnosť. 
Bez atraktívneho dôvodu s potenciálom pritiahnuť masy povstanie ani 
nemôže začať. Počas povstania môže byť podľa potreby prvotný dôvod 
zmenený za iný, podľa toho, ako sa to povstalcovi práve hodí. Dôleži-
tosť tohto dôvodu sa podľa Galulu [1, s. 25] zmenšuje priamo úmerne 
s rastúcou vojenskou silou povstalca. Vojna sa v neskoršom období stá-
va stredobodom záujmu a núti populáciu vybrať si stranu, na ktorú sa 
prikloní. Víťaziacou stranou sa zdá byť v tomto štádiu povstalec.
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Povstalcovi logika hovorí nepoužiť všetky svoje ozbrojené sily 
naraz proti protipovstalcovi s cieľom poraziť ho a získať územie, 
pretože by s najväčšou pravdepodobnosťou neuspel. Namiesto toho 
sa sústreďuje na obyvateľstvo. Ak sa mu podarí odvrátiť obyvateľ-
stvo od protipovstalca, fyzicky ho kontrolovať a získať jeho aktívnu 
podporu, vyhrá vojnu. Lebo v konečnom dôsledku výkon politic-
kej moci závisí na tichom či explicitnom súhlase obyvateľstva alebo 
aspoň na ich poslušnosti. 

Takže najcharakteristickejšou črtou povstania je vojna o obyva-
teľstvo. Operácie sú vykonávané s cieľom získania obyvateľstva (zo stra-
ny oboch aktérov) alebo minimálne na udržanie jeho podriadenosti (zo 
strany protipovstalca). Trinquier ide ešte ďalej, keď píše, že „víťazstvom 
v modernej vojne je bezpodmienečná podpora obyvateľstva“. [3, s. 10]

Počas konvenčných vojen sa agresor pripravuje na svojom území 
a usmerňuje všetky svoje zdroje do príprav na vojnu. Všetko je pri-
pravované tak, aby získal čo najviac čo najrýchlejším, prekvapujú-
cim a rozhodujúcim úderom.

Pri povstaní je to však iné. Povstalec nemá dostatok zdrojov. Nie-
kedy môže trvať aj roky, kým zhromaždí dostatok politickej moci, 
nehovoriac o vojenskej. Nemožno očakávať prvú rýchlu a prekvapi-
vú a už vôbec nie rozhodujúcu bitku z jeho strany. Ako uvádza Galu-
la, „do dnešného dňa (1966 – pozn. aut) ešte nebol zaznamena-
ný skorý koniec povstaleckej vojny“ [1, s. 10]. V skutočnosti nech-
ce vyvolať žiadne prekvapenie do času, kým si nie je istý, že odolá 
odplate protipovstalca. 

Niektorí autori [2; 3] tvrdia, že povstanie sa rozvíja zásadne mimo 
miest a v nedostupnom teréne. No dnešné skúsenosti napr. z Iraku 
ukazujú, že povstalec môže rovnako úspešne bojovať aj v mestskom 
prostredí.

Povstalecká vojna má podľa McCuena [2] štyri základné vývojové 
fázy: organizácia, terorizmus, partizánska (gerilová) vojna a mobil-
ná vojna. Niektoré povstania sa nedostanú od prvej po poslednú 
fázu a v niektorých povstaniach zasa prebiehajú viaceré fázy naraz 
v rôznych častiach krajiny. Galula [1] delí priebeh povstania na orto-
doxný (komunistický) a buržoázno-nacionalistický model. Orto-
doxný model má päť fáz: utvorenie strany, vytvorenie jednotného 
frontu v krajine, partizánska vojna, pohyblivá vojna (konvenčná voj-
na), vyhladzovacia kampaň (zničenie ostatkov protipovstaleckých 
štruktúr). Buržoázno-nacionalistický model má len dve fázy: sle-
pý terorizmus (publicita, získanie podpory) a selektívny terorizmus 
(exemplárne zabíjanie nízko postavených predstaviteľov vlády, kto-
rí prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi s cieľom pretrhnúť väzby 
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vlády s populáciou). Keďže McCuenova klasifi kácia v sebe zahŕňa aj 
Galulovu, použijem ju na vysvetlenie jednotlivých fáz povstania.

Organizácia – povstalci sa tajne organizujú do buniek a neskôr 
do rozsiahlych konšpiračných sietí. Okolo buniek budujú politické 
a propagandistické skupiny s úlohou získavať podporu obyvateľov 
a tímy teroristov, ktorí majú zasiahnuť tam, kde propaganda nezabe-
rá. Tieto skupiny organizujú strany a nátlakové skupiny. Ich agenti 
sa infi ltrujú do štátnej správy, armády, polície a iných mocenských 
centier. Spustia propagandistickú kampaň spolu so sociálnymi nepo-
kojmi a štrajkami, kde budú zdôrazňovať všetky nedostatky vlády.

Terorizmus – k tejto etape sa povstalci uchýlia iba v prípade, že sa 
im nepodarí rýchlo získať podporu obyvateľstva. Povstalci však nemôžu 
terorom získať trvalú podporu obyvateľov. Ak trvá teror pridlho, môže 
byť kontraproduktívny. Ľudia môžu prestať sympatizovať s povstalcom 
a priklonia sa na stranu vlády, najmä ak im je schopná poskytnúť bezpeč-
nosť. Pre Trinquiera je terorizmus najdôležitejšou zbraňou povstalca.

Partizánska vojna – zoskupovanie je pre povstalcov najjedno-
duchšie na vidieku a v oblastiach, ktoré nie sú ľahko dostupné a kde 
má vláda len slabú kontrolu. Povstalci tak získavajú kontrolu nad 
izolovanými osadami a dedinami a robia si z nich svoje prvé základ-
ne. Rozvinú paralelnú správu územia a zakrátko štát stratí akékoľvek 
možnosti na jeho spravovanie. Prejavy násilia prinútia miestnych ľudí 
spolupracovať alebo aspoň neodporovať. Aby získali zásoby, tréning 
a zbrane, začínajú partizánske skupiny prepadávať izolované policaj-
né jednotky. Vláda nakoniec pošle do oblasti policajné a vojenské 
posily. Ak sú príliš malé, budú aj tie prepadnuté. Ak sú príliš veľké, 
nájdu úplné ticho, lebo miestni ľudia si uvedomujú, že posily sú tam 
len dočasne a akákoľvek spolupráca sa im po ich odchode vypomstí.

Povstalci získajú najväčšiu podporu obyvateľov tým, že budú 
riešiť ich akútne problémy, aj keby to malo znamenať krátkodobé 
odchýlenie sa od stanovených povstaleckých cieľov. Ich práca je 
efektívna najmä vďaka ich blízkosti a osobnému kontaktu.

Partizánska vojna prinúti vládu zamerať sa so svojimi obmedzený-
mi zdrojmi a silami na ochranu kritických miest krajiny. To otvára 
povstalcom dvere do vidieckych oblastí, kde mnohokrát žije aj polo-
vica populácie. Pri protipartizánskych operáciách a nedostatočnom 
počte ozbrojených síl nastáva situácia, že sa boje rozhoria v dovtedy 
bezpečných oblastiach, odkiaľ predtým odišiel protipovstalec bojo-
vať do nepokojných častí. Vznikne tu teda dilema, či sa koncentro-
vať len na základne povstalcov, alebo sa rozmiestniť a ochraňovať 
vlastné základne. Vláda zvyčajne manévruje medzi týmito dvoma 
variantmi, čo spôsobí, že zlyhá v oboch oblastiach. Ide o typický 
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príklad „hasenia“ situácie, keď protipovstalec robí príliš málo príliš 
neskoro a na príliš veľkom území. Takéto víťazstvá povstalcov sú 
dôležité a vo veľkej miere využívané pre propagandistické ciele.

V tejto fáze sa povstalec snaží o získanie medzinárodnej podpory 
a zvyčajne svoje kroky obhajuje tým, že reprezentuje záujmy ľudu. 
S týmto sloganom sa snaží v medzinárodnom spoločenstve politic-
ky zatlačiť na miestnu vládu, aby prijala jeho požiadavky.

Mobilná vojna – je posledná, najrozvinutejšia fáza. Začína sa vte-
dy, keď povstalec nazhromaždí dostatok bojovníkov, výzbroje a mate-
riálu, aby mohol v plnej sile zaútočiť na vládne jednotky a zničiť ich. 
Povstalec organizuje svoje početné jednotky do útvarov kopírujú-
cich štruktúru regulárnej armády. Uvedomujúc si túto hrozbu začína 
vláda mobilizovať a vytvárať nové pomocné jednotky, ktoré preberú 
od ozbrojených síl niektoré úlohy (napr. stráženie) a tým im rozvia-
žu ruky k hlavnej bojovej činnosti. Pre časový stres je však výber do 
týchto jednotiek rýchly a bez riadneho preverenia hlásiacich sa osôb. 
Situáciu tak využíva povstalec, pre ktorého je ľahké tieto jednotky 
infi ltrovať. Navyše sa vďaka dovtedajším úspechom povstalcov a pre 
ich hrozby nájde len málo ľudí ochotných bojovať za vládu. Pár dezer-
cií a zlyhaní pomocných jednotiek spôsobí stratu dôvery vlády voči 
nim. Povstalec tak dosiahne ďalší úspech tým, že prinúti vládu viazať 
časť svojich síl na kontrolovanie inej časti vlastných síl – pomocných 
jednotiek. Propaganda povstalcov sa sústreďuje na zničenie morálky 
vládnych síl. Straty povstalcov sú ľahko nahraditeľné z radov obyčaj-
ných ľudí, no protipovstalec hľadá náhrady len ťažko.

Ak sú však v tejto poslednej fáze povstalci porazení, vracajú sa 
späť k predchádzajúcej vývojovej fáze, až kým sa znovu nezreorga-
nizujú, neprebudujú a neskúsia zvíťaziť znovu.

Preto je dôležité porážať povstalcov neustále ako prechádzajú 
z fázy do fázy. Podľa McCuena [2, s. 40] však väčšina protipovstal-
cov nie je schopná takto konať, pretože nedokážu prispôsobiť svoju 
stratégiu meniacim sa povstaleckým operáciám. Treba poznamenať, 
že nie vždy povstania dosiahnu všetky fázy. V niektorých prípadoch 
(Filipíny, Malajzia) sa protipovstalcovi podarilo zastaviť povstanie 
ešte pred partizánskou fázou.

Základné rty protipovstaleckých operácií

Koncepty a princípy protipovstaleckej stratégie sú jasne defi nova-
teľné. Môžu sa však pri aplikácii líšiť medzi jednotlivými krajinami. 
Neexistuje praktický návod, ako vyhrať v protipovstaleckej operácii. 
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Skúsenosti a poznatky musia byť lokálne a protipovstalecká operá-
ciu musí byť „ušitá na mieru“ tej ktorej operácii. 

V zásade platí, že protipovstalecká stratégia musí nasledovať 
vývojové fázy povstania a následne im prispôsobiť svoju reakciu: 
organizačná fáza si vyžaduje veľkú kampaň na mobilizáciu občian-
skej spoločnosti, policajná činnosť je najvhodnejšia pre fázu teroriz-
mu, vojenské akcie malého rozsahu v partizánskej fáze a konvenčná 
vojenská činnosť v mobilnej fáze. 

Efektívna protipovstalecká stratégia má podľa McCuena [2, s. 
323] päť základných kameňov: mobilizácia más, zriaďovanie stra-
tegických základní, zachovanie seba a zničenie nepriateľa, získanie 
vonkajšej pomoci a zjednotenie úsilia.

Mobilizácia más je pre povstalcov základným princípom povsta-
leckej vojny. Je však tiež dôležitým aspektom protipovstaleckej stra-
tégie, pretože je oveľa viac než len získanie obyvateľov na svoju stra-
nu. Cieľom je zapojiť ich aktívne do konfl iktu. Povstalci to dosahujú 
psychologickými aktivitami – zvyčajne presviedčaním, hrozbami a 
nakoniec organizáciou. V praxi sa ukázal byť efektívny individuálny 
kontakt. Ak chce vláda v tomto procese uspieť, musí sama mobilizovať 
masy a nespoliehať sa na ich predpokladanú podporu. Cieľovou sku-
pinou musí byť v prvom rade neutrálna väčšina, ktorá nie je priklone-
ná k žiadnej strane konfl iktu. Pomôcť by mohla aj komunikačná stra-
tégia, ktorá bude jasne prezentovať program pre budúcnosť krajiny. 

Mobilizácia más je veľmi citlivou témou. Protipovstalecké jed-
notky by preto mali byť vyškolené, aby chápali, že ich cieľom nie 
je len zničiť povstalcov, ale mobilizovať podporu obyvateľov vláde 
nielen propagandou, ale aj osobným príkladom, úctivosťou a pria-
mou pomocou. To sa v konečnom dôsledku efektom vyrovná kon-
venčným bojovým operáciám. Povstalci sa budú snažiť, aby odpú-
tali obyvateľov od vlády aj tým, že budú bojovať medzi obyvateľmi 
a dúfať v masívnu odplatu protipovstalcov. Veľká palebná sila je efek-
tívna v konvenčnej vojne, ale v protipovstaleckých operáciách je jej 
použitie vo väčšine prípadov kontraproduktívne. Civilné obete ešte 
viac vzďaľujú obyvateľstvo od vlády. Trinquier i McCuen navrhujú 
zriadiť akúsi domobranu z radov miestnych obyvateľov, ktorí majú 
oproti ozbrojeným silám výhodu, že poznajú miestnych obyvateľov, 
a teda spozorujú všetko podozrivé a získajú od vlády prostriedky na 
vlastnú obranu a ochranu.

Vláda by sa mala pokúsiť získať jednotlivých povstalcov na svoju 
stranu. Je to neoceniteľný prínos, pretože takýto jedinec je cenným 
zdrojom informácií a nájde široké uplatnenie pri propagandistic-
kých programoch protipovstalca.
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Vláda má za celkový cieľ zničenie povstalcov, no bezprostredný cieľ 
musí byť ochrana samej seba, svojich základní, obyvateľov a síl. Podľa 
McCuena [2, s. 51] je toto jeden z najčastejšie porušovaných princípov 
protipovstaleckej operácie. Vláda v zápale boja proti povstalcom zvy-
čajne zabúda na ochranu svojich základní a obyvateľov. Operácie na 
zničenie povstalcov sú síce dôležité, ale musia nasledovať až potom, čo 
protipovstalec zabezpečí bezpečnosť svojich základní a obyvateľov.

Prvotným a najdôležitejším cieľom povstalca je jeho vlastné 
zachovanie. Pokiaľ existuje čo i len v najmenšom počte, vláda je 
nútená vykonávať nákladné a unavujúce operácie. Tieto operácie sa 
môžu nakoniec stať tak nepopulárne, že obyvateľstvo prinúti vládu 
s nimi skoncovať a tým povstalec vyhrá. Protipovstalecká operácia 
je vyhraná len úplným zničením organizácie povstalca.

Ďalším dôležitým bodom protipovstaleckej stratégie je zjedno-
tené úsilie. Disciplinovaní stranícki členovia na kľúčových postoch 
v ekonomike, školstve, administratíve a armáde môžu rovnako zjed-
notiť povstalecké úsilie, ako aj protipovstalecké. Hoci vojak a admi-
nistrátor majú svoje pole pôsobnosti, ich funkcie musia slúžiť na 
dosiahnutie spoločného cieľa – víťazstva vo vojne. Nie je dôležité, 
či je koordinátorom jednotlivec alebo skupina ľudí, dôležitá je efek-
tívna koordinácia činností jednotlivých elementov bez vzájomného 
prekrývania a bez nepokrytých oblastí.

Problémom však môže byť deľba moci v demokratických systé-
moch. Zjednotenie vojenskej, súdnej, legislatívnej a vládnej moci je 
takýmto systémom cudzie. Je teda umenie zjednotiť úsilie a zároveň 
dodržiavať zákonnosť a slobody, na ktorých si tento systém a vláda 
v ňom zakladá.

Zhrnutie

Vláda môže poraziť ktoréhokoľvek povstalca, ak prijme jeho straté-
giu a princípy a aplikuje ich obrátene – aby porazila povstalca jeho 
vlastnými zbraňami na jeho vlastnom bojisku. Je dôležité nesnažiť 
sa prinútiť povstalca bojovať podľa našich pravidiel a dúfať, že na 
to pristúpi. Počas protipovstaleckých operácií musí protipovstalec 
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pamätať na to, že činnosť povstalcov je kumulatívna – v mobilnej 
vojne musí byť pripravený bojovať aj v partizánskej vojne, proti tero-
rizmu i proti organizácii. V partizánskej vojne aj proti terorizmu 
a organizácii a pod.

Protipovstalec má dostatok zbraní na dosiahnutie víťazstva. Musí 
však správne odhadnúť čas a rozsah ich použitia.

Keďže ide v tejto vojne o usporiadanie moci v štáte, protipovsta-
lec musí najskôr zachrániť politicko-vojenské základy. Aby to doká-
zal, musí zabezpečiť svoje strategické základne, ktoré by mali byť 
v miestach s veľkou koncentráciou obyvateľstva. Ak vláda zo začiat-
ku nemá dostatok zdrojov na rýchle vysporiadanie sa s povstalcami, 
musí urobiť nepopulárny krok v podobe opustenia menej ľudnatých 
častí krajiny. Potom môže získať na sile a vrátiť sa späť do nich a efek-
tívne ich kontrolovať.

Krátkodobá stratégia protipovstalca je ochraňovať svoje stra-
tegické základne pred povstalcami a snažiť sa prekaziť budovanie 
ich základní. V dlhodobom horizonte je potrebné nielen zastaviť 
povstalca, ale prevziať iniciatívu a v jednotlivých vývojových fázach 
povstania ho úplne neutralizovať.

V protipovstaleckej operácii sa nedá vyhrať len vojenskou silou. 
Použitie sily protipovstalcom má často negatívne následky a posil-
ňuje povstalca kreovaním martýrov, poukazovaním na brutalitu vlá-
dy a zvyšovaním počtu jeho stúpencov. Efektívna protipovstalecká 
stratégia v sebe musí zahŕňať komplexný plán na odstránenie poli-
tickej podpory povstalca – kvalitné spravodajské pokrytie, používa-
nie minimálnej sily, civilno-vojenskú spoluprácu a ochotu vytrvať 
v dlhotrvajúcom konfl ikte.

Implikácie pre Slovensko

Vojenské školstvo by malo protipovstaleckú bojovú činnosť zahrnúť 
do svojich osnov, pretože ako sa ukazuje, pôjde v budúcnosti o čoraz 
častejšie sa vyskytujúci jav. Svedčí o tom aj prijatie poľného manuálu 
„Counterinsurgency“ americkou armádou v decembri 2006. Preto 
je potrebné vypracovať doktríny protipovstaleckej bojovej činnosti.

Povstalec je veľmi adaptabilným protivníkom. Je potrebné naučiť 
vojakov ako myslieť a nie čo si myslieť, pretože bojovať a zvíťaziť nad 
ním sa dá len tým, že sa dokážeme adaptovať minimálne tak rýchlo ako 
on. Rýchlosť rozhodovania si vyžaduje väčšiu fl exibilitu veliacej štruktú-
ry a ponechanie väčšej zodpovednosti za rozhodovanie na nižších stup-
ňoch velenia, čo je ďalšou veľkou výzvou pre súčasné armády sveta. 
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Pri rozvoji ozbrojených síl na boj proti povstalcom je potrebné 
sa sústrediť na budovanie ľahkých mobilných jednotiek, schop-
ných rýchleho nasadenia. Keďže v protipovstaleckých operáciách 
sa ozbrojené sily nemôžu spoliehať na svoju palebnú prevahu a často 
dochádza k boju muža proti mužovi, je nevyhnutné sústrediť sa na 
individuálne kvality, výcvik, výzbroj a výstroj vojakov, aby aj v tom-
to boji mali navrch.

Zároveň je potrebné systematicky rozpracovať prípadnú pomoc SR 
pri výcviku lokálnych vojenských a policajných jednotiek v mieste nasa-
denia s dôrazom na rozvoj spôsobilostí pre protipovstalecké operácie.

Protipovstalecké operácie nemôžeme vyhrať čisto vojenskými 
prostriedkami, pretože podpora obyvateľstva sa nedá dobyť. Je 
potrebné pripraviť civilných odborníkov v oblasti štátnej správy 
a samosprávy, práva, ekonomiky, politológie, sociológie a ďalších 
smerov, ktorí budú môcť byť vyslaní spolu s ozbrojenými silami 
a zabezpečovať podporu miestneho obyvateľstva rekonštrukčnými 
prácami a posilňovať (nie nahradzovať) miestne politické a admi-
nistratívne štruktúry.

Nie je to ľahké, pretože nasadenie podobných civilných odbor-
níkov má svoje úskalia vo viacerých oblastiach. Predovšetkým ide 
o nasadenie do nebezpečných regiónov, čo by bola pre väčšinu civi-
listov asi najväčšia prekážka. Ilustruje to aj nedávny príklad z praxe, 
keď vysoké riziko podobných operácií a následná neochota pôsobiť 
v takýchto oblastiach vyvolali výzvu americkej administratívy svo-
jim mladým diplomatom, aby išli do rizikovejších krajín. Črtajú sa 
tu dve východiská. Buď sa budú civilní odborníci viac motivovať 
(fi nančne i inak), alebo si ozbrojené sily vycvičia vlastných odborní-
kov vo vyššie spomínaných vedných odboroch a títo budú pôsobiť 
v rámci rekonštrukčných tímov.

Prekážkou je aj slabá jazyková a kultúrna pripravenosť takýchto 
odborníkov, ktorá sa dá odstrániť dostatočnou dlhodobou prípra-
vou pred vyslaním do krízovej oblasti.
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Úvod

Pojmy „asymetria“ a „asymetrický“ sa stali módnymi pojmami, kto-
rých používanie zaznamenalo rozmach po konci studenej vojny. 
Vojny, boje, nepriatelia, stratégie, hrozby, výzvy, riziká, či dokonca 
bezpečnostné prostredie, toto všetko sa používa s prívlastkom „asy-
metrický“. Napriek nadšeniu z tohto pojmu, ktorý sa hodil na zapl-
nenie prázdneho miesta pre uchopenie vnímania bezpečnostného 
prostredia po rozpade bipolárneho usporiadania sveta a jeho kvázi 
„symetrie“1, sa jeho používanie stalo skôr prekážkou než pomocou 
pre analytikov, veliteľov i politikov.

Používanie pojmov v spojitosti s asymetriou je bežné v hodno-
teniach bezpečnostného prostredia NATO, USA či iných štátov 
a organizácií. V týchto dokumentoch je pojem „asymetrické hrozby“ 
viac postulovaný ako analyzovaný a preto je nutné skúmať, čo vlast-
ne asymetrické hrozby sú. Núka sa teda otázka, či je tento termín 
vhodný pre pomenovanie veľkej rodiny skutočností, ktoré v rôznych 
zdrojoch zastrešuje. Táto stať si kladie ambíciu zistiť vhodnosť pou-
žívania termínu „asymetrické hrozby“. 

Asymetrické hrozby pod a rôznych zdrojov

Najzákladnejším východiskom pre skúmanie termínu je slovníková 
defi nícia. Väčšina slovníkov (napr. [6; 8]) defi nuje asymetriu ako 
antonymum symetrie, čo však nie je veľmi postačujúce pre vysvet-
lenie. Iné slovníky [4] defi nujú asymetriu ako disproporciu medzi 
dvoma či viacerými podobnými časťami, teda nesúmernosť [7]. 

Asymetrické hrozby: 
áno, alebo nie?
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Keď nahliadneme do dokumentov rôznych autorov a inštitúcií, 
zistíme, že pojem, ktorý sa používa tak často a malo by teda byť jas-
né, čo znamená, má množstvo významov a interpretácií.

Asymetrické hrozby sú:
synonymom pre nekonvenčné hrozby [2, s. 8];   
terorizmus, vyhnutie sa boju vojenskými prostriedkami [11];  
kyberterorizmus, jadrové, chemické a biologické zbrane [14]   
a použitie terorizmu vo vojnovom rozsahu (war-like scale) 
[5];
balistické rakety, rakety s plochou dráhou letu, teroristické   
útoky, ZHN, kybernetické útoky, útoky na informačné spô-
sobilosti, útoky na satelity [19; 15];
forma vedenia bojovej činnosti; široké a nepredvídateľné spek-  
trum vojenských polovojenských a informačných operácií 
vykonávaných štátmi, organizáciami, jednotlivcami alebo sila-
mi pod ich kontrolou, špeciálne zameranými na slabé stránky 
a zraniteľné miesta vo vláde alebo ozbrojených silách nepriateľa. 
Infi ltrácia oddielov zvláštneho určenia a použitie ZHN [9]; 
použitie tradičných primitívnych metód na útok proti high-  
tech nepriateľovi [16];
asymetria je často synonymum pre antiamerikanizmus, vzhľa-  
dom na dominanciu USA vo vojenskej sile [10, s. 103];
neférový boj, čo zahŕňa použitie prekvapenia vo všetkých svo-  
jich operačných a strategických rozmeroch a použitie zbra-
ní spôsobom, ktorý USA nepredpokladali. Neférový boj tiež 
zahŕňa možnosť oponenta vytvoriť stratégiu, ktorá by zásadne 
zmenila terén, na ktorom sa bude bojovať [1].

Neistotu a istú dávku zmätenosti pri používaní pojmu asymet-
rická hrozba môžeme vidieť aj zo slov Donalda Rumsfelda, v tom 
čase ministra obrany USA: „... Nepáči sa mi to. Kiež by som poznal 
alternatívu. Kiež by som vedel lepší spôsob, ako povedať „zbrane hro-
madného ničenia“. A keď budem mať trochu času, sadnem si a popre-
mýšľam o tom...“ [17, s. A10]

Podľa Stevena Lambakisa [10, s. 104] sa pojem „asymetrický“ pri 
popise hrozieb používa na nasledovné hrozby:

nezvyčajné z nášho pohľadu (branie a mučenie   
rukojemníkov);
nepravidelné – proti pravidlám ozbrojeného konfl iktu ale-  
bo porušujúce zmluvy (použitie jadrových zbraní proti 
satelitom);
neporovnateľné s našimi spôsobilosťami a odchyľujúce sa od   
vojny, ako ju poznáme (náraz lietadiel do budov);

Asymetrické hrozby: áno, alebo nie?
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majúce vysoký účinok proti našim silám (použitie balistických   
rakiet a ZHN);
na ktoré je ťažké odpovedať primerane (reakcia na gerilu a   
terorizmus sa zdá byť prehnaná).

Podľa niektorých autorov asymetrické prístupy zahŕňajú nepred-
vídateľné konanie alebo ukážku spôsobilostí a situácií, na ktoré 
nepriateľ nie je ochotný alebo schopný reagovať. Iní zas považujú 
asymetrické hrozby za spôsob konania, organizovania a zmýšľania 
tak, aby sa zmaximalizovali výhody jednej strany a využili slabiny 
protivníka, získala sa iniciatíva alebo väčšia sloboda konania. 

V kontexte vyššie uvedeného nie je pojem „asymetrické hrozby“ 
užitočným analytickým konceptom, keďže nie je jasné, čo konkrét-
ne znamená.

Asymetrické hrozby pod a strategických 
dokumentov

Keďže autori sú v defi novaní asymetrických hrozieb nejednotní a do 
moderného diskurzu priniesli pojem „asymetrické hrozby“ americ-
ké strategické dokumenty, nahliadnime do nich, aby sme zistili, čo 
sa za týmto pojmom skrýva. 

Quadrennial Defense Review (QDR) 1997 [13] sa spomedzi 
doterajších strategických dokumentov USA asi najpodrobnejšie 
zaoberá „asymetrickými hrozbami“. Sú v rozmedzí od „jadrových, 
biologických a chemických zbraní až po útoky informačnej vojny 
a terorizmu“. Vojenská stratégia USA 2004 uvádza pod pojmom 
„asymetrické hrozby“ „konvenčné zbrane, balistické rakety a rakety 
s plochou dráhou letu, zbrane hromadného ničenia/efektu, hrozby 
v kybernetickom priestore zamerané na siete a dáta, ktoré sú kritic-
ké pre informačné systémy USA“ [18]. QDR 2001, QDR 2006 či 
Strategy for Homeland Defense and Civil Support 2005 používa-
jú „asymetrické hrozby“, ale neuvádza, čo pod týmto pojmom chá-
pu. Určitý posun vidno pri bezpečnostných stratégiách USA. Kým 
v roku 1997 sa ešte pojem „asymetrické hrozby“ používal, v straté-
giách z roku 2002 a ani v najnovšej z roku 2006 sa neobjavuje.

Nahliadnutím do Komplexnej politickej smernice NATO 2006 
zistíme, že „v nasledujúcich 10 až 15 rokoch si vývoj bezpečnost-
ného prostredia a potreba vysporiadať sa s konvenčnými a hlavne 
asymetrickými hrozbami“ [12] vyžiada nové spôsobilosti. Môžeme 
sa len domnievať, ktoré hrozby mali autori dokumentu na mysli, 
pretože v dokumente nie sú konkrétne uvedené. 

Dalibor PAVOLKA
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Naše strategické dokumenty – Bezpečnostná stratégia 2005 
a Obranná stratégia 2005 – aj zásluhou autora tohto člán-
ku pojem „asymetrické hrozby“ nepoužívajú, práve pre jeho 
nejednoznačnosť.

Zhrnutie

Asymetrická vojna je z veľkej časti doménou amerických ozbroje-
ných síl a preto je v tomto smere nepochopiteľné a myšlienkovo 
nekonzistentné obávať sa asymetrických hrozieb. Strategické doku-
menty USA postulujú, že ich ozbrojené sily dominujú v celom spek-
tre operácií a majú informačnú prevahu. Technologický, zdrojový a 
materiálny náskok vo vojenstve pred svojimi potenciálnymi i reál-
nymi nepriateľmi implikuje použitie asymetrických taktík. Je teda 
konštatovaním samozrejmého, že budú musieť čeliť „asymetrickým 
hrozbám“, kamkoľvek sa obrátia.

Na základe vyššie uvedených defi nícií možno dedukovať, že naja-
symetrickejšími sú ozbrojené sily USA. Srbi, Afganci či Iračania sa 
môžu rovnako sťažovať, že USA nebojujú fér tvárou v tvár, ale ostre-
ľujú ich z diaľky. Je istým znakom naivity a etnocentrizmu určiť, čo 
je a čo nie je férové bojovanie. Neexistuje všeobecná norma, ktorá by 
zabezpečila, že každá strana konfl iktu bude bojovať férovo. Naprík-
lad teroristi a mnohí povstalci sa necítia byť viazaní ustanoveniami 
ženevských konvencií a môžu považovať za férový boj niečo iné ako 
pravidelná armáda. Uvedomujú si, že postaviť sa tvárou v tvár pra-
videlnej armáde by bolo sebazničujúce.

Nesprávnosť kategorizácie asymetrických hrozieb v uvedených 
strategických dokumentoch USA tkvie v tom, že všetky vymenova-
né zbrane či spôsobilosti sú pre USA asymetrické tak, ako sú zbrane 
a spôsobilosti USA asymetrické pre kohokoľvek iného. Podľa defi ní-
cie by napríklad pri získavaní ZHN išlo len o dosahovanie symetrie 
protivníkom, keďže takýmito zbraňami USA už dlhšie disponujú. 
V minulosti mali štáty ako ZSSR, USA a iné k dispozícii širokú pale-
tu zbraní hromadného ničenia, no nikto v USA nenazval sovietske 
ZHN asymetrickou hrozbou. Znamenalo by to teda, že asymetric-
ké hrozby nesúvisia s nástrojom, ale s aktérom, a tým pádom je asy-
metrickou hrozbou použitie ZHN neštátnymi aktérmi? Spomínané 
strategické dokumenty však nespájajú uvedené zbrane a typy útokov 
so žiadnym aktérom a môže ním byť aj štát.

Stephen Blank uvádza vo svojej štúdii [3, s. 6-10] dôvody, pre-
čo je podľa neho nesprávne a často kontraproduktívne používať pri 
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popisovaní hrozieb pojem asymetrický. Pojem asymetrický má mno-
ho významov v angličtine, čo môže viesť k nejasnosti, ktorý význam 
má používateľ na mysli. Z toho dôvodu hrozí možnosť zlého prekla-
du do iných jazykov, čo nastoľuje otázku správnosti použitia v zák-
ladných dokumentoch. Používanie je nevhodné aj preto, že asymet-
ria môže popisovať akýkoľvek rozdiel medzi protivníkmi. Rovnako 
je asymetrické A ku B ako B ku A. Ak popisujeme konfl ikt ako asy-
metrický (ide o väčší jav), tak aj hrozba (menší jav) je inherentne 
asymetrická a netreba ju preto takto označovať.

Lambakis uvádza nejasnosť asymetrie a jej všeobecnosť na prí-
klade slova „rakovinový“. Nazvať niečo rakovinovým znamená, že 
o tom nevieme veľa bez ďalšieho vysvetlenia lekárom. Rakovina 
čoho? Je zhubná alebo nezhubná? Existuje na to liečba? Ako dlho 
sa z nej zotavuje? Ako dlho sa s ňou bude žiť? Podobne nevieme veľa 
o pojme „asymetrický“, pokiaľ nepoznáme kontext. [10, s.108]

O neužitočnosti používania „asymetrický“ v spojitosti s hrozba-
mi hovorí aj fakt, že množina asymetrických hrozieb je veľká a stále 
rastie. Asymetrické hrozby v súčasnosti v rôznych kontextoch repre-
zentujú príliš veľa odlišných významov. Tu sa vynára otázka, či by 
nebolo praktickejšie a jednoduchšie zistiť, ktoré hrozby nie sú asy-
metrické. Teda existujú symetrické hrozby ako opak asymetrických 
hrozieb? Doteraz som sa nestretol s používaním pojmu „symetrické 
hrozby“, preto sa ani táto cesta nejaví ako schodnejšia.  

Čo teda s pojmom „asymetrické hrozby“? Blank navrhuje namies-
to nich používať pojem strategické hrozby, vzhľadom na to, že pou-
žitie napr. ZHN by malo strategický dopad na zasiahnutý štát. 
Kým je asymetria vhodná pri posudzovaní stratégií, operácií, takti-
ky, povahy nepriateľa a vojny ako takej, použitie tohto termínu pre 
analyzovanie hrozieb je nevhodné a nedostatočné [3, s. 27]. Dá sa 
s tým čiastočne súhlasiť, keďže pojem „strategické“ lepšie vyjadruje 
rozsah možného dopadu danej hrozby pre štát a je analyticky pou-
žiteľnejší ako pojem „asymetrické hrozby“. Tento Blankov návrh má 
však nedostatok v tom, že nie všetky hrozby, ktoré sú popisované 
ako asymetrické, majú skutočne strategický dopad na subjekt útoku 
(napr. nástražné výbušné systémy, branie rukojemníkov a pod.).

Ako alej? Implikácie pre Slovensko

Používanie termínu „asymetrické hrozby“ nie je správne. Pojem 
„asymetrické“ v spojitosti s hrozbami nič nehovorí o ich kvalite. 
Nahradením termínu iným súhrnným názvom by sme riskovali 
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rovnakú povrchnosť, bezúčelnosť a heslovitosť pri poznávaní a hod-
notení bezpečnostného prostredia. Pre decízorov aj analytikov je 
praktickejšie hrozby klasifi kovať podľa ich objemu, pravdepodob-
nosti, spôsobu materializácie a komplexu ďalších faktorov a nie len 
podľa jedného z nich – a už vôbec nie zahmlievať ich klasifi káciu 
používaním moderných bezpečnostných sloganov. 

Každý, teda i nepriateľ si vyberá najlepšie prostriedky na dosia-
hnutie svojho cieľa. Jeho stratégia môže byť asymetrická, no nie 
hrozby, ktoré z toho vyplývajú. Aj inovatívne využité konvenčné 
prostriedky môžu mať dopad ako „asymetrické hrozby“. Napríklad 
raketový útok na jadrovú elektráreň či chemickú továreň môže mať 
rovnaký efekt ako použitie ZHN. Asymetria nie je nič iné ako 
uplatnenie efektívnej stratégie. Každá rozumná stratégia fun-
guje na asymetriách. Asymetrické hrozby sú teda hrozbami 
uplatnenia efektívnej stratégie – o čo ide každému veliteľovi 
v každom konfl ikte. 

Skutočným testom každého konceptu je to, či dokáže rozšíriť 
poznanie. Používanie pojmu „asymetrické hrozby“, vďaka veľkej, 
striktne neohraničenej množine prvkov, ktoré pokrýva, nič nové 
neprináša a viac poznanie bezpečnostného prostredia zahmlieva ako 
objasňuje. Preto je žiaduce ho v budúcnosti nepoužívať.
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Th e frightening thing is that any regime dedicated to ruling by 
terror so easily fi nds a suffi  cient supply of lethal myrmidons.

Clive James

Th e problem in defense is how far you can go without destroying 
from within what you are trying to defend from without.

Dwight D. Eisenhower
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Úvod

Bezpečnostná dilema stojí pri zrode konfl iktov a sprevádza ich živo-
tom. Plodí a živí možné, nepravdepodobné, náboženské, neodvrá-
titeľné, etnické, predvídateľné a absurdné konfl ikty. Rodia sa z nej 
aj tie, z ktorých si spravíme hrdinské orientačné body na mape našej 
kolektívnej genézy. Charakter dilemy a spôsob jej riešenia im dodáva 
kvalitu predošlých prívlastkov a dodáva nové kvality aj tým, ktorí 
sú do nej zapojení. Mení hranice a štruktúru kultúrnych, spoločen-
ských a morálnych systémov a formuje vnútorné a vonkajšie pod-
mienky pre naše budúce konanie.

Vo svojom príspevku sa pokúsim rozšíriť koncept dilemy spolo-
čenského sektora bezpečnosti1 (societal security dilemma) o možné 
dopady jej riešenia na črty zúčastnených identít, tvorbu podmie-
nok ich budúceho konania a zmenu dynamiky procesu sekuritizá-
cie. Na pomoc pri svojich úvahách som si zobral modely evolúcie 
jednotlivca a skupiny v extrémnych situáciách, identifi kované pri 
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2 Dilemu spolo enského sek-
tora bezpe nosti pokladám 
za variantný model bezpe -
nostnej dilemy. Ako všetky 
abstraktné modely, ani ten-
to neobstojí v konfrontácii s 
komplexnos ou reality a jeho 
hlavným ú elom je len sna-
ha o myšlienkové uchopenie 
niektorých javov a procesov 
spojených s bezpe nos ou – 
pozn. aut.

výskume genocíd; model identity jednotlivca; problémy identít, 
z ktorých môže prameniť kolektívny pocit ohrozenia a neistoty; 
legitimizačné a adaptačné mechanizmy človeka pre vyrovnanie sa 
s extrémnymi situáciami a násilím a skúsenosti z fungovania „silo-
vej byrokracie“. 

Bezpe nostná dilema a dilema spolo enského
sektora bezpe nosti2

„Jednou z tragických implikácií bezpečnostnej dilemy“ je podľa 
Herza, že „vzájomný strach z toho, čo nemuselo pôvodne existo-
vať, môže privodiť to, čoho sa bojíme“ [cit. in 15, s. 183-184]. Bez-
pečnostná dilema predstavuje tradične cyklus akcie a reakcie štátov 
v stave neistoty a vzájomného strachu. Pôsobí pri nej inherentný 
pocit nebezpečenstva a neistoty a rôznorodé možnosti interpretá-
cie konania ostatných aktérov plynúce z dvojznačnosti (najmä silo-
vých) opatrení [15, s. 184]: prostriedky na obranu sú použiteľné 
aj na útok. Pre subjekty riadenia „cudzie zbrane indikujú úmysel 
agresie“, no štáty „neaplikujú takéto uvažovanie na vlastné správa-
nie“ [8, s. 68], pričom “percepcie a reakcie druhej strany majú sklon 
prehĺbiť nedorozumenie a konfl ikt” [8, s. 73]. Keďže je spôsobi-
losť druhého aktéra odhadovaná obvykle pomerne presne, pries-
tor pre bezpečnostnú dilemu sa vytvára najmä pri (mis)percepcii 
úmyslov [18]. Aktéri sa v niektorých prípadoch už nevedia „zasta-
viť“ a smerujú do špirály sekuritizácie a silových opatrení. Špirály 
„menia prostredie, v ktorom sa aktéri nachádzajú, a ktoré svojim 
správaním vytvárajú“ [7] a štáty „veria, že nemajú inú možnosť, ako 
odpovedať na (prejavy) nepriateľstva ich protivníka ... no mohlo to 
byť predošlé správanie štátu, ktoré situáciu vytvorilo“ [7]. Aktéri sa 
„prelaďujú“ na vojnu, mení sa ich vnímanie reality a seba samého, 
štruktúra konania, morálne a kultúrne systémy a ochota k silovým 
aktom. Možnosťou pre vystúpenie zo špirály je od istého momen-
tu „vyššia moc“ v podobe dostatočne silného a ochotného tretie-
ho aktéra alebo inštitúcie stojacej nad štátom (ktorí však v proce-
se sekuritizácie a silových aktov môžu zohrávať významnú úlohu 
z vlastných mocenských či iných dôvodov). Jervis za prejavy špirá-
lového modelu označuje okrem „zjavných“ pretekov v zbrojení aj 
súperenie o kolónie a pokladá ich aj za možný základ dynamiky pre 
spustenie preventívnej vojny [8, s. 66-67].

Dilema spoločenského sektora bezpečnosti predstavuje rozvi-
nutie pôvodného konceptu bezpečnostnej dilemy a ako aktérov 
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3 Jedna vec je, za o sa sami 
pokladáme, druhá vec je, za 
o chceme, aby nás poklada-

li iní, tretia, za o nás pokla-
dajú iní, štvrtá, ím v skuto -
nosti sme – pozn. aut. 

chápe skupiny nositeľov všemožných, prelínajúcich sa a protireči-
vých sociálnych identít. Wendt v reakcii na neorealistickú pred-
stavu o nutnosti štátov predpokladať najhorší možný vývoj situ-
ácie (worst-case scenario) uviedol, že to nie je nutnosťou, pretože 
„správanie štátu závisí od koncepcie identít aktérov“ [cit. in 15, s. 
185], teda od toho, do akej miery sa aktéri navzájom vnímajú ako 
„priatelia” či „nepriatelia” (obvykle na základe histórie ich interak-
cie, vnímanej ideologickej blízkosti atď.). Roe tiež kladie dôraz na 
silné postavenie „the Other“ („Oni“) pri konštrukcii identity, najmä 
etnickej [16]. Jeho úvaha pred nás kladie otázku, do akej miery sú 
Oni nutnou súčasťou defi nície sociálnej identity ako takej a ako sa 
ich dôležitosť mení pri jednotlivých kategóriách identít. 

Oproti klasickému modelu dilemy, v ktorom sú hlavní aktéri 
pomerne jasne vymedzení, sú hranice medzi aktérmi a predmetmi 
dilemy spoločenského sektora bezpečnosti značne nejasné, menli-
vé a pohyblivé. Nositeľ jednej identity je nositeľom mnohých ďal-
ších, ktoré nemusia nevyhnutne ladiť. Prípadná dominancia nie-
ktorej z nich nie je v žiadnom prípade defi nitívna, každá sa vyvíja 
a nie každá je tým, čím sa javí byť3. Významnejšiu úlohu ako v kla-
sickej dileme tu zohrávajú vzorce skupinového jednania, interakcie 
a psychológie, sociokultúrne špecifi ká a vnímanie okolitej reality. 
V motívoch sekuritizácie a jej prijatia, ako aj v následnom konaní 
zohrávajú podstatne väčšiu úlohu dôvody nevojenského a nesilové-
ho charakteru. Niektoré identity môžu byť „citlivejšie“ na expanziu 
ako iné, niektoré môžu mať nositeľov náchylnejších „agresívnej“ či 
„mierovej“ interpretácii [16]. 

V samotnom procese sekuritizácie zohráva väčšiu úlohu jazyk 
a interpretácia. Oproti tradičnej bezpečnostnej dileme, kde je maso-
vosť skôr cieľom mobilizačných snáh na podporu a vykonanie silo-
vých aktov, získavajú rečové akty a mechanizmy jazykovej vojny od 
počiatku veľký priestor na šírenie a ovplyvnenie vnímania na všet-
kých úrovniach dotknutých spoločností/identít. Dilema spoločen-
ského sektora bezpečnosti je príznačná pre informačný vek: sekuri-
tizačné akty, ich motívy aj aktéri ignorujú inštitucionalizované bari-
éry (nielen štátne hranice, ale v procese semiózy aj hranice medzi 
kategóriami) a informácie určujúce priebeh a dopady sekuritizácie 
sa šíria a menia živelným spôsobom. 

Máme tu teda identitu A a identitu B, ktoré prišli do kontaktu, 
vzájomne sa vymedzili a identifi kovali svoje odlišnosti (ak sa náho-
dou identita B až tak nelíši, rozdiely sa dajú primyslieť). Identita A 
(my) vníma negatívne niektoré aspekty identity B (oni): stanú sa 
nečistými, škodlivými a cudzorodými prvkami v systéme vnímania 
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4 Štandardne sú neadekvátne 
zásahy štátnych štruktúr hos-
tite skej krajiny proti imigran-
tom a ich démonizácia spája-
né aj so snahou o odpútanie 
pozornosti od iných problé-
mov: „vlády nemôžu est-
ne pris úbi  ich ob anom 
bezpe nú existenciu a istú 
budúcnos , ale môžu na as
uvo ni  aspo as  akumu-
lovanej  úzkosti (a dokon-
ca z nej volebne profito-
va ) demonštráciou svojej 
energickosti a odhodlania 
vo vojne proti zahrani ným
záujemcom o zamestnanie 
a iným cudzím nájazdní-
kom a votrelcom do kedysi 
istých a tichých, usporia-

daných a dôverne známych 
domácich dvorov“ [cit. in 5]– 
pozn. aut.

5 Viac pozri napr. [20, s. 136-
168; 17, s. 25-28, 262-264] 
– pozn. aut.

reality identity A a ako také predstavujú jej vitálnu súčasť – trest za 
znečistenie identity „stráži ideálny spoločenský poriadok“ [4, s. 3]. 
Identita A (jej nositelia a tí, čo ju na rôznych úrovniach reprezen-
tujú) sa cíti ohrozená, chce zabrániť kontaminácii cudzou identi-
tou, prekaziť jej expanziu a/alebo upevniť svoju súdržnosť. Začína 
sekuritizácia a po jej prijatí silové akty. Tí, čo sa cítia byť nositeľ-
mi identity B, prípadne sú aktivitami identity A postihnutí, môžu 
v reakcii konať podobne. Ďalšia sekuritizácia ktorejkoľvek z prí-
tomných identít jednak nájde svoju reakciu u (teraz už) protistoja-
cej identity a jednak upevní jej pozíciu nečistého prvku v svojom 
systéme vnímania reality. Silové akty, ktoré si nájdu svoj priestor 
po úspešnej sekuritizácii, sa potom realizujú v tradičnej vyššej rovi-
ne štátu/inštitúcie aj v rovine jednotlivca/skupiny (nezostanú bez 
interpretácie a reakcie) a ich výsledkom je zdanlivo jasná defi ní-
cia frontových pozícií dvoch identít vykonávajúcich a legitimizu-
júcich ďalšie silové akty – teda oproti pôvodnému stavu zníženie 
miery bezpečnosti. A to v stave mieru. Príkladom takéhoto rie-
šenia a výsledku dilemy je vzťah hostiteľ–prisťahovalec vo viace-
rých západných krajinách, ktorý pod kontrolou pomocou mocen-
ského aparátu udržiava obvykle len aktér tradičnej bezpečnostnej 
dilemy – štát (ten však zároveň môže zohrávať významnú úlohu 
aj pri sekuritizácii a vykonávaní silových aktov z vlastných, napr. 
mobilizačných dôvodov4).

Bezpečnostná dilema sa koncentruje na cyklus akcie a reak-
cie, vzájomné vnímanie a interpretáciu konania aktérov. Pri troche 
zjednodušenia ju môžeme redukovať na otázku: „Čo naša obrana 
vyvolá u tých, pred ktorými sa bránime, a aký dopad to bude mať na 
našu bezpečnosť?“. Keďže konanie v rámci systému „má nezamýšľa-
né účinky na aktéra, ďalších (aktérov) a systém ako celok“ [7], mohli 
by sme si položiť aj otázku: „Čo naša obrana vyvolá v nás?“ 

Genocída ako prame  poznania zákonitostí 
skupinového konania a podstaty loveka

Jedným z najčastejších argumentov spoločenských vied, prečo sa 
zaoberať bohatým pramenným materiálom, ktorý nám zanechala 
história genocíd 20. storočia, je ich prínos k poznaniu našej vlast-
nej podstaty – „the nature of human nature5“. Fascinácia monu-
mentálnym násilím a snaha o naplnenie mnohokrát deklarované-
ho „nikdy viac“ pomohli k objemu a komplexnosti dostupných 
informácií. Ich vyhodnotenie nastolilo otázku, do akej miery 
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6 Viac pozri [9; 10] – pozn. 
aut.

naše konanie v extrémnych situáciách vypovedá o podstate náš-
ho konania v bežnom živote – a ako sa dostávame od jedného k 
druhému. 

V extrémnej situácii sa ocitáme, ak „sme náhle katapultovaní 
do sledu podmienok, kde naše adaptačné mechanizmy a staré hod-
noty neplatia; ba čo viac, niektoré z nich môžu dokonca vystaviť 
životy, ktoré majú chrániť, riziku“ [cit. in 19, s. 241]. V takých situ-
áciách sa nielen musia rýchlo vyvíjať nové adaptačné mechanizmy, 
ale odhaľujú sa aj predtým nie príliš viditeľné procesy. Konanie 
jednotlivca a skupiny tu odhaľuje črty, ktoré v čase pokoja drie-
mu pod príkrovom pohodlnosti, optimistickej pamäti, spoločen-
ských a kultúrnych konvencií a morálnych fantazmagórií. Zároveň 
hovorí mnohé o tých črtách jednotlivca a skupiny, ktoré sa v čase 
pokoja nerozvinú do svojej obludnej či nádhernej veľkosti a nena-
rúšajú naše idealizované predstavy o tom, kto vlastne sme. Levi 
pri opise koncentračného tábora hovorí o „gigantickom biologic-
kom a spoločenskom experimente“ [cit. in 19, s. 240] a Volpatová 
s Contarellovou dodávajú, že procesy simplifi kácie (v podmien-
kach extrémnej situácie) života v tábore zviditeľňujú spoločenské 
mechanizmy „ležiace pod povrchom bežného života“ [19, s. 240]. 
Podľa Baumana sa holokaust „väčšmi ako obrazu na stene podo-
bá oknu. Keď cezeň pozeráme, môžeme uvidieť mnohé veci, ktoré 
by inak zostali neviditeľné“ [1, s. 12], veci, ktoré sú „dôležité nie-
len pre páchateľov, obete a svedkov zločinu, ale aj pre všetkých, čo 
žijú dnes a dúfajú, že sa dožijú zajtrajška [1, s. 12]. V zmysle tejto 
argumentácie by sme sa mohli pozrieť na to, čo nám milióny obe-
tí, milióny katov a milióny svedkov arménskej, židovskej, rómskej, 
kambodžskej, rwandskej či dárfúrskej genocídy dokážu povedať 
o nás samých. 

Genocída je špecifi ckou formou stretu identít, v ktorej jedna pri-
jíma rolu obete a druhá rolu vraha. Je ideálnym príkladom sledu 
úspešných sekuritizačných aktov nasledovaných aktmi silovými. Je 
rajom mýtického vnímania reality6, ktorý možno len ťažko ucho-
piť v rámci tradičnej bezpečnostnej dilemy, keďže jej aktérmi nie sú 
dva či viaceré štáty, ale pomerne vágne a menlivé identity (obvykle) 
v rámci jedného štátu (ktorý môže reprezentovať identitu vraha ale-
bo zaujať postoj prizerajúceho sa, nikdy však nie obete). 

Waller vo svojej snahe odhaliť, ako sa „bežný človek“ môže stať 
vykonávateľom mimoriadneho zla (extraordinary evil), vytvoril 
mechanizmus vychádzajúci z troch základných čŕt – aktér, kontext 
a defi nícia cieľa. Svoj model nazýva „procesom, v ktorom sa vyko-
návatelia – či už vykonávaním zverstiev alebo aby mohli vykonávať 
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7 „Celkovú identitu“ nechá-
pem ako jednoliaty celok, 
ale skôr ako abstraktný kon-
cept vyjadrujúci komplex 
uvedených parametrov, ich 
vz ahov, histórie a pamäti 
v konkrétnom priestore, ase
a situácii – pozn. aut.

zverstvá – menia“ [20 , s. 135] a „bežný človek sa stáva niečím iným; 
rodí sa nové ja a mimoriadne zlo sa stáva časťou tohto nového ja“. 
Staub zasa vytvoril model podmienok vzniku genocídy a násilné-
ho vraždenia, založený na faktoroch ťažkých životných podmie-
nok („diffi  cult life conditions“, do ktorých zahŕňa nielen intuitívne 
chápané ekonomicko-materiálne, ale aj psychologické podmien-
ky), kultúrnych a osobnostných predpokladov a spoločensko-poli-
tickej organizácie, na základe ktorých sa po „kontinuu deštrukcie“ 
(continuum of destruction) jedinec a skupina (nie neodvrátiteľne) 
pohybujú smerom k vyvrcholeniu v podobe genocídy. Svoj model 
nazýva „koncepciou motivácie a evolúcie“ [17, s. 21-33] a podobne 
ako Waller identifi kuje postupné zmeny v osobnosti jedinca a cha-
rakteristikách skupín pohybujúcich sa po jeho kontinuu. Z hľadiska 
prepojenia mimoriadneho zla a nášho bežného života je evolúcia pri 
postupe po kontinuu deštrukcie spojovacím článkom, cestou posia-
tou úspešnými sekuritizáciami a silovým konaním. Je čoraz rýchlej-
ším a iracionálnejším riešením bezpečnostnej dilemy aktérmi, kto-
rí sa menia v to, čo činia, v podmienkach menených samotnými 
riešeniami. 

Ako priestor pre ďalšie úvahy si teda zvolím evolúciu jednotliv-
ca v kontinuu deštrukcie. Ak sa prenesieme na jeho začiatok, kde 
ešte „netečie krv“ a extrémna situácia je len absurdnou predstavou, 
vyvstáva pred nami otázka identifi kácie jednotlivých krokov a pod-
mienok. Čo nás okrem neslobody nesprávnej voľby núti vybrať sa 
zlým smerom? Prvým bodom skúmania by mohlo byť určenie iden-
tity a podmienok, ktoré na ňu vplývajú, ďalej mechanizmov, kto-
ré určujú ďalšie konanie a rekonštrukciu identity, vplyv prostredia 
a situácie na konanie a nakoniec vplyv samotného konania na zme-
nu identity.

Identita: my a oni

Ako si vlastne identitu jedinca zasadeného do spoločenstva pred-
staviť v celej jej komplexnosti? Každý z nás nesie množstvo rôznych 
čiastkových identít – a druhov identít – ktoré od seba nemožno 
oddeliť. Predstavujú súbory parametrov, ktoré majú pomôcť určiť 
miesto a charakter jedinca vo vzťahu k okolitému svetu a voči sebe 
samému, fungujúce vo vzájomnej previazanosti a často vo vzájom-
nom napätí či konfl ikte. Celková identita7 vytvára súbor predpok-
ladov a vzorcov pre vnímanie prostredia a budúce konanie – a zna-
mená zjednodušene povedané jeden z mechanizmov, ktoré nám 
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umožňujú vnímať, poznávať a vyrovnávať sa s okolitým svetom a so 
sebou samým. Čiastkovú identitu možno defi novať pomocou jej 
jedinečných vonkajších atribútov, kvality väzby so súčasťami pro-
stredia, s jedincom a väzby k ostatným čiastkovým identitám. Moja 
čiastková identita Slováka je teda určovaná jednak tým, čo (pre 
mňa) vlastne byť Slovákom znamená, jednak mojou väzbou k  tejto 
identite (je to dôležité?), jednak mojou  predstavou o tom, aká je 
kvalita vzťahu tejto identity k iným mojim identitám a k prostre-
diu, vrátane identít, ktorých nie som nositeľom (aký je vzťah Slo-
váka k Maďarovi, muslimovi, otcovi?). Vplyv musíme tiež prisúdiť 
kategórii identity (náboženská, etnická, rodová atď.) a jej významu 
v systéme vnímania seba a významu, ktorý jedinec (aj na základe 
spoločenského tlaku) prikladá kategórii aj samotnej identite sme-
rom navonok – za aké dôležité pokladám, aby spoločenstvo vedelo, 
že som Slovák, kresťan a syn (v tomto poradí) a akú rolu hrám pred 
mojím obecenstvom? Kľúčové sú teda jednak parametre a kvalita 
vzťahov jednotlivých identít, jednak ich miesto (hierarchia) vo vní-
maní jedinca.

Z hľadiska stretu identít je pre nás zaujímavé napätie medzi iden-
titami a vnútorná dynamika identity. Napätie nachádzame v neod-
mysliteľne konfl iktnom vzťahu medzi individuálnou a sociálnou 
identitou jedinca, reprezentujúcimi potrebu odlíšiť sa a patriť nie-
kam, vo vzťahu jedinca k vlastnej identite, ktorá ho môže, no nemu-
sí napĺňať spokojnosťou, v rozdiele medzi hranou (alebo požado-
vanou) rolou a skutočnou identitou a v samotnom mechanizme 
defi novania jednotlivých identít vo vzťahu k prostrediu (a iným 
identitám). Identity vnímané ako nepriateľské a nečisté (oni) sú, 
ako bolo uvedené vyššie, kľúčové pri vymedzovaní hraníc a pravi-
diel fungovania identity. Jedna z identít – alebo ich skupina – je 
obvykle v jedincovej hierarchii dominantná a vnímaná ako najviac 
relevantná. Jej systém väzieb má na stav celkovej identity najväč-
ší vplyv a do značnej miery determinuje aj vnímanie identít iných 
ľudí – ak je pre mňa určujúce, že som Slovák, etnická identita je pre 
mňa jedným z kľúčových faktorov vnímania (fi ltrácie a hodnote-
nia) prostredia a veľmi pozorne sledujem, čo robia najmä aktuálni 
slovenskí Oni. Každá čiastková identita je otvorená zmenám, vrá-
tane ich vzniku, zániku, zmeny relevancie a zmeny vzťahu s ostat-
nými identitami. Identita syna môže byť nahradená identitou otca 
či manžela, identita kresťana môže byť spôsobom života zatlače-
ná, zvýraznená, eliminovaná či nahradená, identita Slováka môže 
byť zatienená identitou Európana, defi nujúci Oni sa môžu zmeniť 
z Maďarov na Rusov či prisťahovaleckú racaille. Tieto zmeny majú 
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8 Je otázne, do akej miery sa 
identity vo vojne „zlievajú“ 
a do akej miery jednoducho 
vystúpi do popredia tá práve 
aktivovaná politickou situ-
áciou. Teda, po ská a kres-
anská identita sa za komu-

nizmu možno zliali dokopy 
v opozícii k sovietskej iden-
tite, no po as 2. svetovej voj-
ny jednoucho po ská identita 
potla ila všetky ostatné (ro -
ník, otec, katolík, a pod.)* – 
pozn. Andrej Tusi išny.

* Súhlasím, je to naozaj otáz-
ne. Myslím, že by pokoj-
ne oba mechanizmy mohli 
pôsobi  naraz – mechaniz-
mus zlievania v zmysle zvý-
šenia kohézie medzi niekto-
rými identitami (ak celkovú 
identitu vnímame ako kom-
plex) aj mechanizmus ústupu 
niektorých identít do úzadia 
i vystúpenia jednej do pop-

redia, v závislosti od situa -
ných, osobnostných, kultúr-
no-historických a alších fak-
torov – pozn. aut. 

potenciál ovplyvniť celú štruktúru vzťahov v rámci celkovej identity 
a teda zmeniť aj vzťah k prostrediu, predpoklady pre jeho vnímanie 
a budúce konanie. 

Riešenie dilemy by tu bolo znázornené ako sekuritizácia/deseku-
ritizácia na základe zmeny vnímanej kvality vzťahov medzi jednot-
livými čiastkovými identitami (Oni sa stávajú bezprostrednou hroz-
bou), ktorá sa automaticky viac či menej odráža na celkovej identite. 
Relevancia zmien pre celú identitu a pre vytvorenie dostatočne silné-
ho podnetu na začatie riešenia dilemy je väčšia, ak sa dotýkajú domi-
nantnej identity a jej vzťahov a tieto zmeny vplývajú aj na ostatné 
čiastkové identity – čo vysvetľuje „zlievanie“ rôznych druhov identít 
pri etnických konfl iktoch8 a naopak, rozlievanie vnímanej hostility 
na ďalšie identity. Legitimizácia sily a následné silové konanie pro-
ti jednej čiastkovej identite pomocou mechanizmov mispercepcie, 
kognitívnej disonancie, morálneho odstupu a odpútania (pozri niž-
šie) najviac ovplyvňuje legitimizáciu sily proti identitám, ktoré sú 
s ňou spájané (či už na základe podobnosti a pozitívnych vzťahov 
ich nositeľov, alebo na základe mispercepcie a kognitívneho egocen-
trizmu), v druhom slede môže ovplyvňovať legitimizáciu sily proti 
všetkým identitám vnímaným ako „oni“. Legitimizácia sa potom 
na základe existujúcich väzieb a stereotypov môže ďalej rozlievať – 
a vytvoriť z identít vnímaných pôvodne indiferentne či pozitívne 
identity vnímané ako „oni“. Zmena vzťahu k násiliu ako takému 
pôsobí pri tomto rozlievaní buď ako komplementárny mechaniz-
mus, alebo je jeho dôsledkom. Aké sú však podmienky pre zmenu 
vnímania kvality vzťahov medzi čiastkovými identitami?

Identita v informa nej dobe: neistota a hrozby 
„as seen on TV“

Tlak na úspech a rozvoj individuality v masovej spoločnosti, neus-
tála a takmer hmatateľná prítomnosť retušovaného a lesklého ide-
álu, silný dôraz na materiálny blahobyt a ekonomické vzťahy (v kto-
rých sú neistota a riziko programovo zakomponované), zdanlivo 
nekonečné množstvo rovnocenných pohľadov na realitu (a nemož-
nosť uspokojiť nimi duchovné potreby pri prevažujúcom dôraze na 
materiálny blahobyt), všetkými smermi prúdiace informácie, heslá 
a meniace sa významy pôsobia pri tvorbe napätia a neistoty indivi-
duálnej a skupinovej identity v informačnej dobe. 

Keďže nás technologické prostriedky informačnej doby neus-
tále zahŕňajú farebnými, veľkoplošnými, intenzívnymi a rýchlo sa 
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9Oproti takému stredoveku (s 
jeho medzinárodnými vojna-
mi, vojnami vnútroštátnymi, 
povstaniami, zbojom, štátom 
sankcionovanými verejnými 
telesnými trestami a domá-
cim násilím) je pod a môjho 
názoru násilia nielen menej, 
ale sa aj dá ahšie vytesni
zo života. Posttraumatické 
psychické poruchy môžu 
by  chápané aj ako dôsledok 
toho, že násilie sa dnes vní-
ma ako nie o nenormálne, 
traumatické, kým predtým 
bola násilná smr  viac-menej 
bežnou sú as ou života* – 
pozn. Andrej Tusi išny.

* Domnievam sa, že násilia 
je viac a je ažšie pred ním 
ujs  najmä preto (ak budeme 
hovori  o násilí, ktorého sme 
svedkami), že v porovnaní 
so stredovekým lovekom 
sme s ním prakticky v neus-
tálom kontakte nieko kokrát 
denne v rôznych podobách 
sprostredkovaných média-
mi. Stredoveký lovek síce 
mal život s ažovaný sku-
to nos ami, ktoré spomína-
te, no nemyslím, že by bol 
s nimi v neustálom kontak-
te – audiovizuálne násilie 
pri správach ráno, na obed 
a ve er, v no nom filme, 
v dennom seriáli, v po íta-
ovej hre (nehovoriac o nie–

vždy–fyzickom násilí ukry-
tom v zdanlivo neškodných 
sú astiach produktov maso-
vej kultúry). Ujs  sa dá len 
ve mi ažko: rutina sú asné-
ho života znamená jednanie 
s balíkmi informácií obsahu-
júcimi mnohé, o potrebuje-
me, nepotrebujeme, chceme 
alebo nechceme. Je prakticky 
nemožné nájs  informáciu, 
ktorú potrebujeme, alebo 
chceme, bez toho, aby sme 
sa museli prehrýza  h ba-
mi informácií irelevantných 
alebo nechcených vrátane 
„násilných“. Oproti stredo-
veku sa tiež mnohonásobne 
zvýšil objem udskej popu-
lácie, z ktorej nejaká as
násilie produkuje. Aj keby 
podiel tejto asti na celkovej 

striedajúcimi obrazmi všetkých mysliteľných foriem násilia, stáva-
me sa jeho svedkami prakticky všetci. Štrukturálne násilie našej spo-
ločnosti vo forme etnocentrizmu a xenofóbie či chudoby a sociálnej 
nespravodlivosti je tiež viac než dostatočne viditeľné a stávame sa 
jeho vykonávateľmi, obeťami a svedkami zároveň. Dlhodobé vníma-
nie násilia v bezprostrednom okolí ho de facto začleňuje do nášho 
vnímania sveta a strháva z neho závoj výnimočného a krajného kona-
nia. Náš podiel, či už vedomý alebo nevedomý, na štrukturálnom 
násilí a sprostredkovaný podiel na fyzickom násilí vykonávanom 
v mene štátov, v ktorých žijeme, nás pravdepodobne tiež nenecháva 
bez zmien. 

Oproti dobám minulým sa zväčšil jednak objem produkované-
ho násilia, jednak sa informácie obsahujúce alebo sprostredkujúce 
násilie dajú nielen ľahko nájsť, ale je pomerne problematické pred 
nimi ujsť9. Aký je vplyv takéhoto podielu na rôznych formách nási-
lia na človeka? 

Všeobecný model agresivity (General Aggression Model) pred-
stavuje komplex faktorov, ktoré posúvajú jedinca a spoločenstvo ku 
konaniu a legitimizácii násilia [12, s. 168-192]. Rizikové faktory 
klasifi kuje na dve základné skupiny – blízke a vzdialené (proximal/
distal). V rámci blízkych fi gurujú osobnostné a situačné premen-
né, medzi vzdialenými biologické a environmentálne. Vzdialené 
faktory pritom “ovplyvňujú pripravenosť osobnosti jednotlivca k 
agresii”, zároveň “systematické zmeny v agresivite tvoria významné 
zmeny v spoločenskom prostredí jednotlivca” a “vzdialené fakto-
ry môžu systematicky meniť situačné kontexty” jednotlivca [12, 
s. 183]. V dlhodobom horizonte podľa tohto modelu Anderson 
a Carnagey naznačujú, že „ak spoločnosť dovolí (alebo vytvorí) 
posun k väčšej akceptácii násilia v bežnom živote... ďalšia generá-
cia si osvojí nové normy, viac tolerantné k agresivite a bude pripra-
vená dovoliť ďalšie posuny k akceptácii násilia v bežnom živote.“ 
[12, s. 187] 

Poruchy označované ako PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 
a PITS (Perpetrator Induced Traumatic Stress) znamenajú chronic-
ké následky prežitia traumatizujúcich situácií a následky konania 
násilia. Spúšťajú sa pri masovom násilí, pri dlhodobom vystave-
ní bojom vysokej intenzity či pri „bežných“ formách agresívneho 
fyzického násilia (vražda) [11, s. 34-41]. Zdokumentovaný účinok 
násilia na vykonávateľa a obeť vo forme PTSD a PITS možno do 
istej miery a s mierne odlišnými symptómami (depresie, pocit práz-
dnoty a viny, apatia, emocionálne otupenie, nedôvera, cynizmus, 
podozrievavosť, agresivita) preniesť na obete štrukturálneho násilia 
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populácii z nejakého dôvodu 
nieko konásobne poklesol, 
stále bude jej objem vä ší 
ako predtým. Príklady totál-
nych vojen i genocíd 20. 
storo ia však dokumentujú 
skôr opak – ke  „to“ prepuk-
ne, prepukne to so všetkými 
výdobytkami modernej doby 
vrátane masovosti. Ale zme-
na vz ahu spolo nosti s nási-
lím z manželstva na smilstvo 
iste tiež zohráva svoju rolu** 
– pozn. aut.

** Každopádne má násilie 
v období globalizácie šancu 
rýchlejšieho presunu z regi-
ónu na región a nie sú si isté 
ani superve moci (sme pri 
úzkosti, ktorá sa dá zneuži
– druhá vec je, že reagova
je potrebné). Okrem toho 
má násilie možnos  využi
prostriedky, o ktorých sa 
v stredoveku ani nesnívalo, 
vrátane možnosti celosveto-
vej katastrofy. o sa týka vní-
mania hrozieb, prichádzajú 
zo zdrojov a miest, ktoré sú 
u om neznáme a sú ažko 

predvídate né. Organizo-
vaný zlo in a „disorder“ sa 
stali svetovým fenoménom. 
Niektorí futurológovia hovo-
ria, že technologické a glo-
bálne zmeny úplne zmeni-
li „public safety landscape“. 

iže tu sa skôr priklá am 
k názoru autora – pozn. Ele-
mír Ne ej.

10 Deliace hranice medzi 
týmito mechanizmami 
a PTSD/PITS stanovujem len 
pre zjednodušenie. V reali-
te sa reakcie na násilie ale-
bo konania v extrémnej situ-
ácii prekrývajú, dop ajú 
a navzájom ovplyv ujú a nie 
je možné ur i , kde sa jeden 
mechanizmus za ína a dru-
hý sa kon í. Zárove  spolu-
pôsobia pri tvorbe alších 
podnetov pre ich aktiváciu 
– pozn. aut.

(chudoba, rasizmus) a doplniť k nim vplyv rôznych foriem násilia 
na jeho svedkov [11, s. 34-41]. 

Ako nás toto všetko mení? Sú postpostmoderného človeka kvá-
riace odcudzenie, osamelosť, nihilizmus, neistota, pocit prázdnoty a 
agresivita symptómami kolektívneho PTSD/PITS? Nesieme a tvo-
ríme normy prikláňajúce sa viac k násiliu?

Keď sumarizujeme menované faktory, vychádza výsledok, ktorý 
korešponduje s konvenčnou bezpečnostnou rétorikou 21. storočia: 
narastanie neistoty a nepredvídateľnosti, nové, ešte hrozivejšie hroz-
by a všeobecné iracionálne zníženie pocitu bezpečnosti bez ohľadu 
na sofi stikovanosť, účinnosť a objem bezpečnostných mechanizmov 
a dominanciu či moc relevantných aktérov. Na základe „spoločen-
skej požiadavky“ sa hľadá zodpovedný nepriateľ, ktorý by mohol 
byť „porazený ohromujúcou silou“ v harmonickom súlade s vola-
ním politických elít využívajúcich a podliehajúcich mobilizačnému 
efektu úspešnej sekuritizácie. 

Pri pohybe po kontinuu deštrukcie vytvárajú „problémy identity“ 
podmienky pre posun k násiliu. Dopĺňajú sa pritom s adaptačnými, 
resp. ochrannými mechanizmami10, ktoré sa spúšťajú pri kontakte 
s extrémnou situáciou, javmi priečiacimi sa našim morálnym hod-
notám či predstavám o svete a na ochranu nás samých pred dôsled-
kami nášho konania. 

Ochranné, adapta né, legitimiza né mechanizmy: 
zmena a posun po kontinuu deštrukcie 

Morálne odpútanie predstavuje rodinu mechanizmov slúžiacich 
na vyrovnanie sa so skutočnosťami a konaním, ktoré odporujú 
morálnemu systému jednotlivca a skupiny. Možno ich rozdeliť na 
4 skupiny: 1. zmena chápania konania, 2. prenesenie zodpovednos-
ti za konanie, 3. spochybnenie dôsledkov konania, 4. spochybne-
nie obete konania [11, s. 2]. Odpútanie je procesom postupného 
vyčlenenia vybraných skutočností, osôb a skupín za hranice morál-
nych imperatívov a je kľúčové pre pochopenie toho, že „väčšina 
veľkých zločinov v histórii prichádza v moralistickom šate“ [20, s. 
186]. Patria sem mechanizmy eufemizácie násilia (operácia namies-
to vojny, eliminácia namiesto vraždy, evakuácia namiesto vyhube-
nia); sémantickej dehumanizácie cieľa násilia (nepriateľ bojuje pro-
ti základom našej spoločnosti, je nenapraviteľný a nepochopiteľ-
ný, je zosobnením zla, fanatický blázon, vred na tele civilizácie), 
ospravedlňujúcich konštrukcií (oni by s nami spravili horšie veci); 
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morálnych ospravedlnení (vyššie ciele; „keď sa rúbe les, lietajú tries-
ky“) [20, s. 185-190; 10, s. 2-5]. Difúzia a prenos zodpovednos-
ti, vychádzajúce mnohokrát z inštitucionálnej štruktúry, umož-
ňujú jedincovi zbaviť sa bremena zodpovednosti za svoje konanie. 
Za neospravedlniteľné konanie už nie je zodpovedný on sám, ale 
systém, nadriadená zložka, spoločnosť atď. Tento mechanizmus je 
spojený s profesijnou socializáciou, ktorá umožňuje začlenenie a 
„výchovu“ jedinca v štruktúre, ktorej činnosť sa prieči jeho pôvod-
nej morálke [20, s. 205-220] a v konečnom dôsledku potláča to, čo 
zvykneme nazývať svedomím. Deindividuácia je mechanizmom 
vytvárajúcim pocit anonymity, ktorý zjednodušuje konanie proti 
spoločenským a morálnym normám. Zvýšením pocitu anonymity 
(môže postačovať nasadenie kukly rovnako ako „stratenie“ jedin-
ca v šedi byrokratickej inštitúcie) zbavuje jedinca sebauvedome-
nia a sebahodnotenia a odstraňuje bariéry predstavované hanbou, 
vinou a strachom [20, s. 216-217]. 

Kognitívny egocentrizmus znamená, že prikladáme nepodlo-
žený význam informáciám, ktoré pokladáme za dôležité pre seba 
na úkor informácií o ostatných ľuďoch. V prípade protistojacich 
identít to podľa [6, s. 43-44] môže viesť k vytváraniu chybných 
konštrukcií týkajúcich sa postoja našich oponentov k hodnotám, 
ktoré považujeme za kľúčové. Kontrast týchto konštrukcií s reali-
tou možno pripodobniť k mýtom na upevnenie vlastnej identity 
a obranu zastávaného postoja či hodnôt, resp. k Freudovmu narciz-
mu malých rozdielov. Tento kontrast zároveň môže spúšťať mecha-
nizmus kognitívnej disonancie, teda zvláštneho napätia medzi 
dvoma konfl iktnými kogníciami (v tomto prípade realita postojov 
oponenta a skreslená predstava o jeho postojoch), ktoré vedie našu 
myseľ k tomu, aby si vytvárala konštrukcie eliminujúce ich konfl ikt. 
Kognitívna disonancia je dôležitá aj z hľadiska podieľania sa na 
násilí – keď stojí násilie mimo nášho systému hodnôt a podieľa-
me sa na ňom bez dostatočne silného odôvodnenia, môže sa spus-
tiť proces dodatočnej legitimizácie (napr. vyhľadávanie informácií 
potvrdzujúcich správnosť nášho konania a účelové spochybňovanie 
informácií hovoriacich o opaku) tohto z nášho hľadiska nespráv-
neho konania, ktorý spätne ovplyvňuje postavenie násilia v našom 
systéme hodnôt. Čo je zaujímavé, čím menej nám stačilo na vyko-
nanie nesprávnej veci, tým viac energie vynakladáme na jej ospra-
vedlnenie a tým viac sa stáva súčasťou nového systému hodnôt [10, 
s. 28]. Pri vytváraní konfl iktného postoja môže zohrávať úlohu ten-
dencia zaujímania bezpečnej pozície morálneho odstupu vyplý-
vajúca podľa [20, s. 15-18] z podvedomého strachu z kontaminácie 
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11 Má ne innos  a nezáujem 
hlavných aktérov medziná-
rodných vz ahov o zásah 
proti genocíde a masové-
mu násiliu (napr. vo vz ahu
k Dárfúru) súvis s tým, že 
bezpe nostné mechanizmy 
sú de facto „morálne odpú-
tané“? Má s tým súvis domi-
nancia realpolitik a príklonu 
k silovým riešeniam? Samant-
ha Power v [13] pri skúmaní, 
pre o USA ako aktér, ktorý 
mal na to prostriedky, ráz-
ne nezasiahli proti genocí-
dam v posledných desa ro-
iach, dospela k poznaniu, 

že vlastne ešte nezasiahli 
proti genocíde nikdy. Nap-
riek platnej konvencii, nap-
riek deklarovaným hodno-
tám a napriek vyhláseniam 
„nikdy viac“. V rámci štátnej 
byrokracie pritom identifiko-
vala len malý po et „bojov-
níkov“, ktorí nedokázali pre-
razi  inštitucionálne bariéry 
a zmeni  politiku štátu. „Sil-
né“ odsudzujúce deklará-
cie vo vz ahu k Dárfúru sú 
v tomto zmysle zatia  vrcho-
lom úsilia. Proti tomuto pesi-
mistickému názoru stojí opti-
mistickejší poh ad Robertso-
na [14], ktorý interpretuje 
históriu vojenských zásahov 
v posledných desa ro iach 
(Kosovo) ako pozitívny 
posun konvencie proti geno-
cíde do roviny ius cogens, 
ako postupný rast významu 
„morálnej“ politiky. Kuper 
[cit. in 1, s. 35] stavia problém 
akceptácie genocídy do rovi-
ny rty moderného suverén-
neho štátu, ktorý si „nároku-
je ako integrálnu sú as  svo-
jej suverenity právo pácha
genocídu, alebo participova
v genocídnych masakroch na 
vlastných ob anoch a... OSN 
toto právo v praxi podporu-
je“ – pozn. aut. 

12 Vhodným príkladom 
z nedávnej doby je kau-
za „Saddám a al-Káida“, 
ke  bola as  spravodaj-
ského aparátu USA zneuži-
tá na fabuláciu argumentov 
„za“ politické rozhodnutie, 

a prenosu myšlienok či konania, ktoré v našom hodnotovom systé-
me predstavujú nečistotu (bez ohľadu na to, či sú skutočné, alebo 
sú výsledkom našej vlastnej konštrukcie). Jednoducho povedané, 
je pohodlnejšie odsúdiť, ako snažiť sa pochopiť – a pochopiť pod-
ľa Wallera značí spravidla aj neodsúdiť či nesúdiť tak kruto [20, s. 
16]. 

Skupinové myslenie (groupthink) predstavuje mechanizmus 
tlaku skupiny na nesprávne rozhodovanie a pôsobí komplementár-
ne s kognitívnym egocentrizmom. Prejavuje sa nadmerným opti-
mizmom, nespochybňovanou vierou vo vrodenú morálnosť skupi-
ny, kolektívnou snahou o racionalizáciu, stereotypom nepriateľa, 
autocenzúrou a tlakom proti odklonu od konsenzu (ktorý vykoná-
vajú samozvaní „ideoví strážcovia“), zdieľaná ilúzia jednomyseľnos-
ti. Spôsobené je izoláciou od vonkajších vplyvov, malou sociálnou 
alebo ideologickou diverzitou skupiny, nedostatočnou tradíciou 
nestranného vedenia a metodologickými nedostatkami pri tvorbe 
rozhodnutí [11, s. 14-15].   

Menované mechanizmy spúšťané v čase silového konania 
a v extrémnych situáciách sa navzájom dopĺňajú a ich účinky sa kom-
binujú. V prítomnosti vhodných štartovacích podmienok predsta-
vujú hybný moment posunu po kontinuu deštrukcie. Zaujímavé je, 
že niektoré adaptačné a ochranné mechanizmy sú akoby programo-
vo zakomponované v prostredí štátnej byrokracie – teda v prostredí, 
kde sa rodí silová politika štátu.

Byrokracia 

Prenesenie zodpovednosti za konanie „vyššie“ je zakomponova-
né v byrokratickom mechanizme efektívneho rozdelenia práce, 
eufemizácia a dehumanizácia v byrokratickom jazyku a v jazyku, 
ktorým sa silové opatrenia predostierajú verejnosti, ospravedlne-
nie ušľachtilými vyššími cieľmi je povinnou výbavou dôvodových 
správ.11 Informácie pokladané za dôležité pre inštitúciu a úradní-
ka sú zdôrazňované na úkor iných (dokonca aj vo vzťahu k ďal-
ším štátnym inštitúciám, čo vedie napr. k „rezortizmu“). Selek-
tívna argumentácia, analýzy, ktoré majú potvrdiť vopred dané 
závery12, pohodlné a kategorické súdy nahradzujúce kompliko-
vané skúmanie skutočnosti patria k bežnej výbave tvorby štátnej 
politiky. Skupinové myslenie v rôznych „pracovných skupinách“ a 
„komisiách“ sa spája s kognitívnym egocentrizmom a ak sa v štát-
nej správe vytvorí politicky a názorovo homogénne prostredie, 

Dilema spolo enského sektora bezpe nosti: ako nás mení naša obrana?



2.2

563

masmédiá na ich rozšíre-
nie, masová neistota, úzkos
a vô a po pomste na legitimi-
záciu. Posun spravodajských 
zložiek od objektivizácie 
informácií k argumentácii za 
vopred dané politické roz-
hodnutia pritom sám osebe 
môže by iasto ne dôsled-
kom posledných spomenu-
tých emocionálnych fakto-
rov – pozn. aut. 

13 V tomto kontexte je zaují-
mavé sledova  vývoj politic-
kej argumentácie v SR vo voj-
ne proti Iraku. V samotných 
po iatkoch sme prebrali 
americkú argumentáciu, kto-
rú podporovali rôzne „analý-
zy“ tvorené v rámci silových 
zložiek a „spriaznených“ 
think-tankov. Vojna sa násled-
ne stala predmetom vnútro-
politického boja a silnou 
opozi nou témou a v rámci 
diskusie o ne/zotrvaní v Ira-
ku bola konfrontovaná „jas-
trabia“ argumentácia SDKÚ 
s „holubi ou“ argumentáci-
ou Smeru. Po zmene vládnej 
garnitúry došlo k splneniu 
predvolebného s ubu opozí-
cie a odsunu z Iraku. Jastra-
bia argumentácia bola nahra-
dená ani nie tak holubi ou,
ako skôr merkantilistickou, 
no jej nositelia na strednej 
byrokratickej úrovni zostali 
do zna nej miery rovnakí. 
Novo produkované analýzy 
sa prispôsobili novému poli-
tickému stanovisku – názo-
rová homogenita sa príliš 
nezmenila, hoci sa zmenil 
názor – pozn. aut. 

posilňuje predošlé mechanizmy13. Podriadenie sa autorite a sklon 
k sociálnej dominancii (Right Wing Authoritarianism – RWA, 
Social Dominance Orientation – SDO) predstavovali pôvodne 
koncepty osobnostných čŕt, ktoré mali vysvetľovať dôvody pod-
riadenia sa deštruktívnej autorite alebo zaujatia roly deštruktív-
nej autority. Možno ich však tiež chápať ako ideologické fakto-
ry nadobúdané na základe širokej rodiny iných osobnostných, 
situačných a kultúrno-spoločenských predpokladov [3]. RWA 
a SDO zvyšujú citlivosť na verbalizované hrozby, rozširujú šká-
lu sekuritizovateľných skutočností a symbolov. Pôsobia teda ako 
posilňujúce mechanizmy pri legitimizácii a vykonávaní silových 
opatrení a tvoria základ hierarchie silovej byrokracie. Profesijná 
socializácia, prenos a difúzia zodpovednosti a deindividuácia sú 
jej vrodenými chorobami. 

Prebujnenie týchto mechanizmov a čŕt v niektorých prípa-
doch vedie doslova ku konštrukcii paralelnej byrokratickej rea-
lity v kontraste s realitou zmyslovou (nielen v súvislosti so silo-
vými opatreniami). Horšie je však, že sa táto paralelná realita 
môže odraziť na zmyslovej: využijúc obrovskú silu štátu na seku-
ritizáciu, legitimizáciu, vykonanie silových aktov a ich prípadné 
rozšírenie. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Skúsme teda sumarizovať: v našom príklade sa identita A, ovplyvne-
ná zvýšenou mierou neistoty vrátane neistoty o jej vlastnej podsta-
te, zahltená informačným šumom a bombardovaná násilím, nega-
tívne vymedzuje voči identite B (ktorá má pravdepodobne podob-
né problémy). Skutočnosti prisudzované identite B sú využité ako 
hranica, resp. opozitum čistoty a hodnôt, čo slúži na legitimizáciu 
negatívneho postoja a stačí na prípadné spustenie a ďalšie rozšíre-
nie sekuritizácie. Legitimizácia silových opatrení v prípade úspechu 
sekuritizácie a priebeh sekuritizácie samotnej vyvolávajú pritom jed-
nak reakciu protistojacej identity B, jednak reakciu vo vnútri iden-
tity A. Dochádza k mispercepcii protistojacej identity, spúšťajú sa 
mechanizmy kognitívnej disonancie, morálneho odpútania a odstu-
pu. Silové opatrenia sa môžu rodiť v prostredí skupinového mysle-
nia a podriadenia sa deštruktívnej autorite. V závislosti od pôvodnej 
štruktúry identít, histórie, podmienok a priebehu ďalšej interakcie 
môže nastať jednak ďalšie vyhrotenie vzťahu oboch identít, jednak 
ich vnútorná zmena smerom k akceptácii silových opatrení (násilia), 
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ktorá vytvára predpoklady pre ďalší a ťažšie zvrátiteľný posun po 
kontinuu deštrukcie. 

Môže sa násilie stať bežnou súčasťou osobného, rodinného, spo-
ločenského života, vytvoriť istotu nepriateľského sveta a ventilo-
vať sa pomocou „projekcie ohromujúcej sily“ proti jeho rôznym 
súčastiam? 

Podmienky informačnej doby, spoločenskú štruktúru či mecha-
nizmy skupinového konania asi tak ľahko nezmeníme – pre začia-
tok bude stačiť, ak sa ju budeme snažiť uchopiť a pochopiť, čo sa 
vlastne z blahobytného človeka a spoločnosti ostreľovanej a živenej 
informáciami stáva. Môžeme sa snažiť pochopiť silu situácií, kto-
rými prechádzame, prostredia, v ktorom žijeme a konania, ktorým 
žijeme:

výrazne posilniť výskumný a analytický aparát inštitúcií štátu   
podieľajúcich sa na zaisťovaní bezpečnosti;
inštitucionalizovať a podporiť intenzívnu spoluprácu silových   
rezortov, akademickej obce, mimovládnych organizácií a bez-
pečnostnej komunity pri skúmaní bezpečnosti a informačnej 
spoločnosti. 

Môžeme sa snažiť znížiť mieru násilia, na ktorom sa podieľame 
a ktoré nás pohlcuje – či už ide o štrukturálne násilie našej spo-
ločnosti, vizuálne násilie v našich médiách, alebo vojnu v našom 
jazyku: 

obmedziť (podobne ako pornografi u) zobrazovanie násilia   
v masmédiách;
rozšíriť a posilniť aktivity štátu, znižujúce mieru štrukturálne-  
ho násilia, najmä proti xenofóbii, chudobe a znižovaniu sociál-
nej mobility;
rozšíriť a posilniť rozvojové, stabilizačné a mierotvorné aktivi-  
ty štátu v zahraničí. 

Môžeme sa brániť legitimizácii násilia a vojny a učiniť z nich kraj-
nosť, nie vedľajší produkt bežného života a súčasť štandardného 
expresívneho výraziva, ktoré nás má na moment odpútať od infor-
mačného šumu: 

upraviť komunikačné stratégie a spracovať záväzné kódexy   
správania predstaviteľov a hovorcov štátnych inštitúcií tak, aby 
bola sekuritizácia zo strany štátu iniciovaná len v prípadoch, 
keď je to naozaj potrebné. 

Môžeme odmietnuť horlivé označenia toho či onoho za hrozbu 
a učiniť z bezpečnosti niečo lepšie a hlavne užitočnejšie ako ohrom-
nú reality show, ktorá sa vymkla spod kontroly a hrozí, že v nej pre-
hráme to, čo tak náruživo bránime:
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zaviesť do osnov základných a stredných škôl predmety zamera-• 
né na podporu kritického myslenia, kritického čítania, analýzy 
a fi ltrácie informácií a kritickej diskusie;
podporiť inštitút od štátu nezávislej kontroly kvality prá-• 
ce médií (napr. podporou a rozšírením projektu Slovak Press 
Watch) a jeho rozšírenie na bezpečnostný diskurz;
podporiť vznik nezávislých štátnych orgánov, ktoré budú vyko-• 
návať efektívny dohľad nad prácou štátnej správy. 
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1 Lemkin (1900–1959), pol-
ský právník židovského 
p vodu, vytvo il slovo v roce 
1943 složením eckého 
genos (rasa i kmen) a latin-
ského cide (zabíjet) – pozn. 
Martin Weiser.

2 Konflikt v Dárfúre bol ofi-
ciálne ozna ený ako „geno-
cída“ napr. USA [3] a viace-
rými alšími štátmi a mimo-
vládnymi organizáciami 
– pozn. aut.
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Úvod

Genocída, čiže úsilie o úplné alebo čiastočné zničenie skupiny ľudí 
pre ich kolektívnu identitu, sprevádza ľudstvo prinajmenšom od 
začiatku jeho písaných dejín. Autor slova „genocída“, právnik Rap-
hael Lemkin1, zhromaždil príklady úspešnej genocídy zahŕňajú-
ce vyhubenie amerických Indiánov, Hugenotov vo Francúzsku či 
domorodcov v Tasmánii [10]. Pravdepodobne najznámejšími his-
torickými príkladmi sú genocída Arménov v r. 1915-1917 a holo-
kaust počas 2. svetovej vojny. Genocída nevymizla ani v súčasnosti 
[12]. Konkrétni páchatelia genocídy boli nedávno trestne stíhaní 
napr. v prípade srebrenickej masakry a v prípade genocídy v Rwan-
de, ktorá si vyžiadala 500 000 až milión mŕtvych. Genocída môže 
prebiehať aj priamo pred našimi očami, ako dokazuje prípad Dár-
fúru (vyše 400 000 mŕtvych [1]).2

Genocída v medzinárodnom práve 
a spolo enských vedách

Defi nícia genocídy v medzinárodnom práve nadväzuje na „zločin 
barbarstva“ navrhnutý v r. 1933 Lemkinom. Otrasený hrôzami 2. sve-
tovej vojny, Lemkin prepracoval pôvodný koncept a genocída sa ofi -
ciálne stala jedným z vojnových zločinov počas Norimberských pro-
cesov. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia (32/1955 
Zb.) bol prijatý 9. 12. 1948 a do platnosti vstúpil v r. 1951.

Dohovor defi nuje genocídu v čl. 2 ako ktorýkoľvek z taxatív-
ne vymedzených činov vykonaných „s úmyslom zničiť národnú, 
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3 Vylú enie politických sku-
pín z definície genocídy sa 
uskuto nilo na naliehanie 
ZSSR [10] – pozn. aut.

4 Dalšími n kdy používa-
nými termíny jsou: demo-
cide – pojem vymezený R. 
J. Rummelem a ozna ující 
„the murder of any person 
by a government“, genderci-
de – zabíjení osob ur itého
pohlaví, ethnocide, culture-
cide – zni ení kultury ur ité
skupiny lidí. Z ídka využíva-
né jsou pak nap .: libricide
– systematické ni ení knih 
nebo linguicide – úmysln
zp sobený zánik jazyka. – 
pozn. Martin Weiser.

5P i pohledu na genocidy 20. 
století se spíše zdá, že ucho-
pení i konsolidace moci 
a etnická nenávist jdou ruka 
v ruce. Typickými p íklady 
mohou být genocidy v jiho-
západní Africe, Kambodži i
Rwand . Pokud je genocida 
provád na ve jménu ideolo-
gie, tak jako v p ípad  nacis-
tické likvidace Žid , Rom
a handicapovaných za druhé 
sv tové války, potom snaha 
uchopit i upevnit moc hraje 
roli zcela pod adnou – pozn. 
Martin Weiser.

etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu, a to celú alebo jej časť“. 
Zločin genocídy podľa dohovoru nemusí spočívať len (1) vo fyzic-
kej likvidácii príslušníkov skupiny, ale aj (2) v ublížení na zdraví, (3) 
uvedení príslušníkov takejto skupiny do takých životných podmie-
nok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie, 
(4) vykonaní opatrenia smerujúce k tomu, aby sa v takejto skupine 
bránilo rodeniu, alebo (5) násilnom prevádzaní detí z jednej takej-
to skupiny do druhej. Medzinárodný trestný súd pre bývalú Juho-
sláviu (ICTY) interpretoval čl. 2 tak, že v prípade genocídy musí 
byť dokázaný úmysel zničiť skupinu celú alebo jej podstatnú časť, 
pričom súd pri posudzovaní, čo presne je „podstatná časť“, berie do 
úvahy jednak podiel obetí na celkovom počte príslušníkov skupiny 
a jednak ich postavenie v rámci skupiny [2]. Genocída je trestná aj 
v prípade ústavných činiteľov (čl. 4).

Právnická defi nícia genocídy býva často kritizovaná, pretože 
nezahŕňa politické skupiny (napr. disidentov alebo úradníkov sta-
rého režimu) a sociálne triedy (napr. inteligenciu) [10].3 Niektorí 
vedci preto používajú širšiu defi níciu, zahŕňajúcu akékoľvek skupiny 
s jasne defi novanou identitou. Napr. Chalk a Jonassohn defi novali 
genocídu ako „formu jednostranného masového vraždenia, ktorou 
sa štát alebo iná autorita usiluje zničiť nejakú skupinu, pričom táto 
skupina a členstvo v nej sú defi nované páchateľmi“ [16]. Niekedy 
pre vyvražďovanie skupín nezahrnutých v dohovore používa neut-
rálnejší termín politicída4 [13]. Fein ponúkla sociologickú defi ní-
ciu, podľa ktorej je genocída „sústavné úmyselné konanie páchateľa 
vedúce k priamemu alebo nepriamemu fyzickému zničeniu kolek-
tívu pomocou zabránenia fyzickej alebo sociálnej reprodukcie čle-
nov skupiny, udržiavané bez ohľadu na kapituláciu alebo absenciu 
hrozby zo strany obete“ [10].

Aktéri a obete genocídy

Niektoré defi nície genocídy predpokladajú, že hlavným páchate-
ľom je štát alebo dominantná skupina [16]. Genocída je skutočne 
spravidla organizovaná alebo aspoň tolerovaná politickými elitami. 
Hlavným motívom elity pritom paradoxne nie je etnická nenávisť, 
ale jednoducho snaha upevniť alebo uchopiť moc5 v štáte [8]. Kla-
sickým príkladom je vzostup Miloševiča v Juhoslávii [11]: juhoslo-
vanská elita bola na konci 80. rokov 20. storočia rozdelená spormi 
ohľadne ekonomických a politických reforiem. Miloševičovej kon-
zervatívnej frakcii sa podarilo rozdúchať etnický konfl ikt, ktorý 
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6Pod vykonávate mi tu máme 
na mysli udí, ktorí sa aktív-
ne podie ajú na násilnostiach 
po as genocídy. No otázka 
viny je komplexnejšia, preto-
že samotné vojenské a polo-
vojenské oddiely sú do ve kej 
miery závislé od informácií 
získaných od civilného oby-
vate stva* – pozn. aut. 

* P estože se takto dají cha-
rakterizovat n kte í z pacha-
tel  genocid, t žko se dá toto 
tvrzení aplikovat obecn .
Nap . v jihozápadní Africe 
byli pachateli genocidy ád-
né oddíly n mecké armády, 
v pr b hu holocaustu pak 
centrální roli sehráli oddíly 
elitní SS** – pozn. Martin 
Weiser.

** Nielen SS (vhodnejšie 
ozna enie oddielov zabez-
pe ujúcich masové vražde-
nie je skôr „špeciálne“ ako 
„elitné“), ale aj samotný 
Wehrmacht sa na holokaus-
te podie al mierou, ktorá je 
zdrojom vášnivých diskusií – 
pozn. ubomír Lupták. 

zatlačil tému liberalizácie do úzadia. Útoky polovojenských oddie-
lov na Chorvátov a umiernených Srbov vyhrotili konfl ikt medzi 
etnickými skupinami natoľko, že proreformní politici prestali byť 
vnímaní ako realistická alternatíva a „ohrozený“ srbský národ sa 
zomkol okolo vládnucej frakcie. Následná okupácia častí Chorvát-
ska a Bosny juhoslovanskou armádou mala viesť k vytvoreniu men-
šej Juhoslávie, v ktorej by konzervatívci boli schopní si aj naďalej 
udržať vládu. Podobne aj masová genocída v Rwande bola pôvod-
ne naplánovaná extrémnym krídlom Hutuov nielen ako zdrvujúci 
preventívny úder proti postupujúcim tutsijským rebelom, ale aj na 
likvidáciu umiernených Hutuov [29]. Aj v tomto prípade bolo cie-
ľom ochrániť moc ohrozenej politickej elity.

Samotnými vykonávateľmi genocídy bývajú spravidla polovojen-
ské oddiely zložené z mladých, prevažne nevzdelaných a nezamest-
naných mužov pochádzajúcich z menších sídel [8].6 Prvé násilnosti 
bývajú páchané špeciálnymi oddielmi, ktoré elity obvykle zostavu-
jú z prepustených zločincov [24]. Na genocíde sa niekedy podieľajú 
aj pravidelné vojenské oddiely. Napr. prezidentská garda zavraždila 
počas genocídy v Rwande príslušníkov tutsijskej elity a iracká armáda 
v 80. rokoch použila chemické zbrane proti Kurdom. Príklady z býva-
lej Juhoslávie a Rwandy ukazujú, že medzi krvavými etnickými kon-
fl iktami a regulárnou vojnou nie sú v zásade až také veľké rozdiely: 
V oboch prípadoch násilnosti páchajú malé skupiny v mene väčšej 
entity [24]. Keďže na genocíde sa napriek populárnym predstavám 
novinárov spravidla nezúčastňuje celá etnická skupina, ale len jej malá 
ozbrojená časť, včasný zásah medzinárodného spoločenstva s cieľom 
odzbrojiť polovojenské skupiny môže prípadnej genocíde zabrániť.

Fenoménom príbuzným genocíde sú etnické nepokoje [8], alebo 
pogromy, na ktorých sa však podieľa celá sociálna skupina alebo jej 
veľká časť [15]. Tieto však tiež trvajú kratšie, pretože ide o geogra-
fi cky a časovo obmedzené incidenty (napr. nepokoje medzi hin-
duistami a muslimami vo viacerých mestách Indie). Aj v prípade 
etnických nepokojov a pogromov hrá politická elita kľúčovú úlohu: 
politici buď priamo organizujú prvé násilnosti, alebo nepotrestaním 
vinníkov nabádajú k eskalácii [15].

Vraždenie sa časom stáva rutinou, ktorú páchatelia genocídy 
pripodobňujú k normálnej práci alebo k lovu. Konanie sa stáva 
mechanickým, zloženým z na seba nasledujúcich presných úkonoch 
[31]. Rutina vedie k psychologickému prijatiu genocídy ako niečo-
ho normálneho, niečoho, čo viac neohrozuje pozitívnu predstavu 
o sebe samom. Výskum naznačuje, že osobnosť páchateľa môže byť 
v dôsledku spáchanej genocídy výrazne a trvalo pozmenená [33].
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Obeťami genocídy môžu byť buď kontraelity, alebo všetci členovia 
komunity [22]. Kým v Rwande príslušníci hutujských milícií intera-
hamwe zabíjali všetkých Tutsiov bez rozdielu, rwandská pravidelná 
armáda mala v mnohých prípadoch pripravené menné zoznamy prí-
slušníkov tutsijskej elity. Muži ako potenciálna vojenská sila sa stáva-
jú obeťami vrážd [6], kým ženy sú zväčša obeťami sexuálneho násilia 
[18]. Selektívne vraždenie v niektorých prípadoch vedie k drastic-
kej zmene demografi ckej štruktúry, keď napr. 70% obyvateľov Kam-
bodže na konci krutovlády Červených Khmérov tvorili ženy [18]. 
Empirické štúdie tiež ukazujú, že prirodzená snaha mimovládnych 
organizácii chrániť v prvom rade ženy a deti ignoruje prekvapujúco 
najohrozenejšiu skupinu obetí – mužov [6].

Typológie genocídy vypracované Feinovou [9] a Kuperom [23] 
rozlišujú štyri druhy komunít, proti ktorým sa genocída zvyčaj-
ne zameriava. Prvou sú pôvodní obyvatelia hospodársky zaujíma-
vých území, ktorí podľa politickej a ekonomickej elity stoja v ces-
te pokroku. Druhý typ genocídy sa vyskytuje v krajinách, ktoré sa 
práve zbavili koloniálnej nadvlády. Elita nového štátu sa násilnými 
útokmi proti menšinám snaží oslabiť alebo rovno zničiť akúkoľvek 
potenciálnu opozíciu. Tretieho typu genocídy sa dopúšťajú znep-
riatelené, etnicky defi nované skupiny počas vojny alebo dekoloni-
zácie. A napokon štvrtý typ genocídy je namierený proti menšinám, 
v ktorých ideológia hľadá „vnútorného nepriateľa“ konsolidujúceho 
sa režimu.

Násilie počas genocídy je málokedy celoplošné. V skutočnos-
ti môže byť jedna dedina vypálená do tla, kým susednej dedine 
sa nič nestane. Politológia ešte len začína skúmať tento fenomén 
a zatiaľ najobsiahlejší model poskytuje Kalyvas [19]. Selektívne 
násilie zamerané proti nepriateľským bojovníkom, ich podporo-
vateľom a ich rodinám, je z vojenského hľadiska efektívnejšie, než 
celoplošné násilie. Na druhej strane, selektívne násilie je možné len 
vtedy, keď informátori zvnútra komunity môžu označiť potenciál-
ne obete podľa ich skupinovej príslušnosti. Vďaka rozličnej motivá-
cii páchateľov genocídy, obetí genocídy a kolaborantov možno do 
určitej miery predpovedať, ktoré regióny a obce budú najohrozenej-
šie. Oblasti pod úplnou kontrolou jednej z bojujúcich strán môžu 
prežiť bez väčších násilností, pretože ľudia v nich sa boja organizo-
vať odpor a vláda nemá dôvod používať násilie. Oblasti, v ktorých 
nijaká zo strán nemá prevahu, sa môžu vyhnúť násiliu proti civilom 
tiež, pretože potenciálni kolaboranti sa boja pomsty zo strany prí-
buzných obetí. Výsledkom je, že najohrozenejšie sú oblasti pod rela-
tívne bezpečnou, ale nie úplnou kontrolou (napr. štátna armáda má 
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7 Násilí v pr b hu genoci-
dy je v tšinou celoplošné, 
což vyplývá ze samotné její 
definice. Lidé jsou postiho-
váni na základ  p íslušnos-
ti k ur ité skupin , nikoliv 
na pro své chování i místo 
pobytu. To platí i o Kambo-
dži. Khmerové byli perzek-
vováni v celé zemi, by  s roz-
dílnou intenzitou v r zných
oblastech. P íslušníci etnic-
kých minorit pak m li být 
zlikvidováni zcela, na celém 
území ovládaném rudými 
Khmery. Podobn  genocidy 
v jihozápadní Africe, Ukra-
jin , Indonésii, Rwand  atd. 
byly celoplošné a postihova-
ly ob any s ur itou identitou 
na celém území ovládaném 
daným režimem – pozn. 
Martin Weiser.

8 Byrokracia umož uje nie-
len lepšiu identifikáciu nosi-
te ov „identity non grata“. 
Tým, ktorí sa na genocíde 
podie ajú, umož uje s a
z ramien bremeno viny pre-
sunutím zodpovednosti na 
systém a jeho nadriadené 
stupne, znevidite nením ale-
bo legitimizáciou finálneho 
cie a a „morálnym odpúta-
ním“ od dôsledkov konania 
– pozn. ubomír Lupták.

9 To však neplatí pokud p ij-
meme n kterou ze širších 
definic genocidy, zahrnující 
i politické i sociální skupiny 
lidí*. Na Ukrajin  tak milio-
ny a v Indonésii statisíce lidí 
neumíraly pro svou etnickou 
identitu, ale kv li p ísluš-
nosti k ur ité sociální, resp. 
politické skupin . V t chto 
a podobných p ípadech byli 
jak pachatelé tak ob ti stej-
ného etnika – pozn. Martin 
Weiser.

* Z definície v Konvencii o 
genocíde vypadli tieto skupi-
ny na nátlak (najmä) zástup-
cov ZSSR – pozn. ubomír 
Lupták.

v oblasti vojakov, no nedokáže úplne zabrániť prieniku vzbúrencov 
alebo vytváraniu buniek odporu).

Kalyvasov model je platný len pre prípady, keď sa bojujúce strany 
nesnažia o úplné vyhladenie populácie, ale o ovládnutie tých, ktorí 
prežili (napr. genocída v Guatemale a Kambodži). Ak bojujúcim 
stranám ide čisto o ovládnutie územia a vyhnanie alebo vyvražde-
nie jeho súčasných obyvateľov (napr. Bosna a Hercegovina), potom 
nemajú dôvod používať selektívne násilie7.

Treba tiež pripomenúť, že moderná byrokracia uľahčuje genocí-
du, lebo páchatelia sa už nemusia spoliehať len na informácie zís-
kané od kolaborantov. Skupinová príslušnosť sa dá dokázať zozna-
mom mien z matriky alebo kontrolou osobných dokladov. Napr. 
v Rwande páchatelia genocídy rozostavili checkpointy na cestách, 
aby mohli kontrolovať doklady cestujúcich. Podobne na Srí Lanke 
páchatelia vyberali svoje obete podľa tamilskej národnosti uvede-
nej na zoznamoch voličov [20]. Štátna byrokracia môže drobnými 
opatreniami (napr. povinným uvádzaním národnosti v ofi ciálnych 
dokumentoch) otvoriť cestu neskoršej genocíde8.

Štúdium občianskej vojny v Bosne a Hercegovine tiež ukázalo, že 
prirodzeným cieľom páchateľov genocídy sú územia so zmiešanou 
populáciou, pretože obe skupiny sú z taktického hľadiska extrém-
ne zraniteľné [20]. O čosi lepšie obrániteľné, homogénne etnické 
enklávy tiež k sebe priťahujú pozornosť páchateľov genocídy, často 
v strachu, že v prípade ušetrenia poskytnú základňu pre odpor, alebo 
vyvolajú záchrannú intervenciu zvonku [20;  28]. Najmenej zrani-
teľné sú väčšie, súvislé územia.

Prí iny genocídy

Nevyhnutnou podmienkou genocídy je, že páchatelia prisúdia skupi-
ne odsúdenej na vyhladenie odlišnú kolektívnu identitu [4]. Skoro vždy 
je táto identita etnická (Muslimovia-Bosniaci v Bosne a Hercegovi-
ne, Tutsiovia v Rwande, Tamilovia na Srí Lanke)9. Napriek tomu, že 
niektoré staršie práce vysvetľovali genocídu „starobylou nenávisťou“ 
medzi niektorými etnikami [28], aktéri a obete genocídy v skutoč-
nosti veľmi často zdieľajú rovnaký pôvod a kultúrne charakteristiky. 
Napr. Hutuovia a Tutsiovia v Rwande rozprávajú rovnakým jazykom, 
vyznávajú katolicizmus a v minulosti medzi nimi dochádzalo nielen 
k zmiešaným manželstvám, ale aj k priamej sociálnej mobilite medzi 
nimi [25]. Obete a páchatelia genocídy môžu byť dokonca aj z rov-
nakej etnickej skupiny, ako to bolo v prípade Khmérov v Kambodži. 
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Naopak, drvivá väčšina etnických skupín na svete žije v trvalom mieri 
[7]. Rozdielna identita nevedie automaticky ku genocíde, ale môže 
byť použitá politickými elitami na jej ospravedlnenie.

Obete genocídy sú v očiach páchateľov zbavené ľudskosti. Dehu-
manizácia má dve štádiá [21]. V prvom páchateľ prestáva rozoznávať 
svoje budúce obete na základe ich individuálnej identity. Jednotlivci 
sú vnímaní ako v zásade rovnaké bytosti, defi nované výlučne prísluš-
nosťou k nepriateľskej skupine. V druhom štádiu sa táto skupina úpl-
ne vydelí z ľudského spoločenstva. Napríklad Židia boli v nacistickom 
Nemecku nazývaní „bacilmi“, „parazitmi“, „démonmi“, „morom“ [5]. 
Kým na medziľudské vzťahy sa vzťahujú sociálne normy a osobné 
morálne pravidlá, „bacil“ možno zahubiť bez výčitiek svedomia.

Kolektívne identity sa ľahšie aktivujú v prostredí kolabujúcej cen-
trálnej moci [28]. 36 z 37-ich genocíd v r. 1955-1998 sa odohralo 
počas alebo krátko po politických nepokojoch, ako napr. revolú-
cia, vojna, alebo drastická zmena režimu [12]. Keďže ľudia v takých 
situáciách nemôžu očakávať efektívnu ochranu a iné verejné statky 
od štátu, obracajú svoju lojalitu k menším skupinám defi novaným 
pokrvným príbuzenstvom alebo etnicitou. Tento proces je uľahče-
ný v prípade, že štát už predtým presunul niektoré kompetencie na 
národnostne defi nované jednotky (napr. Juhoslávia a ZSSR). Okrem 
toho počas revolúcie alebo vojny bežné politické štiepenia (napr. 
ľavica verzus pravica) strácajú svoju dôležitosť a dominantným sa 
stáva konfl ikt medzi vnútornou a vonkajšou skupinou (Srbi verzus 
Chorváti v Krajine, Sinhálci verzus Tamilovia na Srí Lanke). K moci 
sa môžu ľahšie dostať extrémisti, ktorí sú v mieri marginalizovaní 
štandardnými vnútropolitickými procesmi [11]. Práve extrémisti, 
ktorí sa zmocnili vlády počas revolúcie alebo vojny v Etiópii, Kam-
bodži a Rwande, okamžite po získaní moci spustili genocídu [22].

Ku genocíde tiež často dochádza v období hospodárskeho úpadku. 
Bývalá Juhoslávia [11] aj Rwanda [25] sa tesne pred vypuknutím geno-
cídy nachádzali v hospodárskych problémoch, ktoré oslabili lojalitu 
obyvateľov k štátu. K tomu sa môže pridať demografi cký a ekologický 
tlak [27]. Napr. Rwanda je krajina s najvyššou ľudnatosťou v Afrike, 
ale pritom až 95 % obyvateľov žije na vidieku. Vysoká pôrodnosť, spô-
sobená o. i. aj odmietaním plánovaného rodičovstva z náboženských 
dôvodov, vytvorila obrovský počet mladých bezzemkov, bez zamest-
nania a nádeje založiť si v dohľadom čase rodinu – ideálnych regrútov 
pre polovojenské oddiely [25]. Sucho, nárast cien potravín a pád cien 
exportných komodít tiež napomohli k výbušnej situácii [25; 26].

Genocída je umožnená disparitou medzi mocou páchateľov 
a bezmocnosťou obetí [22]. Osmanská ríša, nacistické Nemecko, 
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Rwanda a Kambodža sú príklady genocídnych režimov, ktoré mohli 
spustiť svoju smrtonosnú mašinériu vďaka chýbajúcej alebo slabej 
opozícii. Masová účasť Hutuov na vraždení sa dá do veľkej miery 
vysvetliť kultúrou vedúcou k poslušnosti a strachom pred sankciami 
voči tým, ktorí by sa na genocíde odmietli zúčastniť [29]. Genocí-
du možno vo všeobecnosti vnímať ako extrémnu odpoveď domi-
nantnej skupiny na násilnú alebo nenásilnú snahu utláčanej skupiny 
zlepšiť svoje postavenie [32].

Na mikroúrovni je však genocída často zneužívaná na vybavova-
nie si súkromných účtov, napr. krvnej pomsty medzi rodinami či 
obyčajnej závisti [19; 31]. Niekedy je zámienkou na osobné obo-
hatenie (napr. pôda alebo dom zavraždených susedov). Správanie, 
ktoré by inak bolo kriminálnym, sa v extrémnych politických pome-
roch považuje za legálne a často sa neskôr vykazuje ako súčasť geno-
cídy. Hlavné osobné motívy vykonávateľov genocídy v Rwande boli 
(zhruba v tomto poradí): (1) viera v ideológiu, (2) poslušnosť v hie-
rarchickej spoločnosti, kde nepodieľanie sa na genocíde môže zna-
menať trest smrti, (3) túžba po materiálnych výhodách ako napr. 
pôda a dobytok vlastnený obeťou [29].

Významnú úlohu tiež hrajú emócie, najmä strach pred domne-
lou hrozbou zo strany nepriateľskej skupiny [15, 27] a pocit nespra-
vodlivého inferiórneho postavenia voči nepriateľskej skupine [22, 
27]. Židom v nacistickom Nemecku sa napr. vyčítal ich majetok 
a postavenie [31]. V Rwande sa veľa roľníkov zúčastnilo genocídy 
z neopodstatneného strachu, že budú musieť vrátiť pôdu pôvod-
ným tutsijským majiteľom [25]. Citové pozadie páchateľov genocí-
dy často vychádza z ich predošlej viktimizácie. Napr. politický dis-
kurz prevládajúci v Srbsku v období rozpadu Juhoslávie vykresľoval 
Srbov ako obete osmanskej okupácie a ustašovského teroru. Kosov-
ský separatizmus sa dával do širšieho súvisu s tureckým víťazstvom 
na Kosovom poli a chorvátsky separatizmus oživoval spomienky na 
ustašovské Veľké Chorvátsko z čias druhej svetovej vojny [11, 32].

Prostriedky na zabránenie genocíde

Relatívne podrobná znalosť príčin genocídy umožňuje odhadnúť rizi-
ko jej vypuknutia. Viacero mimovládnych a medzinárodných organi-
zácií disponuje systémami včasného varovania. Jeden z nich bol vyvi-
nutý na objednávku CIA a publikovaný v American Political Science 
Review [12]. Riziko genocídy v ňom závisí od prítomnosti šiestich 
faktorov: politický prevrat (napr. vojna alebo revolúcia), skúsenosti s 
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genocídou v minulosti, ideológia vylučujúca niektoré skupiny obyva-
teľov z podielu na moci, autokratický politický režim, vládnuca elita 
pochádzajúca z etnickej menšiny a nižšia otvorenosť hospodárstva.

Hoci vieme relatívne úspešne predvídať a monitorovať vznik 
genocídy, reakcia medzinárodného spoločenstva zvyčajne prichádza 
neskoro, alebo je nedostatočná. Klasickým príkladom je Rwanda, kde 
jednotky OSN (UNAMIR) neboli posilnené napriek žiadostiam ich 
veliteľa a upozorneniam na blížiacu sa katastrofu. Pritom jedinou 
reálnou možnosťou, ako zabrániť genocíde, je intervencia zvonku 
[32]. Takáto intervencia môže mať rozličnú podobu podľa stupňa 
rizika vzniku genocídy: od návštevy špeciálnych vyslancov cez mediá-
ciu a ekonomické sankcie až po vojenskú intervenciu [14, 32].

Hoci preventívne mechanizmy v praxi často zlyhávajú pre nedos-
tatočnú vôľu medzinárodného spoločenstva, potenciálni organizá-
tori genocídy môžu byť odstrašení osudom svojich predchodcov. 
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa vyrovnať s minulosťou. Domáce 
súdy sú v niektorých prípadoch (Grécko po r. 1975, Argentína po r. 
1983) schopné potrestať páchateľov politicky motivovaných vrážd, 
ale páchateľov v iných krajinách často chráni amnestia získaná na 
základe mierovej dohody ukončujúcej genocídu [17]. Keďže geno-
cída je zakázaná medzinárodným právom, vinníkov môžu v takých-
to prípadoch trestať aj medzinárodné súdy. Medzinárodný trest-
ný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodný trestný 
tribunál pre Rwandu (ICTR) boli zriadené ad hoc Bezpečnostnou 
radou OSN (BR OSN). Špeciálny súd pre Sierra Leone bol založený 
na základe dohody medzi OSN a Sierra Leone. Medzinárodný trest-
ný súd (ICC) je stálym tribunálom, ktorý súdi za zločiny genocídy, 
keď národné súdy nemôžu alebo nechcú postupovať. Súdu sa zatiaľ 
podarilo otvoriť vyšetrovanie len v troch prípadoch: Uganda, Konž-
ská demokratická republika a Dárfúr. USA a niekoľko ďalších krajín 
odmietajú jurisdikciu súdu nad svojimi občanmi, čím podkopávajú 
jeho dôveryhodnosť. Ďalšou formou spravodlivosti sú tzv. komi-
sie pravdy, ktoré úspešne vyšetrovali genocídu napr. v Guatemale 
[30]. Tieto komisie zbierajú dôkazy, čím otvárajú cestu neskoršiemu 
potrestaniu vinníkov a odškodneniu obetí.

Implikácie pre Slovensko

Empirický výskum naznačuje, že nijaká spoločnosť nie je princi-
piálne imúnna voči genocíde. SR môže prispieť k zníženiu rizika 
vzniku genocídy (1) prevenciou známych spúšťacích mechanizmov 
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genocídy na vlastnom území, (2) podporou medzinárodného trest-
ného práva (3) podporou aktivít OSN zameraných na potlačenie 
budúcich genocíd v ich začiatkoch (systém včasného varovania 
a účasť na vojenských misiách) [14; 31]. Prvý bod sa napĺňa tak-
povediac automaticky, vďaka demokratickému režimu, právnemu 
štátu, integrácii do EÚ a vyspelému hospodárstvu.

SR je tiež signatárom Rímskeho štatútu zriaďujúceho ICC a 
podobne ako ostatné krajiny EÚ nepodpísala bilaterálnu dohodu 
s USA, ktorá by podľa článku 98 Rímskeho štatútu bránila vydaniu 
amerických občanov na prípadné trestné stíhanie. Pevná podpora 
medzinárodného trestného práva môže odradiť potenciálnych orga-
nizátorov budúcich genocíd.

Ako nestály člen BR OSN Slovensko formálne podporuje aj bez-
odkladné rozmiestnenie síl OSN v Dárfúre. Napriek tomu nevyvíja 
nijakú výraznejšiu aktivitu v tejto oblasti. V súčasnosti sa slovenskí 
vojaci a pozorovatelia zúčastňujú na misách v troch oblastiach so 
zvýšeným rizikom genocídy: Afganistan, Kosovo a Irak. Ostatné 
misie sa nachádzajú v krajinách, kde je riziko genocídy menšie. SR sa 
zapojila do misie EÚ v Konžskej demokratickej republike len vysla-
ním dôstojníkov na veliteľstvo do Postupimi a do Dárfúru vyslala 
len dvoch pozorovateľov, aj to len na krátky čas. Je otázne, či takýto 
pasívny postoj k predchádzaniu genocídy je v súlade s globálnym 
poslaním nestáleho člena BR OSN.
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1 Zde a níže st ídav  pou-
žíváme pojem „arménská 
genocida“, resp. „arménské 
masakry“ z let 1915-1916 – 
pozn. aut. 

2 K problematice p ístupu 
ve ejnosti unijních zemí 
v otázce p ípadného vstupu 
Turecka do EU viz sborník 
a analýzu nálad panujících 
v eské spole nosti ve vzta-
hu k diskutovanému tématu 
[11] – pozn. aut.
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zahraniční politiku
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genocidy
 Slovenská zahraniční politika a otázka arménské genocidy

Úvod 

Problematika tzv. arménské genocidy1 zůstává významným poli-
tickým tématem, které rozděluje Arménsko a Turecko a způsobuje 
napětí v celém regionu. Prostřednictvím jejich evropských diaspor 
(zejména arménské) vstoupila tato otázka i na půdu Evropské unie, 
kde se v souvislosti s diskutovaným vstupem Turecka stává stále ožeh-
avější. V současné době vede problematika arménské genocidy k vyos-
tření diplomatických vztahů mezi Francií (tradičně nejaktivnějším 
zastáncem proarménské politiky a zároveň nejskeptičtější zemí, co 
se případného tureckého členství v unii týče) a Tureckem a k hrozbě 
hospodářských a politických sankcí. Paříž, stejně jako Vídeň a řada 
dalších evropských metropolí z těch či jiných důvodů, které se samot-
ným tématem často souvisí jen okrajově, pokládají formální uznání 
genocidy tureckou stranou za jednu ze základních podmínek vstupu 
Turecka do EU. Postoj Bruselu v této věci je zatím málo vyhraněný. 

Otázka uznání či neuznání toho, zda lze události, které se odehrá-
ly v Osmanské říši v letech 1915-1916, nazvat genocidou, tak před-
stavuje jednu z klíčových otázek budoucnosti celého anatolsko-
kavkazského regionu i případného rozšíření EU tímto směrem. Je 
zřejmé, že by i SR jako členská země EU měla k této problematice 
zaujmout konkrétní stanovisko. Zatím se však názory na toto téma 
ve slovenském prostředí, stejně jako v prostředí většiny členských 
zemí, různí a jasné vládní stanovisko je v nedohlednu.2 

Arménská genocida jako 
mezinárodněpolitické téma: 
Implikace pro Slovensko a EU
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3 Pro nestrannou analýzu 
událostí viz nap . [16; 7]. 
Pro spíše arménskou verzi 
událostí viz nap . [4; 9; 1] – 
pozn. aut.

4 Západní, turecká ili ana-
tolská Arménie byla do roku 
1915 domovem p evážné 
v tšiny arménského obyva-
telstva v po tu kolem 1,2 mil. 
z celkového po tu 1,8 mil. 
(jiné zdroje uvád jí až 2,1 
mil.) osmanských Armén  – 
pozn. aut.

5 Jakožto k es ané nem li 
Arméni v Osmanské íši de 
jure právo nosit zbran , jez-
dit na koni atd., což nepla-
tilo o muslimských Kurdech 
– pozn. aut. 

6 Blíže k problematice 
arménsko-kurdských vztah
v Osmanské íši viz nap .
[14, s. 100-106] – pozn. aut.

Z hlediska historického a morálního již byla arménská genocida 
rozebrána nesčetněkrát; shrnutí historických souvislostí ostatně ani 
nepokládáme za těžiště naší studie.3 Problematika uznání arménské 
genocidy však již přestala být ryze historickým, resp. morálně-etic-
kým tématem. Tato otázka je jak Jerevanem, tak Ankarou a evrop-
skými metropolemi manipulována jako téma politické s významný-
mi implikacemi pro celý prostor od Atlantiku po Kaspické moře. 
Cílem studie je zaměřit se téměř výhradně na současné vnímání otáz-
ky arménské genocidy v jednotlivých zúčastněných zemích, předně 
v Arménii a v Turecku. Klíčovým úkolem je zanalyzovat případný 
dopad (ne)uznání arménských masakrů z úhlu pohledu SR a EU. 

Historické peripetie arménské genocidy

K tragickým událostem, nazývaným některými komentátory první 
genocidou 20. století, došlo na území Osmanské říše v letech 1915-
1916. Kořeny celého konfl iktu ležely v původně ekonomických 
sporech mezi usedlými Armény4 a nomádskými Kurdy. Východo-
anatolští arménští rolníci, kteří byli často objektem útoku ze strany 
kurdských kmenů, jejichž náčelníkům museli povinně (formálně za 
protekci)5 odvádět daň, organizovali od druhé poloviny 19. století 
řadu de facto protikurdských povstání. Arménské výzvy adresova-
né osmanskému sultánovi, aby zbavil křesťany kurdské „protekce“ a 
zavedl ve východní Anatolii přímou nadvládu, nebyly vyslyšeny, ba 
naopak: byly potrestány iniciováním arménských masakrů. Těch se 
účastnily převážně polovojenské kurdské oddíly, jimž byla ze stra-
ny centrální moci ponechána prakticky volná ruka, ale i jednotky 
pravidelné osmanské armády. Během pogromů, které vyvrcholily 
v letech 1894-1896, tak přišlo o život na čtvrt milionu Arménů.6 

Následkem těchto událostí se arménské požadavky zpolitizovaly a 
konfl ikt začal přerůstat do etnické, částečně též náboženské roviny. 
V některých – především diasporálních – kruzích již začaly zazní-
vat apely k anexi tzv. západoarménských území Ruskem. Radikální 
arménská inteligence, neprostá revolučních nálad, získala postup-
ně výrazně separatistické (resp. iredentistické) cítění. Brzy se stere-
otypní pohled na „kurdského loupežníka a únosce“, tolik rozšíře-
ný v prostředí arménského rolnictva východního Turecka, změnil 
ve zpolitizovaný obraz „tureckého vraha“. „Arménská otázka“ jako 
fenomén evropské politiky sklonku 19. a začátku 20. století byla 
na světě. Muslimsko-arménský antagonismus vyvrcholil za 1. světo-
vé války organizovanými deportacemi a masakry arménského 

Arménská genocida jako mezinárodn politické téma
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7 P edn  v d sledku silného 
lobování arménských diaspor 
uznaly od roku 1998 armén-
skou genocidu státní orgány 
následujících zemí: Belgie 
(1998), Francie (1998), Švéd-
sko (2000), Libanon (2000), 
Itálie (2000), Kanada (2002), 
Argentina (2003), Švýcarsko 
(2003), Uruguay (2004), Slo-
vensko (2004), Nizozemsko 
(2004) aj. Podrobn ji viz 
stránku arménského MZV 
[6]* – pozn. aut.

* V USA byla rezoluce ozna-
ující arménské masakry 

za genocidu navržena n ko-
likrát (nap . 1985, 1987, 
1990 atd.). P i hlasování o 
t chto a podobných rezo-
lucích se otázka genocidy 
stává záležitostí ist  politic-
kou. Zákonodárci se p i hla-
sování rozhodují mnohem 
spíše s ohledem na mož-
nost znovuzvolení (v USA 
žije p ibližn  400 000 – 500 
000 Armén , kte í v n kte-
rých státech tvo í význam-
nou menšinu) i stranickou 
p íslušnost než na historic-
ká fakta a sv domí. Není 
nikterak p ekvapivé, že se 
arménská minorita p i prosa-
zování t chto návrh  mohla 
vždy spolehnout na podporu 
vlivné protiturecky nalad né
ecké komunity. Naopak sil-

ná židovská lobby se k t m-
to rezolucím stav la vždy 
velmi rezervovan , opakova-
n  zd raz ujíc „jedine nost“ 
holocaustu. Nejsiln jší odpor 
vždy p icházel z turecké stra-
ny. P ed hlasováním o rezo-
luci . 596 v roce 2000 ved-
ly dokonce turecké výhr žky
(vztahující se k bezpe nosti
amerických voják  v Turec-
ku, porušení sankcí proti Irá-
ku, vojenským manévr m na 
arménské hranici) Billa Clin-
tona k tlaku na zákonodárce 
a posléze ke stažení návrhu 
– pozn. Martin Weiser.

obyvatelstva, které byly nařízeny vládní stranou mladoturků pod 
záminkou ochrany východních hranic a při nichž zahynulo podle 
nejčastějších odhadů 800 tis. až 1,5 mil. Arménů. 

Historicky vzato ukončila genocida defi nitivně rozkvět západo-
arménské kultury se sídlem v Istanbulu a vyprovokovala masový 
exodus těch, kdo vlnu deportací přežili, do západní Evropy a obou 
Amerik. Uprchlíci z Osmanské říše v těchto zemích zformovali 
tzv. Velkou neboli Novou diasporu (na rozdíl od klasické diaspo-
ry z období středověku) a lobby jejích příslušníků dnes představu-
je nezanedbatelnou politickou sílu na mezinárodní scéně, zejména 
v Rusku, ve Francii a USA.

Mezi hlavní požadavky kladené arménskou diasporou a vládou 
v Jerevanu patří uznání faktu arménské genocidy tureckou vládou. 
Trauma genocidy a navíc válečný konfl ikt v Náhorním Karabachu 
prohloubily nedůvěru Arménů vůči Turkům (a potažmo vůči Ázer-
bajdžáncům, kteří jsou v arménském národnostním povědomí kvůli 
jejich etnicko-lingvistické blízkosti ztotožňováni s Turky) natolik, 
že je pro ně Turecko jako partner v dialogu prakticky nepřijatelné. 
Diplomatické kontakty se pohybují na bodu mrazu a selhávají i sna-
hy o analýzu arménské genocidy na akademické úrovni.

Arménský pohled na problematiku uznání genocidy

Vice než ryze morálními argumenty lze chování současné arménské 
vlády vysvětlit především specifi ckými vnitro a zahraničněpolitic-
kými faktory. Oživení tématu arménské genocidy má upevnit spo-
lečenskou jednotu, která byla po vítězství v Náhorním Karabachu 
poněkud redukována. Konstantní udržování protitureckých (resp. 
protiázerbájdžánských) nálad je potřebné pro udržení vysokého 
stupně společenské konsolidace v případě obnovení války. Upevnění 
obrazu (vnějšího) nepřítele má tudíž konsolidovat Armény v repub-
lice i v diaspoře, kde je jejich počet dvojnásobný. Má se rovněž za to, 
že trauma genocidy a snaha o nápravu historické křivdy prezentova-
né jako ústřední body arménského nacionalismu zpomalí asimilaci 
mladých generací diasporálních Arménů; a posílí tak jejich vědomí 
sounáležitosti s Arménií. 

Výsledkem této politiky je mj. stále silnější fi nanční podpora 
Arménska, která přichází z prostředí arménských komunit v zahra-
ničí. Působení vlivných lobby zaměřených převážně na uznání geno-
cidy způsobilo, že se diaspora stala významným činitelem arménské 
zahraniční politiky.7 Zahraniční komunity podporující současné 
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8 Pon kud podrobn ji viz 
nap . [12] – pozn. aut.

9Nutno však poznamenat, že 
prakticky žádný z relevant-
ních historik i odborník
zabývající se problematikou 
genocídy nepochybuje, že 
události let 1915–1916 kons-
tituují genocidu, ne-li p ímo
její paradigma. O tom sv d-
í i fakt, že v roce 1997 byla 

na zasedání „Association of 
Genocide Scholars“ jedno-
hlasn  p ijata rezoluce „op -
tovn  potvrzující“, že se sku-
te n  jednalo o genocidu. 
Podobnou rezoluci p ijalo 
v roce 2000 i p es 120 p ed-
ních historik  holocaustu – 
pozn. Martin Weiser.

vládní stanovisko v otázce arménské genocidy i karabašského kon-
fl iktu mají v očích arménské veřejnosti ospravedlnit legitimitu dneš-
ní vládnoucí garnitury okolo současného prezidenta Kočarjana a 
potlačit možné námitky opozice.

Arménské snahy o mezinárodněprávní uznání faktu masakrů z 
roku 1915 jako genocidy však v sobě skrývají i významný meziná-
rodněpolitický podtext. Stale častěji se totiž začíná hovořit i o navrá-
cení historických arménských území (tzv. Západní Arménie), která 
se nacházejí ve východním Turecku. Podnětem k těmto spekulacím 
by pravděpodobně mohla být myšlenka na možný budoucí rozpad 
Turecka, o němž se v náznacích zmiňují někteří komentátoři. Ve 
svých úvahách vycházejí ze sílícího antagonismu mezi Turky a Kur-
dy. Ten se může vyhrotit v okamžiku, kdy dojde k vyrovnání počtu 
turecké a demografi cky silné kurdské populace, tedy přibližně v hori-
zontu dvou generací. Vezmeme-li v úvahu, že kurdský nacionalismus 
a ve stále větší míře i separatismus sílí na pozadí faktického vytváře-
ní (polo)nezávislého celku v severním Iráku, ovládaného Kurdy, a 
nátlaku ze strany EU, aby Ankara této menšině uznala její etnicko-
jazyková práva, dá se hovořit o předpokladu, který by za určitých his-
torických okolností nemusel být vzdálen realitě tak jako dnes.8

Turecký pohled na problematiku uznání genocidy

Problematika uznání arménské genocidy je v současné době zno-
vu aktuální v souvislosti se vstupem Turecka do EU. Některé země 
arménské masakry již ofi ciálně uznaly jako fakt, jiné takto učinit 
váhají či zcela odmítají9. Nevyřešená „osmanská minulost“ předsta-
vuje jednu z nezanedbatelných překážek na cestě moderního Turec-
ka do EU. Veřejná zmínka o arménské genocidě je podle známého 
článku č. 301 Trestního řádu považována tureckými úřady za „pokus 
o dezintegraci turecké národní identity“, který je trestán vězením. 

Současný tlak na uznání arménské genocidy ze strany některých 
(především) unijních zemí je v Turecku vnímán negativně jako dal-
ší uměle vytvářená překážka „nepřátel Turecka“ ve snaze znemož-
nit mu vstup do EU. Významným faktorem ovlivňujícím zamítavé 
stanovisko turecké veřejnosti k faktu arménských masakrů je malá 
informovanost o nich. Za neméně významné důvody lze považovat 
postoj vyšších složek turecké armády, která nelibě nese jakékoli sna-
hy „dehonestovat“ nejsvětější ze všech svatyň – tureckou armádu, 
ochránkyni sekulární podoby turecké státnosti. Vývoj v posledních 
letech je doprovázen lavinovým růstem tureckého nacionalismu. 
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10 Podrobn ji viz nap  [10] – 
pozn. aut. 

11 Pro analýzu stanoviska 
k této otázce p evládajícího 
v Turecku (blízkého ke vlád-
nímu), viz nap . webovou 
stránku Sözde Ermeni Soykiri-
mi (Údajná arménská genoci-
da) [13], jehož z ízení bylo de 
facto iniciováno tureckou vlá-
dou. Na této webové stránce 
se nachází bezpo et zdroj ,
které tvrdí, že k arménské 
genocid  ve skute nosti 
nedošlo* – pozn. aut. 

* Popírání je v p ípad  armén-
ské genocidy ješt  rozší en j-
ší než v p ípad  holocaustu. 

ada metod využívaných 
popíra i je však velmi podob-
ná: úmysl vyhladit ur itou 
skupinu lidí je relativizo-
ván a genocida srovnává-
na s jinými druhy lidského 
utrpení, historická fakta a 
d kazy jsou interpretovány 
zavád jícím zp sobem, sys-
tematické zabíjení je ozna-
ované za pouhou vále nou 

propagandu, po et ob tí je 
snižován, ob ti jsou paušál-
n  obvi ovány ze zrady i
povstaleckých úmysl  atd. 
To, že b hem války zem ely i 
desetitisíce Turk , Asy an i
Kurd , nic nem ní na faktu, 
že zejména Arméni byli úmy-
sln  a systematicky likvidová-
ni, a to nikoliv pro své cho-
vání i úmysly, ale pouze pro 
svou p íslušnost k ur ité sku-
pin  – pozn. Martin Weiser.

12 V tomto ohledu lze zmínit 
nap . Orhana Pamuka, Tane-
ra Akçama i Fikreta Adanira. 
Mimochodem, prvn  jmeno-
vaný laureát Nobelovy ceny 
za literaturu (2006) byl roku 
2005 kv li svým text m, 
uznávajícím etnické vražd -
ní Armén  za první sv tové 
války adou advokát , lobují-
cích armádní zájmy, obvin n
z vlastizrady. Turecká justice 
však nedávným rozhodnu-
tím zprostila Pamuka viny – 
pozn. aut. 

Odmítání „arménských lží“, jak jsou rozhovory o arménské geno-
cidě v prostředí místních pravicových uskupení nazývány, se tak 
poznenáhlu stává součástí moderní turecké identity. 

Pravda, zamítnutí předpokládaného členství v EU by bylo Turky 
pravděpodobně interpretováno jako naprostý krach prozápadního 
odkazu zakladatele moderní Turecké republiky Mustafy Kemala 
Atatürka, což je orientace, ke které Turecko (teoreticky) směřuje 
už od 20. let 20. století. Přihlášku k plnému členství podalo Turec-
ko již roku 1987, za kandidátskou zemi však byla přijata až roku 
1999 a vstupní rozhovory s ní byly zahájeny o 6 let později. Možný 
neúspěch při jednáních o přijetí by byl tureckou společností prav-
děpodobně přičten současné vládě. Krach „evropského projektu“ 
v Turecku by pak z dlouhodobého hlediska mohl znehodnotit repu-
taci kemalismu jako státotvorné doktríny tak, že by došlo k razant-
nímu posílení pozic ultrapravicových a islamistických uskupení; 
mohlo by též dojít i ke změně režimu.10 

Žádné soustředěné stanovisko současné turecké vlády k arménské 
problematice zatím neexistuje. Pod nátlakem evropské veřejnosti se 
arménské téma sice poznenáhlu ocitá ve středu společenského dis-
kurzu, následující postoj je však považován (od doby vzniku Turecké 
republiky) za neměnný: události z doby 1. světové války je třeba vní-
mat jako pouhou deportaci (nepohodlného) arménského obyvatels-
tva, které bylo podezíráno z kolaborace s Rusy. Nařízené deportace tak 
byly výlučně vnitřní záležitostí Osmanské říše a navíc nutným váleč-
ným opatřením. Turecká strana sice uznává, že mezi obyvateli armén-
ské národnosti došlo k desetitisícovým ztrátám na životech (uvádí se 
počet až 300 000 lidí), avšak rezolutně je odmítá označit za součást 
širšího plánu na vyvraždění celé menšiny (genocidu). Uvádí, že během 
občanské války, hladomoru a epidemií, které Anatolii postihly v letech 
1914-1918, přišly o život rovněž statisíce muslimů.11 Velmi důleži-
tá pro vnitroturecký společenský diskurz je činnost řady tureckých 
intelektuálů, vesměs historiků žijících v západní Evropě, kteří mluví o 
potřebě formálně-právního uznání arménské genocidy.12

Relevance otázky arménské genocidy pro EU 
a slovenskou zahrani ní politiku

Předcházející části se zabývaly otázkou, do jaké míry se konfl iktní 
intepretace dějinných událostí a jejich chápání v současném spole-
čenském diskurzu mohou odrážet ve vnitřních politických záležitos-
tech národního státu – Arménie a Turecka. Tato část bude naproti 
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13 Viac vi  príspevok Naj-
šlová, Lucia: Turecko: prí-
liš pravdivé zrkadlo únie – 
pozn. ed. ( L).

tomu zaměřena na dopady otázky arménské genocidy z hlediska 
pozic EU a slovenské zahraniční politky. Vztahům Turecka s EU a 
koneckonců i se SR v současnosti – kromě rozsáhlých existujících 
obchodních styků a členství Turecka a mnoha dalších evropských 
zemí v NATO – vévodí vyhlídka možného tureckého členství v EU. 
Právě z tohoto pohledu nabývá otázka tzv. uznání arménské geno-
cidy obzvláštního politického významu.

Možné přistoupení Turecka k EU: implikace ve vztahu 
k otázce arménské genocidy
Turecko, které bylo přidruženým členem ES již od roku 1963, podalo 
přihlášku k členství v roce 1987, za kandidátskou zemi bylo přijato 
teprve na Helsinském summitu EU v roce 1999 a vstupní jednání s 
ním byla zahájena 3. 10. 2005. Předpokládá se, že proces vstupu této 
země do EU potrvá nejméně dekádu. Posuzování relevantnosti argu-
mentů pro/proti tureckému členství zachází daleko za rámec této 
studie. Za její východisko postačí, že kromě výhod spojených s rozší-
řením evropského trhu a připojením silné a slibně rostoucí ekonomi-
ky, bezpečnostních rizik spojených s posunutím hranic EU do oblasti 
Středního východu, kulturních a náboženských rozdílů, předpoklá-
daného demografi ckého vývoje či sporů Turecka s členskými země-
mi EU je jedním z hlavních témat diskuse o jeho vstupu též otázka 
arménské genocidy. Její 90. výročí připadlo na 24. 4. roku, v němž 
dala Evropská rada zelenou zahájení jednání o tureckém přistoupení 
a Rada ministrů zahraničí následně přijala plán těchto jednání z pera 
Evropské komise (EK). Tato otázka přitom nepředstavuje problém 
jako historický fakt per se, ale jako intenzivně prožívané politikum.

Nutno předeslat, že se jedná pouze o jedno z bolavých míst vztahů 
mezi EU/členskými státy a Tureckem. Např. spor s Kyperskou 
republikou (KR), od 1. května 2004 členskou zemí EU, o otevření 
tureckých přístavů jihokyperskému zboží vzbudil velkou pozornost 
a vedl dokonce k dočasnému zmražení přístupových jednání, resp. 
procesu uzavírání tématických kapitol, z rozhodnutí EK13. Turecko 
neuznává KR jako nezávislý stát a odmítlo ji zahrnout do procesu 
rozšiřování celní unie se stávajícími a novými členskými zeměmi 
EU, dokud nebudou zdviženy překážky obchodu nad severní čás-
tí ostrova. Pozici evropských institucí v tomto případě významně 
ovlivňuje právo KR svým hlasem přístupové rozhovory zablokovat 
– možnost, kterou již veřejně pohrozila. Dalším kamenem úrazu, byť 
ne natolik bezprostředním, zato však přímo souvisejícím s armén-
sko-tureckými vztahy, je jednostranně uzavřená hranice Turecka 
s Arménií. Turecká republika zahájila blokádu Arménie roku 1993 
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14 Pro p ehledné shrnutí sou-
asného stavu jednání mezi 

EU a Tureckem srov. [2, s. 
10-12] – pozn. aut.

15 Nedostatek politické v le
by v rn  odrážel ve ejné 
mín ní evropské spole nos-
ti. Podle Eurobarometru [5] 
vyvolává vyhlídka tureckého 
lenství v EU nejv tší nesou-

hlas evropského ve ejného 
mín ní oproti jiným kandi-
dátským zemím. Nejen to, 
48 % dotazovaných ob an
lenských zemí EU by bylo 

proti p istoupení Turecka i 
v p ípad , že splní všechny 
stanovené vstupní podmínky 
(namátkou 85 % dotázaných 
Rakušan , 69 % dotázaných 
ob an  KR, 55 % dotáza-
ných ob an  SR). Pro turecké 
lenství by za této podmínky 

bylo pouze 39 % tázaných – 
pozn. aut.

16 Dink byl 19. 1. 2007 
zast elen mladým tureckým 
nacionalistou p ed redakcí 
arménsko-tureckých novin 
Agos – pozn. Martin Weiser.

v souvislosti s postupem arménských vojsk v Náhorním Karabachu. 
Přestože se již několikrát zdálo, že její zrušení je na dosah ruky – což 
vždy vzbudilo značnou nevoli Ázerbájdžánu – stále trvá. Podmín-
kami přistoupení k EU nejsou pro Turecko pouze tzv. kodaňská 
kritéria (právní stát, tržní ekonomika, administrativní kapacita pro 
přijetí a uplatňování komunitárního práva), ale též dobré soused-
ské vztahy (právě zde sehrávají vztahy s Arménií významnou roli), 
normalizace vztahů se všemi členskými státy EU a plnění podmínek 
Asociační dohody, která mj. nakazuje Turecku výše zmíněné rozší-
ření celní unie.14 I pokud Turecko všechny podmínky splní, není 
jisté, že mu budou brány EU otevřeny v důsledku nedostatku poli-
tické vůle na straně členských zemí.15 Zdůvodněním se může stát 
„absorpční kapacita“ EU, ale velmi významnou úlohu může sehrát 
též otázka uznání arménské genocidy, která by se tak stala soudo-
bým politickým problémem par excellence.

Uznání arménských masakrů jako genocidy nebylo Turecku ulože-
no jako nezbytná podmínka jeho možného vstupu do EU, přesto je 
tomuto tématu věnována značná pozornost. Byla mu věnována i kri-
tická zpráva Evropského parlamentu (EP) o postupu reforem v Turec-
ku, která byla přijata v září 2006. Dokument z pera nizozemského 
poslance Camiela Eurlingse přímo navrhuje učinit z uznání genocidy 
předpoklad budoucího tureckého členství v EU. Evropské instituce 
a veřejné mínění nicméně otázka uznání genocidy zajímá především 
ve vztahu k deklarovanému porušování lidských práv, např. svobody 
slova, k němuž dochází v souvislosti s potíráním společenské diskuse 
o tomto tématu tureckými státními institucemi. Hlavním kamenem 
úrazu je zde zmíněný čl. 301 tureckého trestního zákona. Zde vyni-
ká případ Orhana Pamuka z roku 2005, v souvislosti s nímž se EP 
rozhodl vyslat do Turecka zvláštní komisi pod Eurlingsovým vede-
ním, která měla dohlížet na průběh jeho procesu. Komisař pro roz-
šíření Olli Rehn prohlásil, že Pamukův proces bude „lakmusovým 
papírkem“ turecké připravenosti na vstup do EU. Za veřejná ozna-
čení událostí v letech 1915-1916 za genocidu byli v nedávné době 
v Turecku obviněni i další lidé, např. novinář arménského původu 
Hrant Dink16. Soud osvobodil ze stejného obvinění též spisovatele 
Elifa Šafaka, což EU uvítala, avšak nepřestává poukazovat na skuteč-
nost, že čl. 301 omezuje svobodu projevu v Turecku a v rámci refo-
rem zákonodárství a prosazování práva by měl být zrušen.

EP je rovněž jednou z  institucí – vedle národních parlamentů 
mnoha členských zemí EU či Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy (PACE) – které svou rezolucí zmíněné sporné události za 
genocidu uznali (poprvé v roce 1987). Důsledkem vlivu silné, téměř 
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17 Zákon, který v dob  psaní 
t chto ádek ješt  neschválil 
francouzský Senát a nepo-
depsal prezident, ukládá za 
popírání arménské genocidy 
trest do výše jednoho roku 
v zení a pokuty 45 000 EUR 
[8]* – pozn. aut. 

* Turecko již v roce 2001 
p ijalo parlamentní rezolu-
ci, která ozna uje (nespráv-
n ) francouzské akce b hem
války v Alžírsku za genocidu 
– pozn. Martin Weiser.

půlmilionové arménské menšiny je Francie v tomto směru patrně 
nejvíce aktivistickou evropskou zemí. V roce 2006 zde vzbudil vel-
kou mezinárodní pozornost Národním shromážděním přijatý zákon 
trestající popírání arménské genocidy, jejíž dřívější uznání provázela 
diplomatická roztržka s Tureckem a zrušení několika vojenských 
kontraktů.17 Prezident Chirac, EK a mj. též Orhan Pamuk schvále-
ní zákona odsoudili a turecký parlament pohrozil přijetím podob-
né legislativy vztahující se k francouzskému působení v Alžírsku. 
Francouzská ústava si přitom žádá, aby Chirac zákon podepsal, což 
patrně zabrání jeho vstupu v platnost.

Význam problému uznání arménské genocidy v souvislosti s přis-
toupením Turecka k EU patrně v budoucnu poroste, byť se dá jen 
stěží odhadnout, zdali se její uznání stane přímo podmínkou úspěš-
ného zakončení vstupních jednání. Nepřehlédnutelnou úlohu bude 
sehrávat vedle hmatatelnějších, méně symbolických překážek v turec-
ké cestě do Evropy (spory s Kyprem) především na úrovni evropského 
politického diskurzu o otázce tureckého členství, kde se bude překrý-
vat s mnoha dalšími tématy, neboť se přímo dotýká budoucnosti 
evropské integrace a sdílené evropské identity. Proti sobě zde budou 
stát teze o turecké sounáležitosti s Evropou, odvolávající se na sdíle-
né helénské a římské/byzantské dědictví, tradici římského občanské-
ho práva (zavedenou roku 1926 jako součást Atatürkových reforem), 
sekulární charakter tureckého státu nebo účast Turecka na evropském 
koncertu velmocí v druhé polovině 19. století. Na druhé straně sto-
jí např. náboženské otázky (i v souvislosti s debatou o křesťanských 
základech evropské identity) spojené se stereotypním obrazem Tur-
ka jako nepřítele, jehož na okraj kontinentu vytlačila až Svatá liga po 
dojednání Karlovického míru (1699) a vůči němuž se evropské spole-
čenství mohlo do značné míry negativně vymezovat, jako dříve proti 
Mongolům nebo Arabům (tj. jakožto Respublica Christiania).

Závěrem možno shrnout, že téma turecké připravenosti či nepřipra-
venosti se lehce může stát ožehavým politickým tématem nejen 
v mezinárodních vztazích mezi Tureckem a EU/členskými státy, ale 
též mezi rozličnými tábory uvnitř EU, které budou v nadcházejících 
měsících a letech hájit své, vzájemně konfl iktní vize evropské budo-
ucnosti. Pokud převládne v evropských rozhodovacích institucích a 
mezi členskými zeměmi EU názor, že v Turecku na téma národních 
dějin, tedy otázku arménské genocidy, neexistuje otevřená diskuse, 
může toto téma nabýt velmi významných politických důsledků – ať už 
budou skutečné motivace těch, kdo budou spojovat uznání arménské 
genocidy a refl ektivní „zametení si před prahem“ národních dějin se 
vstupem této země do EU jakékoliv. Krize ve vztazích EU a Turecka 
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18 Kemalistické Turecko poji-
lo se SSSR p átelství. Zvrat 
nastal až po druhé sv to-
vé válce, kdy se Kreml op t
pokusil ustavit kontrolu nad 
úžinami. Ankara tlaku odola-
la i díky USA, které se obáva-
ly ztráty turecké suverenity. 
Turecko bylo následn  p ed-
m tem Trumanovy doktríny 
(1947) a vstupem do NATO 
(1952) se stalo sou ástí 
západních obranných struk-
tur – pozn. aut.

19 Srov. parlamentní deba-
tu p i p ijímání zákona o 
uznání arménské genocidy 
v roce 2004. J. Banáš zde mj. 
prohlásil, že „...v kultúre roz-
diely medzi Ankarou a Bru-
selom sú menšie ako medzi 
Sicíliou a Štokholmom“ [17] 
– pozn. aut.

20 Srov. proslov J. arno-
gurského na konferenci o 
arménské genocid  konané 
pod záštitou V. Havla v Sená-
tu R [3]. V diskusi p ed p i-
jetím zmi ovaného zákona 
o uznání arménské genoci-
dy v Národní rad  p enesl F. 
Mikloško, jeho p edkladatel,
tuto otázku z této morální 
roviny na rovinu politickou, 
když uvedl, že: „...hlaso-
vanie o arménskej genocí-
de… je dnes velkou skúškou 
demokracie a slobody tohto 
parlamentu. Bude to velká 
skúška.“ [17] F. Šebej ozna-
il sou asný stav v Turecku za 

„kolektívnu poruchu pamä-
ti“ a arménskou genocidu za 
„tureckého kostlivca v skrini“ 
[15] – pozn. aut.

potom může mít významné geopolitické důsledky. Přes dříve prob-
lematické vzájemné vztahy (zejména výsledkem dlouhodobé ruské 
touhy kontrolovat černomořské úžiny)18 již dnes Ankara navazuje 
užší spolupráci s Moskvou, zejména v energetické oblasti – nedávno 
byl např. zprovozněn plynovod Blue Stream (Голубой поток) vedený 
po dně Černého moře. Lze předpokládat, že v případě krachu jedná-
ní s EU bude vazba na Rusko dále utužována.

Slovenská zahraniční politika a otázka arménské genocidy
V nadcházejícím období se může otázka uznání arménské genoci-
dy jako politický problém odrazit ve slovenské zahraniční politice 
zejména při jednáních o členství Turecka v EU. Na slovenské poli-
tické scéně jsou zastoupeni příznivci obou výše zmíněných táborů 
– zastánců a odpůrců tureckého členství. Na jedné straně liberálové 
poukazující na ekonomické výhody přistoupení, snižující význam 
kulturních rozdílů19 a chápající Turecko jako most smíření mezi 
západním křesťanstvím a islámem; na straně druhé ti, kdo proti 
tureckému členství tvrdě vystupují s poukazem na nepřekonatelné 
hodnotové rozdíly a cizost Istanbulu římským křesťanským hod-
notám v jádru evropské civilizace (KDH a obecně konzervativní 
proud, SNS). Právě ti nejvíce vznášejí otázku arménské genocidy 
jako otázku paměti a svědomí.20

Propojení morální roviny uznání arménské genocidy s politickou 
otázkou tureckého členství v EU ve slovenském diskurzu se jasně 
ukázalo na podzim 2004, kdy byla Národní radě předložena zprá-
va o stanovisku SR k započetí přístupových jednání, vypracovaná 
Ministerstvem zahraničních věcí. Právě v rámci rozpravy o tomto 
materiálu byl předložen a schválen návrh zákona o uznání armén-
ské genocidy, kterým se Slovensko připojilo k 15 dalším zemím 
světa, kde byl již podobný zákon přijat. Ministerstvo zahraničních 
věcí vydalo po turecké výzvě, aby se vláda od zákona distancovala, 
prohlášení, že tak neučiní, ale že se k němu ani nepřipojí. Z okol-
ních zemí zatím podobný zákon přijalo pouze Polsko. V ČR se jej 
neúspěšně pokoušel předložit senátor a bývalý válečný zpravodaj 
Jaromír Štětina, nenalezl však v Senátu dostatečnou podporu.

Lze předpokládat, že v diskusi o slovenském stanovisku k turec-
kému členství v EU a k budoucnosti evropského sjednocovacího 
projektu bude otázka arménské genocidy v souvislosti s evropskými 
a neevropskými hodnotami sehrávat významnou úlohu. Přinejmen-
ším jako argumentační zbraň v rukou těch, kdo si Turecko v „Evropě“ 
nepřejí. Výsledek této debaty není jistý, avšak vzhledem k očekáva-
nému vývoji evropského diskursu, stavu veřejného mínění v SR [5] 
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a současné situaci na slovenské politické scéně je možno očekávat, 
že SR zaujme k otázce tureckého členství opatrně skeptický postoj 
v závětří velkých zemí, zejména Francie a Německa, které si „muže 
na Bosporu“ jako (plnohodnotného) člena EU dnes nežádají.
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Pád železnej opony v roku 1989 odstránil umelé prekážky v kon-
taktoch medzi krajinami a ľuďmi a zároveň prelomil symbolické 
bariéry na európskom kontinente. Medzištátne hranice sa v nasle-
dujúcich rokoch ďalej uvoľnili nielen vďaka postupujúcim európ-
skym integračným procesom, ale aj v dôsledku hektického rozvoja 
telekomunikačných a dopravných technológií a internetu. V súvis-
losti s uvedenými procesmi sa v posledných desaťročiach zmenil 
tiež charakter migrácie a prisťahovalectva. V období industriálnej 
spoločnosti sme sa stretali prevažne s dvoma typmi migrácie: na 
jednej strane so snahou integrovať sa do prijímajúcej spoločnosti, 
na strane druhej s túžbou vrátiť sa po istom období späť do rod-
nej krajiny. Dnešní migranti sa však často nechcú ani integrovať do 
„hostiteľskej“ komunity, ani sa vrátiť do domovského prostredia. 
V postindustriálnej dobe moderné dopravné a komunikačné systé-
my umožňujú (trans)migrantom časté návštevy v krajinách pôvo-
du bez toho, aby museli opustiť svoje nové domovy v krajinách EÚ 
s podstatne stabilnejšími sociálnymi pomermi a vysokou životnou 
úrovňou. Tento druh migračných pohybov, ktoré vďaka veľkej prie-
pustnosti hraníc umožňujú transmigráciu, sa bežne označuje rôz-
nymi termínmi: nový tribalizmus, bilokalizmus, cirkulačná migrá-
cia, diaľkový nacionalizmus či transteritoriálny štát. Z i-migrantov 
a e-migrantov sa stali trans-migranti a významná turecká sociolo-
gická monografi a hovorí dokonca o migrácii bez konca (v turečtine 
bitmeyen göç) [1; 3, s. 8].

Zatiaľ čo v minulosti predstavovala migrácia skôr veľké presuny 
populácií a mala východiskový bod a miesto kam smerovala, dnes 
ide neraz o nepretržitý proces akéhosi „prelievania.“ Turci žijúci 
v Nemecku napríklad cestujú každý rok vo veľkých počtoch na 
dovolenky a návštevy do vlasti svojich predkov, pričom sa snažia 
ovplyvňovať tamojší spoločenský a politický život napriek tomu, 
že trvalý pobyt majú v západnej Európe. Mnohé štáty, ktorých 
občania patria v Európe medzi najčastejších imigrantov, zažívajú 
aj opačný proces akejsi „transnacionálnej reinkorporácie“, preto-
že krajiny pôvodu sa tiež snažia zahrnúť svojich „súkmeňovcov“ 
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do vlastných predstáv a zámerov. Situácia pripomína stav „dete-
ritorializovaných“ národných štátov, kým iní odborníci hovoria 
o transteritoriálnych národných štátoch. Komunity žijúce v dias-
póre majú navyše vlastné predstavy, ako organizovať svoj spolo-
čenský, náboženský a kultúrny život, ktoré sú odlišné od záme-
rov hostiteľskej kultúry, ako aj od prevažujúcej kultúry krajiny 
„pôvodu“. Vznikajú a rozvíjajú sa nové identity, globálne trendy 
sa neustále adaptujú na miestne podmienky, lokálne a globálne 
formy koexistujú na rôznych miestach a v odlišných podobách. 
Táto zmes globalizácie a lokalizácie dostala aj nový názov: gloka-
lizácia [19]. 

Podľa Betigül Ercan Argunovej, nemeckej odborníčky turecké-
ho pôvodu, predstavuje v súčasnosti transnacionalizmus fenomén, 
ktorý prestupuje všetky sféry nášho života a poskytuje pôvodné-
mu národno-štátnemu verejnému priestoru určitú exteritoriálnu 
dimenziu [2; 7]. Transnacionalizmus prirodzene nie je jednoduchý 
a priamočiary fenomén, ale jav, ktorý má mnoho foriem a jeho aktéri 
môžu sledovať a presadzovať agendu, ktorá ich spája s dvomi alebo 
i viacerými štátmi, často v podobe veľmi svojskej kombinácie [11, 
s. 11]. S termínom transnacionalizmus, ktorého zrod sa datuje do 
20. rokov 20. storočia, sa v súčasnosti stretávame v rôznych oblas-
tiach ľudských aktivít, od fi nančníctva a kapitálových tokov až po 
masmédiá a religionistiku. Odborníci na migračné trendy a transna-
cionalizmus skúmajú množstvo rozličných fenoménov, od nárastu 
počtu diaľkových telefónnych hovorov až po meniace sa spotrebi-
teľské návyky ľudí.

Transnacionalizmus preto celkom prirodzene zaujal významné 
miesto aj v diskusiách o charaktere islámu v dnešnom svete. Pred-
stava globálneho muslimského spoločenstva veriacich, presnejšie 
akejsi „deteritorializovanej“ islámskej obce, je dôležitým aspektom 
sebadefi nície muslimov, a má teda transnacionálnu kvalitu. Kon-
cept jednotnej muslimskej obce (tur. ümmet, arab. ’umma) pred-
stavuje ideál, s pomocou ktorého možno prinajmenšom teoretic-
ky prekonať všetky druhy nezhôd, ako aj čeliť pokusom o rozkol 
medzi veriacimi. Výzvy k jednote a dôraz na všeobecnú platnosť 
posolstva islámu však nemôžu zastrieť skutočnosť, že vďaka plu-
ralite v každodennom živote muslimských spoločenstiev existu-
je isté napätie medzi univerzálnymi ašpiráciami a špecifi ckými 
podmienkami.

Odborníci z oblasti spoločenských vied už neraz upozornili na 
skutočnosť, že „transnacionálne aktivity muslimov sa odohrávajú 
v porovnaní s činnosťou kresťanských skupín v značne odlišných 
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podmienkach, pretože islámu chýbajú ústredné organizačné štruk-
túry“ [22, s. 15864]. Sunnitských muslimov nespája žiadna cen-
trálna nadnárodná náboženská autorita už od roku 1924, keď Veľ-
ké národné zhromaždenie Turecka na popud prezidenta Mustafu 
Kemala (Atatürka) zrušilo inštitúciu kalifátu. Súčasným islámskym 
aktivistom sa preto otvára pomerne široký priestor na to, aby moh-
li relatívne slobodne sformulovať vlastnú spoločensko-politickú či 
kultúrnu agendu, ktorá sa nemusí podriaďovať príkazom či akcen-
tom iných muslimov. Muslimskí aktivisti, politici či prostí veriaci 
majú jednoducho na tomto poli väčší stupeň nezávislosti ako nap-
ríklad katolíci v európskych krajinách [12, s. 75]. A tak môže pôso-
biť dnes už paradoxne, že v prvej polovici 20. storočia to bola práve 
katolícka cirkev, ktorú považovali za jedinú silu schopnú vytvoriť 
transnacionálnu obec.

V podmienkach transnacionalizmu existujú dnes aj Turci, kto-
rí žijú v rôznych krajinách EÚ, predovšetkým v Nemecku, Bulhar-
sku, Belgicku, Rakúsku či Francúzsku. Nemecko napríklad začalo 
využívať tureckú pracovnú silu v roku 1961 na základe medzištátnej 
dohody s Tureckom [10]. Povojnový hospodársky boom v Nemec-
ku ovplyvnil vzápätí prostredníctvom pracovných príležitostí pre 
desaťtisíce anatólskych roľníkov aj domácu scénu v Turecku, predo-
všetkým v podobe zásielok fi nančnej hotovosti, ktorú tureckí gastar-
beiteri posielali svojim rodinám. Turecká ekonomika sa v skutočnos-
ti čoskoro stala závislou od objemu nemeckých mariek zasielaného 
migrantmi.

Počet Turkov žijúcich za hranicami Turecka sa v súčasnosti pohy-
buje medzi 2,5-3,5 mil. ľudí a toto číslo predstavuje asi 5 % tureckej 
populácie. Migrácie turkických populácií v euroázijskom priestore 
sú z histórie dostatočne známe, ale odchod za pracovnými príleži-
tosťami je pomerne nový fenomén, ktorého počiatky možno dato-
vať do druhej polovice 50. rokov 20. storočia [21, s. 98-99]. Turec-
kí migranti v Európe pochádzali zväčša z vidieckych a periférnych 
oblastí Anatólie a ich vzdelanostná úroveň bola všeobecne nízka. 
Postupne sa však situácia nových migrantov zmenila a turecká dias-
póra začala vytvárať vlastné hospodárske a fi nančné siete. 

Migranti v Európe často „znovuobjavovali“ alebo nanovo for-
mulovali vlastnú náboženskú či etnickú identitu, ktorá sa opiera-
la o rôzne ideologické prúdy. Rozvinuli sa nové formy alevitskej 
a kurdskej identity, liberálne prostredie využívali ľavicovo-robot-
nícke aj konzervatívno-islámske kruhy, ktoré profi tovali z právnej 
ochrany v krajinách EÚ. Aleviti napríklad vždy veľmi invenčne 
využívali náboženské argumenty ako nástroj vlastnej emancipácie. 
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Exiloví Kurdi, ktorí v historickom kontexte nepredstavovali 
v Osmanskej ríši menšinu, pretože sa podobne ako Turci hlásili 
k vládnucemu muslimskému milletu (nábožensko-právnej komu-
nite), začali spájať svoju budúcnosť zväčša s vlastným národným 
štátom [5, s. 10-11]. 

Migrácia Turkov do západnej Európy predstavovala novú výzvu aj 
pre princíp takzvaného tureckého sekularizmu (laiklik), ktorý bol 
po roku 1937 zakotvený v tureckej ústave [4]. Turecký laiklik sa 
často stotožňuje s termínom sekularizmus, a to dokonca aj v die-
lach erudovaných odborníkov a novinárov, ktorí neraz hovoria o 
odluke náboženstva od štátu, hoci v praxi k nej v Turecku nikdy 
nedošlo. Po vzniku Republiky Turecko si kemalisti zaistili legi-
timitu v očiach zahraničia neustálym zdôrazňovaním sekulárne-
ho charakteru štátu aj napriek tomu, že turecký variant svetskosti 
bol od počiatku veľmi špecifi cký. Hoci sa v niektorých aspektoch 
pojmy sekularizmus a laiklik snažia pomenovať tie isté aspekty 
spoločensko-politickej organizácie, stotožňovať tieto termíny by 
bolo chybné. Turecký laiklik je síce istou podobou limitovaného 
„zosvetštenia“, je však plný rozporov a paradoxov, ktoré navodzu-
jú neraz absurdné situácie. Ide o turecký experiment so sekulariz-
mom autoritárskeho typu, ktorý je založený na dnes už prežitom 
pozitivizme 19. storočia.

Turecká spoločnosť si počas jedného milénia zvykla na to, že 
spoločenské, morálne, politické a právne hodnoty boli ukotvené 
v islámskej viere a tvrdo presadzovaná politika dogmatického lai-
cizmu po roku 1923 bola preto aj vďaka svojim tvorcom vnímaná 
ako „nové republikánske náboženstvo“. Laiklik sa vyvíjal v praxi od 
svetského konceptu smerom k resakralizovanej dogme, ktorá vyjad-
ruje hlboké antipatie sekularizovaných elít voči väčšinovej muslim-
sko-konzervatívnej časti populácie. To neskôr výrazne prispelo ku 
zrodu islámskeho radikalizmu, ktorý sa stal „nemanželským dieťa-
ťom laického náboženstva“ [14, s. 114].

Je pravda, že kemalisti zásadne zmenili inštitucionálne a sym-
bolické miesto islámu v Turecku napríklad tým, že zrušili kalifát, 
vytesnili náboženské právo (şeriat) dokonca aj z rodinného prá-
va, sekularizovali právny systém, prijali nový občiansky zákonník, 
uzavreli náboženské školy a potlačili (de iure, ale nie de facto) ľudové 
varianty islámu [15, s. 113]. Dohľadu nad náboženstvom sa však 
kemalisti nevzdali a v tejto sfére v skutočnosti ešte pritvrdili postu-
py uplatňované v osmanskej praxi. Správou náboženských záleži-
tostí je už osem desaťročí v Turecku poverený Úrad pre náboženské 
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záležitosti (Diyanet İşleri Başkanlığı), ktorý je priamo podriadený 
predsedovi vlády [16, s. 41-57]. Ten sa o. i. stará o chod celého apa-
rátu sunnitských predstavených, vypláca mzdy imámom jednotli-
vých mešít a formuluje dokonca aj obsahy ich prejavov, ktoré sa 
potom čítajú počas spoločných piatkových modlitieb v mešitách. 
Štát je teda vnímaný aj cez starostlivosť o náboženstvo, presnej-
šie o sunnitský islám, keďže alevitov Turecko dodnes neuznáva za 
svojbytnú náboženskú denomináciu. Inými slovami, kemalistický 
laicizmus „po stránke inštitucionálnej aj interpretačnej racionálne 
zdôvodňuje celý rad dôležitých prepojení medzi štátom a politickou 
mocou na jednej strane a náboženskými záležitosťami na strane dru-
hej“ [15, s. 113].

Asertívny sekularizmus, ku ktorému má turecká prax najbližšie, 
je istým druhom ofi ciálnej doktríny, životnej fi lozofi e, ale tiež indo-
ktrinácie alebo sekulárneho náboženstva, ktoré je ochotné sunnit-
ský islám tolerovať iba v súkromí [13, s. 142-143]. Nie je síce pro-
tináboženský v tom zmysle, v akom sa stavia proti viere ateizmus, 
ale nie je ani neutrálny voči náboženským systémom a k verejnej 
prezentácii náboženského cítenia sa stavia nepriaznivo. Takýto typ 
„sekularizmu“ dlhodobo prekáža nielen konzervatívnej časti oby-
vateľstva, ale aj liberálom a zástancom demokracie. Deliaca čiara 
v Turecku neprebieha teda ani tak medzi sekularistami a islámis-
tami, ale skôr medzi zástancami rôznych konceptov sekularizmu. 
Tvrdé jadro kemalistických predstaviteľov pritom interpretuje zápas 
sekularistov a islámskych síl ako stret osvietených síl s reakcionár-
stvom (irtica).

Turecký laicizmus mal navyše vždy omnoho širšie ambície, než 
aké obvykle s termínom sekularizmus spájame v západoeurópskom 
kontexte. Bytostne sa týkal každodenného života občanov, pretože 
významným prvkom laicizmu alaturka bola westernizácia životné-
ho štýlu. Z pohľadu západnej Európy nastúpilo Turecko v 20. a 30. 
rokoch 20. storočia na trajektóriu radikálnej modernizácie. Dnešná 
EÚ (podobne ako západný svet vo všeobecnosti) však už postupy, 
ktoré sa v Turecku stotožňujú so sekularizmom, vníma ako „nemo-
derné“, archaické a nedemokratické. 

Model tureckého laicizmu sa často porovnáva s francúzskym 
konceptom sekularizácie, ale jeden podstatný rozdiel tu predsa len 
existuje: zatiaľ čo tretia Francúzska republika zaviedla roku 1905 
odluku náboženských inštitúcií od štátu, v Turecku štát po roku 
1923 ešte pevnejšie uchopil riadenie náboženského života do svo-
jich rúk. Navyše, kým vo Francúzsku laicizmus vyhlásili po storoč-
nom zápase s cirkvami, v Turecku sa laicizmus uzákonil v časoch 
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1 Blízky spolupracovník 
sú asného tureckého minis-
tra zahrani ných vecí Abdul-
laha Güla, spisovate  a novi-
nár Fehmi Koru, vidí dokonca 
ur itú systémovú podobnos
medzi tureckým laiklikom a 
sovietskym ateizmom. Obe 
ideológie (perzonifikované 
Atatürkom a Leninom) vide-
li pod a neho v náboženstve 
prekážku na ceste trvalého 
„spolo enského pokroku“ 
[8, s. 72] – pozn. aut. 

autoritatívneho režimu jednej strany, ktorý sa spájal s jediným člo-
vekom: prezidentom Kemalom Atatürkom. Turecký laicizmus sa 
v praxi dodnes podobá skôr francúzskemu konkordátnemu systému 
(1801), na ktorom sa dohodol prvý konzul Bonaparte s pápežom 
Piom VII. Concordat umožnil, aby štát v priebehu celého 19. sto-
ročia mohol dozerať na správu náboženských vecí vo Francúzsku 
prostredníctvom menovaného ministra, ktorý mal po znárodnení 
majetku cirkvi k dispozícii nielen rozpočtové prostriedky a admi-
nistratívu, ale stanovoval aj medze, ktoré nemohli katolíci prekra-
čovať. Na rozdiel od francúzskeho laicizmu, ktorý sa prejavoval 
výrazne antiklerikálne, laiklik je možné označiť za antiklerikálny 
iba do určitej miery. Turecký štát sa tiež nikdy nestaval proti inšti-
tucionalizovanému náboženstvu, ktoré bolo jeho vlastným výtvo-
rom [16, s. 42]. V angličtine sa termín laiklik zvykne prekladať aj 
ako secularity (v turečtine sa mu blíži termín laikçilik), aby sa takto 
odlíšil od klasického výrazu secularism [24, s. 120-123]. Spôsob, 
akým sa laiklik prejavuje v argumentácii politických špičiek, je mož-
né demonštrovať na dvoch výrokoch tureckého prezidenta Ahmeta 
Necdeta Sezera. V septembri 2004 na sympóziu o náboženstve, kto-
rý organizoval štátny Diyanet, Sezer na veľkému prekvapenie mno-
hých prítomných prehlásil, že „sekularizmus je spôsob života, ktorý 
by mal prijať každý jednotlivec.“ Dvadsiaty prvý Svetový kongres 
fi lozofi e v lete 2003 zasa Sezer v Istanbule otvoril slovami o tom, 
že „fi lozofi a musí byť moderná a sekulárna“, akoby v prípade fi lozo-
fi e išlo o disciplínu, ktorej rámec je možno jednoducho nadiktovať 
politickou mocou.

Sekularizácia ako normatívny model sa zväčša spája s myšlienko-
vou slobodou a osvietenstvom, ale v Turecku ju časť elít presadzuje 
zhora ako druh štátnej ideológie, aby ju navyše ešte autoritárskym 
spôsobom chránili ozbrojené sily.1 Obrana „sekularizmu“ v Turecku 
nie je iba predmetom akademických diskusií úzkych profesijných 
skupín a politikov, ale predovšetkým ťažiskovým bodom politickej 
agendy tureckej armády, ktorá sa prezentuje ako ochranca ofi ciálnej 
ideológie kemalizmu. Popri tradične defi novanej obrane pred von-
kajšími nepriateľmi má turecká armáda dôležitú úlohu aj na vnútro-
politickej scéne, pretože vojaci sa prezentujú ako garanti ústavného 
zriadenia a spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych 
cieľov krajiny. Napriek tomu, že turecká ústava sa o takto vnímanej 
poručníckej úlohe armádnych kruhov nezmieňuje, v praxi sú ozbro-
jené sily veľmi významným prvkom tureckého politického systému 
a často presadzujú vlastnú vnútropolitickú agendu vrátane obrany 
tureckého laikliku [20 , s. 189-190]. 
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V súvislosti s rokovaniami o vstupe Turecka do EÚ sa čoraz čas-
tejšie hovorí o tom, že tento špecifi cký asertívny typ zosvetštenia by 
bolo potrebné v Turecku nahradiť novými mechanizmami. Inštitu-
cionálno-politické normotvorné jadro tureckého štátu by naliehavo 
potrebovalo viac ako len formálnu adaptáciu niektorých európskych 
noriem. Cieľom by mala byť radikálna zmena, ktorá by skoncovala 
s politickou ortodoxiou [9, s. 402]. Táto ortodoxia dodnes modeluje 
pohľad Turkov na problematiku sekularizmu. Ak napríklad tureckí 
úradníci, podnikatelia či politici v rozhovoroch uvádzajú, že nábo-
ženstvo je osobná vec každého občana, ide v zásade o tvrdenie, ktoré 
je potrebné vnímať v čisto deklaratívnej rovine ako formálne stotož-
nenie sa s princípom laikliku. Sunnitský islám je predsa v Turecku 
„inštitucionálne podporovaný a podporovaný ofi ciálnymi nábožen-
skými úradmi“ [15, s. 111]

V prípade, že rokovania s Tureckom dospejú k dohode o vstupe 
krajiny do EÚ, bude potrebné rozšíriť priestor pre ozajstnú odlu-
ku náboženstva od štátu a nahradiť laiklik „klasickejším“ sekulariz-
mom [17, s. 134]. Proti takémuto trendu sa dnes už nestavajú ani 
konzervatívne muslimské politické kruhy. Dokonca aj proislámske 
sily z okolia vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) šíria 
názor, že protiklady medzi štátom a náboženstvom je možné riešiť 
prehlbovaním sekularizmu, presnejšie, hlásajú „viac sekularizmu“. 
Niektoré politické sily navyše vidia podmienku prehĺbenia sekulár-
neho charakteru Turecka v zrušení štátnych štruktúr Diyanetu. Nie 
je však zatiaľ jasné, nakoľko by boli konzervatívne muslimské sily 
okolo AKP, ktoré hovoria o aplikácii „amerických pravidiel“ seku-
larizmu, pripravené vzdať sa možnosti kontroly veriacich v zahrani-
čí, prípadne upustiť od národných náboženských sviatkov či vylúčiť 
náboženstvo z verejných školských zariadení v Turecku.

Zápas „sekularistov a islámistov“ preskočil spolu s migráciou státisí-
cov Turkov aj do európskej diaspóry, kde s neslabnúcou intenzitou 
pokračujú ostré diskusie o charaktere tureckého laikliku. Na jed-
nej strane mohli Turci v liberálnom európskom prostredí vo zvýše-
nej miere akcentovať vlastnú náboženskú príslušnosť, čo bolo doma 
neprípustné. Skupiny Turkov žijúcich v európskej diaspóre, ktoré 
pochádzajú hlavne z chudobných regiónov strednej a východnej 
Anatólie, sa zamerali na rôzne aspekty islámu. Niektoré sa usilujú 
šíriť islám ako nábožensko-politickú ideológiu vrátane istého „ree-
xportu pravého islámu“ do Turecka, iné sa sústreďujú na islámsku eti-
ku alebo podnikateľské aktivity. Veľa politických disidentov odišlo 
do Európy preto, aby sa tu mohli venovať náboženským vzdelávacím 
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2 V Nemecku a Rakúsku sú 
napríklad cirkvi a nábožen-
ské spolo nosti sú as ou 
verejného života napriek 
tomu, že k odluke cirkví 
od štátu došlo v habsbur-
skej monarchii roku 1867 
a v Nemecku roku 1919. Cir-
kvi v Nemecku sa po doho-
de s konkrétnymi spolkovými 
krajinami angažujú v oblasti 
sociálnych a humanitárnych 
služieb i zdravotníctva, ale 
tiež v náboženskej výchove. 
Cirkvi v Nemecku sú v sku-
to nosti združenia fungujúce 
na základe verejného práva 
a do ich vnútorných záleži-
tostí štát nezasahuje. Tento 
model kombinuje štátny lai-
cizmus s ú as ou nábožen-
ských spolo enstiev vo verej-
nom priestore – pozn. aut.

3 Religiozita je v sú asnosti 
medzi Turkmi na vzostupe 
a narastá aj napätie medzi 
sunnitskými a alevitskými 
skupinami veriacich [6, s. 
11-12] – pozn. aut.

aktivitám. Až do roku 2001 pôsobili v diaspóre extrémistickí prí-
vrženci Cemalettina Kaplana, ktorí Turecko považovali za pohan-
ský štát, ktorý je treba nahradiť kalifátom založeným na princípoch 
islámskeho práva [7, s. 424]. Tureckí muslimovia vytvorili v Nemec-
ku a v ďalších krajinách EÚ sesterské islámske organizácie, priamo 
prepojené na domáce turecké odnože alebo politické strany. Mešity 
v Nemecku sa stali zároveň platformou na frakčné boje a opozičné 
strety, pričom prívrženci rôznych muslimských organizácií využí-
vajú iba vlastné modlitebne a „konkurenčné“ mešity nenavštevujú. 
Paradoxom je, že turecká diaspóra v Európe veľmi pozorne sleduje 
prostredníctvom tlače, internetu či osobných kontaktov debaty o 
vzťahu náboženstva a štátu v Turecku, o ktorých má lepšie informá-
cie než o charaktere svetského štátu, v ktorom bezprostredne žije.

Na druhej strane tureckí (trans)migranti zväčša vnímali aj seku-
larizmus v európskych krajinách ako protináboženskú ideológiu, 
pretože takýto punc mal princíp laikliku v ich domovskej krajine. 
Sekularizmus sa však dnes v krajinách EÚ – popri existencii veľkej 
variability – defi nuje veľmi odlišne od tureckej praxe. Keďže štáty 
EÚ presadzujú väčšinou taký sekularizmus, ktorý si udržiava rov-
naký odstup od všetkých ideológií, vieroučných systémov a fi lozo-
fi ckých názorov, a dohliada iba na to, aby prívrženci rôznych vier 
a ideologických prúdov dodržiavali zákony, turecký laiklik, ktorý 
vystupuje v roli poručníka, je možné označiť za málo kompatibilný 
s bežnou európskou praxou.2 V právnom štáte, tak ako ho chápeme 
dnes, majú úrady v otázkach viery zaujať nestranný postoj a brániť 
právo každého človeka byť veriacim či neveriacim. 

Ofi ciálne turecké kruhy presadzujú aj v zahraničí vlastnú defi -
níciu islámu, prostredníctvom ktorej sa snažia (trans)migrantov 
kontrolovať a zastaviť proliferáciu jeho spolitizovaných verzií.3 Ide 
o dosť netypický druh istého štátneho transnacionalizmu, ktorý sa 
opiera o princíp laikliku, ako aj o formálne turecké štruktúry, predo-
všetkým však o rozhodnutia tureckej vlády. Je nepochybne pravda, 
že turecká administratíva sa aj medzi Turkmi v Európe snaží potlá-
čať sektárske a fundamentalistické prúdy islámu, ale deje sa tak pod 
rúškom sektárskej podoby sekularizmu – laikliku. Skutočnosť, že 
cudzia vláda vysiela na základe medzištátnych dohôd do Nemecka 
(a inde) vlastných imámov, a navyše ich aj fi nancuje, sa na jednej 
strane stretáva s pozitívnym ohlasom v štruktúrach EÚ, ktoré zdô-
razňujú nutnosť šíriť umiernenú verziu islámu. Na strane druhej sa 
však takto petrifi kujú dnes už prekonané a nedynamické interpre-
tácie islámu. Tie sú síce „v súlade“ s ofi ciálnou politikou tureckého 
laikliku, ale zároveň sú pre mladú generáciu často málo príťažlivé a 
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kladú prekážky integrácii tých, ktorí by radšej rozvíjali európskej-
ší islám, adaptovaný na potreby a túžby Turkov žijúcich v západ-
ných spoločnostiach. Dohľad tureckej administratívy nad vlastnými 
muslimami mal svoje odôvodnenie v čase, keď sa predpokladalo, že 
sa gastarbeiteri po istom čase vrátia späť do Turecka. V súčasnosti, 
keď druhá a tretia generácia imigrantov žije od narodenia na území 
EÚ, je dôvodov, ktoré by takúto prax podopierali, omnoho menej. 
Resentimenty voči podobným postupom sú obzvlášť zrejmé u čas-
ti Kurdov, ktorí v diaspóre defi novali vlastné národné, kultúrne, 
náboženské a jazykové požiadavky a kurdská otázka už nie je iba 
sporom o ľudské zdroje a územie vzdialených populácií v Anató-
lii, ale konfl iktom, ktorý zasahuje obyvateľov EÚ. Turecký ústavný 
súd (Anayasa Mahkemesi), ktorý má ako jediný v Turecku právo 
princíp laikliku interpretovať, sa domnieva, že turecký laicizmus by 
mal byť aj naďalej reštrikčnejší ako západné koncepcie sekularizmu. 
Podľa tvrdení súdu sa islám odlišuje od kresťanstva, pretože nie je 
iba náboženstvom individuálnej spirituality, ale zahŕňa všetky oblas-
ti života. Kontrola muslimskej viery ako detailne prepracovaného 
návodu ako prežiť život je preto podľa súdu možná iba prostred-
níctvom rigidného sekularizmu [13, s. 145]. Ak by táto interpre-
tácia mala byť pravdivá aj v prípade Turkov žijúcich v Nemecku či 
na Slovensku, ponúkala by sa paradoxná otázka: majú snáď úrady a 
vlády krajín EÚ tiež postupovať diferencovane a v rozpore so všeo-
becnou zásadou rovnosti defi novať sekularizmus odlišne vo vzťahu 
voči muslimom a zvlášť voči nemuslimom?

Bolo by veľkou chybou tvrdiť, že sekularizmus v Turecku nie je 
ohrozený a že tamojší islámisti vystupujú proti laikliku iba s cieľom 
prehĺbiť náboženskú slobodu pre všetkých občanov. Bojovať proti 
islámskemu fundamentalizmu za pomoci sekulárneho fundamen-
talizmu preto môže byť v Turecku v istých chvíľach jediná správna 
alternatíva. Krajiny EÚ by však nemali kráčať po tejto ceste, pretože 
by tým spochybnili európske tradície humanizmu, rovnosti a osvie-
tenstva, ktoré často radi zdôrazňujú. Transnacionálna reinkorporá-
cia napomáha v súčasnosti aj pri „prelievaní“ takých ideologických 
konceptov, ktoré v európskej praxi nie je žiaduce kultivovať.

Implikácie pre Slovensko

Vstup Slovenska do EÚ a rastúca životná úroveň v našej krajine spô-
sobuje, že rastie záujem tureckých (trans)migrantov usadiť sa aj v 
našej krajine Ako však môžeme čakať od imigrantov, že sa integrujú, 
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4 Predmetom tejto štúdie nie 
je prezentova  informácie o 
vz ahoch náboženstva a štá-
tu v SR alebo v stredoeuróp-
skom kontexte, ke že tieto sú 
z literatúry i praxe všeobecne 
známe – pozn. aut.

ak im nevysvetlíme náš postoj k sekularizmu a nepoukážeme na roz-
diely medzi nekompatibilnými modelmi sekularizmu?

Keďže turecký • laiklik nemá rovnaký odstup od všetkých ide-
ológií, vieroučných systémov a fi lozofi ckých názorov, mnoho 
Turkov vníma sekularizmus ako reštrikčný princíp, ktorý je 
v ostrom kontraste s vierou. V prípade tureckých imigrantov 
na Slovensku by sa žiadalo venovať pozornosť tomu, aby sa tým-
to ľuďom ozrejmil náš model sekulárneho štátu.4

Slovensko by v prístupových rozhovoroch o členstve Turecka • 
v EÚ mala zdôrazňovať nutnosť nanovo defi novať a prehodno-
tiť turecký laiklik, presnejšie „humanizovať“ ho tentoraz ako 
nehegemonistický princíp, ktorý sa neaplikuje autoritárskym 
spôsobom. V ére transnacionalizmu je nutné medzi členský-
mi štátmi vytvárať sieť kompatibilných systémov, a to nielen 
v rovine právnej či hospodárskej, ale aj v rovine ideologickej 
a spoločenskej.
Slovenská strana by v budúcnosti v prípade vysielania úradní-• 
kov Diyanetu mala trvať na tom, aby Turecko využívalo mladé 
turecké kádre, ktoré žijú na Slovensku, ovládajú slovenský jazyk 
a sú zžité s tunajším prostredím, nie úradníkov neznalých jazyka 
ani našich zvyklostí.
Je potrebné inšpirovať sa postupmi, ktoré aplikujú úrady v • 
Nemecku (a inde v krajinách EÚ), pričom je však dôležité 
nezabúdať, že pri riešení konkrétnych problémov neexistuje 
jednotný „nemecký” model, ale každá spolková krajina postu-
puje vlastnou cestou. 
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1 V tejto kapitole pojem 
„medzinárodná organizácia“ 
ozna uje len medzivládne 
organizácie, nie medziná-
rodné mimovládne organi-
zácie alebo nadnárodné spo-
lo nosti – pozn. aut.

2 Toto kritérium je len pri-
bližné. NATO a OBSE sú 
regionálnymi organizáciami 
napriek tomu, že ich lenstvo 
a zameranie zah a oblas
širšiu ako jeden kontinent – 
pozn. aut.

3 Existujú aj podrobnejšie 
lenenia. Napr. Yearbook of 

International Organizations, 
oficiálna ro enka UIA, pou-
žíva delenie až na 15 kate-
górií [3] – pozn. aut.
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Defi nície a typológia
Funkcie regionálnych organizácií v oblasti medzinárodnej bezpečnosti
Regionálne organizácie v medzinárodnom systéme
Implikácie pre Slovensko

Definície a typológia

Regionálne organizácie sú jedným z druhov medzinárodných orga-
nizácií. Únia medzinárodných asociácií (UIA) defi nuje „medziná-
rodnú organizáciu“ ako organizáciu založenú dohodou medzi tro-
mi alebo viac národnými štátmi a majúcu stály a aktívnu činnosť 
vyvíjajúci sekretariát [1].1 Organizácia je regionálna ak členstvo ale-
bo zameranie je obmedzené na kontinent alebo subkontinentálnu 
oblasť [3].2

Viacero empirických štúdií ukázalo, že členstvo v medzinárod-
ných organizáciách štatisticky znižuje riziko vojny [25, 28]. Tento 
vplyv je najsilnejší práve v prípade regionálnych organizácií [19]. No 
hlbšia analýza ukazuje, že rôzne organizácie vplývajú na bezpečnosť 
veľmi odlišným spôsobom. Napríklad, z čisto štatistického pohľadu, 
regionálne vojenské organizácie znižujú pravdepodobnosť, že kon-
fl ikt medzi dvoma členskými štátmi prerastie do vojny, kým regi-
onálne ekonomické organizácie znižujú pravdepodobnosť samotné-
ho vypuknutia konfl iktu medzi členskými štátmi [19]. Mierotvorný 
vplyv medzinárodných organizácií okrem toho závisí od toho, aká 
rozvinutá je inštitucionálna štruktúra organizácie [10]. Táto časť 
kapitoly preto načrtáva základnú typológiu regionálnych organizá-
cií a jej premenu pod vplyvom nového regionalizmu. Nasledujúca 
časť sa bude venovať samotnej činnosti regionálnych organizácií na 
poli bezpečnosti.

Haas rozdelil regionálne organizácie na vojensko-politické, eko-
nomické a zmiešané [16].3 Podľa štatistickej analýzy vojenské orga-
nizácie znižujú riziko medzinárodných sporov medzi členskými 
štátmi viac než akýkoľvek iný typ medzinárodných organizácií [19]. 
Pri prevencii konfl iktov sú pritom najúspešnejšie tie vojenské regi-
onálne organizácie, ktoré majú vypracované mechanizmy vynútenia 
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4 Medziregionálna spoluprá-
ca je spolupráca dvoch regi-
onálnych organizácií, napr. 
EÚ a Mercosuru. Transregi-
onálna spolupráca je spolu-
práca štátov alebo neštátnych 
aktérov z dvoch rozdielnych 
regiónov (napr. Francúzsko 
a Senegal) – pozn. aut.

5 Viac v príspevku Bajzíko-
vá, Katarína: Bezpe nostná
situácia v západnej Afrike 
z poh adu Libérie – pozn. 
ed. ( L).

kolektívnych rozhodnutí a noriem od mediácie cez arbitráž až po 
sankcie [10]. Napriek ich relatívnej efektívnosti, regionálne vojen-
ské aliancie stratili v dôsledku zásadných premien medzinárodného 
systému (zánik bipolárneho systému, globalizácia, prudké zníženie 
počtu medzištátnych ozbrojených konfl iktov) veľkú časť svojej prí-
ťažlivosti a ich počet zostáva zhruba od konca 50. rokov 20. storo-
čia konštantný. Keďže iné typy regionálnych organizácií sa prudko 
rozvíjajú, podiel vojenských organizácií klesá čo do počtu i do výz-
namu. Spolupráca v bezpečnostnej oblasti (kontrola šírenia zbraní 
hromadného ničenia a citlivých technológií, boj proti terorizmu, 
vojenské ad hoc koalície) sa súčasne stáva viac medziregionálnou 
a transregionálnou.4 Napr. vojnu v Iraku neviedla klasická aliancia, 
ale ad hoc koalícia a Wassenaarska dohoda regulujúca export citli-
vých vojenských a duálnych technológií spája vyspelé štáty z rôz-
nych svetových regiónov.

Naopak, počet ekonomických regionálnych organizácií prudko 
narastá. Spomedzi členských štátov Svetovej obchodnej organizá-
cie (WTO) jedine Mongolsko nie je signatárom nijakej regionálnej 
obchodnej dohody (RTA) [4]. Podľa štatistickej analýzy sú pritom 
tieto organizácie druhé najúspešnejšie pri znižovaní pravdepodob-
nosti vypuknutia konfl iktu [19]. Tzv. nový regionalizmus, tretia 
vlna regionálnej integrácie trvajúca zhruba od 90. rokov 20. storo-
čia, kladie veľký dôraz na uvoľňovanie obchodných bariér a celko-
vú, ekonomickú aj politickú liberalizáciu [20]. Napr. krajiny južnej 
a východnej Európy pred vstupom do EÚ nielenže zrušili colné bari-
éry voči ostatným členským krajinám, ale museli vybudovať aj fun-
gujúci demokratický politický systém a konkurencieschopné trhové 
hospodárstvo. Aj iné regionálne obchodné dohody (napr. Mercosur 
a SADC) obsahujú klauzuly týkajúce sa bezpečnosti, zahraničnej 
a vnútornej politiky. Hranice medzi jednotlivými typmi regionál-
nych organizácií sa takto čiastočne stierajú a hospodárska integrácia 
priamo vplýva aj na bezpečnostnú situáciu.

Regionálna hospodárska integrácia vyžaduje zohľadnenie bez-
pečnostných rizík, a tak aj pôvodne primárne ekonomické zosku-
penia plnia čoraz viac úloh ohľadne bezpečnosti [17]. Napr. colná 
únia ECOWAS (Hospodárske spoločenstvo západoafrických štá-
tov) dokonca priamo vojensky intervenovala napr. počas občianskej 
vojny v Libérii v 90. rokoch 20. storočia5 a EÚ – pôvodne ekono-
mické zoskupenie – buduje vlastné bojové skupiny. Niektoré bez-
pečnostné regionálne organizácie súčasne získavajú ekonomický 
aspekt. Napr. Čína presadzuje návrh, aby pôvodne vojensko-politic-
ká Šanghajská organizácia spolupráce (ŠOS) vytvorila zónu voľného 
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obchodu [27]. Iným príkladom je NATO, ktoré sa z klasickej vojen-
skej aliancie čiastočne pretransformovalo na politickú organizáciu 
[33]. V zmysle Haasovej klasifi kácie nový regionalizmus postupne 
mení všetky významné regionálne organizácie na zmiešané.

Funkcie regionálnych organizácií v oblasti 
medzinárodnej bezpe nosti

Jednou z hlavných funkcií regionálnych organizácií je budovanie 
dôvery prostredníctvom výmeny informácií a vzájomnej kontroly. 
Typickým príkladom úspešného budovania dôvery je činnosť OBSE 
[5]. OBSE poskytuje jednak právny a politický rámec pre znižova-
nie konvenčných síl v Európe a jednak prostriedky pre jeho účin-
né monitorovanie. Napr. programom Open Skies umožňuje sig-
natárom pozorovacie lety nad územím ostatných členských štátov. 
Podobne ŠOS úspešne zvyšuje dôveru medzi stredoázijskými štátmi 
napr. zavedením povinnosti oznamovať vojenské cvičenia [27].

Vo svojej vplyvnej štúdii [13] J. D. Fearon vymedzil jediné dva 
všeobecné prípady, keď vojna môže byť racionálnou alternatívou 
k mieru: ak štáty disponujú podstatnými neverejnými informáci-
ami o svojich vojenských kapacitách a ak trpia neistotou, či druhá 
zmluvná strana splní svoje záväzky. Regionálne organizácie obidva 
principiálne problémy riešia pomocou nezávislého a dôveryhod-
ného poskytovania informácií všetkým stranám. Výsledkom je, že 
vojny medzi členskými štátmi fungujúcej medzinárodnej organizá-
cie nie sú z čisto racionálneho hľadiska potrebné. Na druhej stra-
ne, mnoho vojen sa vedie pre iracionálne dôvody, takže budovanie 
dôvery prostredníctvom regionálnych organizácií nemusí byť vždy 
efektívne.

V prípade vypuknutia medzinárodnej roztržky, niektoré regi-
onálne organizácie (napr. EÚ, OBSE, Organizácia amerických štá-
tov – OAŠ) ponúkajú inštitucionalizované mechanizmy urovnáva-
nia konfl iktov (dispute resolution). Tieto zvyčajne zahŕňajú mediá-
ciu, arbitráž alebo rozhodnutie nadnárodného súdneho orgánu 
[26]. Členské štáty majú vďaka tomu oveľa širšiu škálu prostried-
kov riešenia vzájomných sporov a nemusia hneď siahať k vojne ale-
bo k hrozbám silou pri vzájomnej komunikácii. Väčšina organizá-
cií však zaviedla len neformálne ad hoc mechanizmy urovnávania 
konfl iktov. Napr. prevládajúcim spôsobom riešenia sporov v rám-
ci ASEAN sú bilaterálne rokovania, len občas doplnené neformál-
nou mediáciou pod záštitou iného členského štátu [7]. Hoci nechuť 
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suverénnych štátov k prenosu väčších právomocí na medzinárodné 
organizácie je pochopiteľná, organizácie s formalizovanými spôsob-
mi intervencie sú štatisticky oveľa efektívnejšie pri urovnávaní spo-
rov než organizácie s neformálnymi, ad hoc mechanizmami [10]. 
Podľa štatistických štúdií je tiež efekt regionálnych organizácií na 
urovnávanie medzinárodných kríz zvlášť silný v prípade, ak sú člen-
mi (a súčasne účastníkmi krízy) demokratické štáty [26].

Keďže regionálne organizácie (s výnimkou EÚ) zvyčajne nemajú 
nijaké nástroje na vynútenie kolektívne prijatého rozhodnutia, štáty 
sa podriaďujú dobrovoľne, kalkulujúc, že dlhodobý zisk z budúcej 
spolupráce preváži nad krátkodobým víťazstvom v súčasnom spo-
re [14]. Dobrovoľnosť namiesto vynútiteľnosti je zásadnou črtou 
medzinárodného systému založeného na formálne rovnoprávnych 
suverénnych štátoch.

O niečo menej úspešné sú regionálne organizácie pri rozmiest-
ňovaní pozorovateľských a vojenských misií [33]. Najmä regionál-
ne organizácie, ktorých členovia nedisponujú dostatočnými admi-
nistratívnymi a vojenskými kapacitami, nedokážu vždy naplniť 
ambiciózne bezpečnostné úlohy pridelené členskými štátmi. Napr. 
intervencia ECOWAS v Libérii bola sprevádzaná občasnými poru-
šovaniami ľudských práv a podporou niektorých bojujúcich frakcií. 
Občianska vojna v Sierra Leone skončila, až keď boli jednotky ECO-
WAS nahradené britskými vojakmi a nedostatočne vybavená misia 
ECOWAS v Pobreží slonoviny musela byť doplnená francúzskymi 
mierotvornými jednotkami [22]. Bohatšie regionálne organizácie 
sú úspešnejšie, ako to dokázalo napr. NATO v Bosne a Hercegovi-
ne potom, čo nahradilo menej efektívne velenie OSN. Regionálne 
organizácie môžu rozmiestňovať pozorovateľov i mierotvorné sily 
pružnejšie než BR OSN. Okrem toho znepriatelené strany niekedy 
dôverujú viac kultúrne a geografi cky spriazneným mierotvorcom 
než vojakom prichádzajúcim z neobľúbených veľmocí či bývalých 
koloniálnych mocností.

Okrem udržiavania mieru vo vnútri bezpečnostného spoločen-
stva [6; 12] sa regionálne organizácie snažia udržať mier a bezpeč-
nosť aj vo svojom susedstve (policing of the neighborhood). To sa 
nie vždy darí tak, ako by chceli. Ako dokazuje príklad neefektívnej 
politiky EÚ v oblasti Stredozemného mora, často existuje napätie 
medzi protichodnými cieľmi regionálnej organizácie a štátov v jej 
susedstve (napr. v oblasti migrácie), ako aj medzi jednotlivými cieľ-
mi organizácie (budovanie demokracie verzus potláčanie terorizmu) 
[31]. Regionálne organizácie tiež investujú do povojnovej rekon-
štrukcie susedných krajín, budujúc inštitúcie schopné predchádzať 
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novým konfl iktom [26]. Napr. EÚ je globálne veľmi aktívna v pod-
pore kvalitnej verejnej správy (good governance) a OBSE je zas 
uznávaným pozorovateľom slobodných volieb. Dlhodobé dôsledky 
hlbokých premien politických systémov v okolí regiónov so silný-
mi inštitúciami je ťažké predvídať, ale teória demokratického mieru 
predpokladá, že ak sa zachovajú súčasné trendy, politická liberali-
zácia by mala výrazne prispieť minimálne k trvalému medzištátne-
mu mieru [25]. Podporou politickej stability a prosperity v nečlen-
ských krajinách regionálne organizácie predchádzajú tiež vážnym 
krátkodobým problémom s nelegálnou migráciou, cezhraničným 
organizovaným zločinom a terorizmom – častým externalitám ozb-
rojených konfl iktov.

S tým súvisí aj čoraz užšia regionálna koordinácia boja proti netra-
dičným bezpečnostným hrozbám. Napr. veľká časť členských štátov 
EÚ koordinuje kontrolu pohybu ľudí v rámci schengenského systé-
mu. Nelegálna migrácia si vyžiadala aj zavedenie spoločných patrol 
britských, francúzskych, portugalských, španielskych a talianskych 
lodí v Stredomorí v rámci operácie Ulysses [8]. Európska komisia 
tiež poskytla fi nancie Španielsku na výstavbu plotu v enkláve Ceuta 
na severe Afriky a novým členom EÚ na posilnenie ich východných 
a južných hraníc. Regionálna spolupráca prebieha aj v prípade pre-
vencie pašovania drog a terorizmu. Keďže sa netradičné bezpečnost-
né hrozby málokedy obmedzujú na územie jedného štátu, regionál-
na koordinácia je v týchto oblastiach efektívnejšia než jednostranné 
opatrenia národných vlád.

Okrem priamych aktivít plnia regionálne organizácie bezpeč-
nostné úlohy aj nepriamo, napr. socializáciou aktérov v prostredí 
určitých noriem a hodnôt [5; 18; 27]. Pravidelné stretnutia politi-
kov, štátnych úradníkov a vojakov dávajú týmto kľúčovým predsta-
viteľom možnosť spoznať sa a nadviazať vzájomné vzťahy. Schop-
nosť ASEAN urovnávať konfl ikty je dokonca explicitne založená 
na neformálnych kontaktoch medzi lídrami členských štátov [7]. 
Transnárodné siete špecialistov postupne koordinujú svoje normy 
a záujmy, vytvárajúc regionálny systém aj v oblastiach, ktoré inak 
nie sú regulované medzinárodným právom. Napr. americký Najvyš-
ší súd pri svojom rozhodovaní citoval precedens Európskeho súd-
neho dvora a ministri fi nancií potichu utvárajú hospodársku poli-
tiku svojich krajín v rámci spoločnej, no veľmi málo formalizovanej 
skupiny G-20 [29].

Každá väčšia medzinárodná organizácia zvyčajne vyznáva súbor 
noriem a hodnôt, ktoré socializujú štátnych úradníkov pôsobiacich 
v rámci organizácie [18]. Napr. ASEAN presadzuje v medzištátnych 
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vzťahoch tzv. ASEAN Way (s dôrazom na konsenzus, konzultácie a 
nemiešanie sa do vnútorných záležitostí suverénnych štátov), kým 
európske organizácie trvajú na dodržiavaní ľudských práv, demok-
ratizácii a civilnej kontrole ozbrojených síl. Organizácie svoje hod-
noty aj aktívne šíria, premieňajúc tak normatívne systémy svojich 
členov. Napr. OBSE organizuje semináre, na ktorých sa policajní 
dôstojníci a úradníci rozličných ministerstiev vnútra učia rovnakým 
zásadám policajnej práce [5]. Budovaním vzájomnej dôvery, spoloč-
nej identity a spoločných záujmov, regionálne organizácie transfor-
mujú národný záujem tak, že politiky štátov v regióne majú tenden-
ciu sa zbližovať [24].

Konečným cieľom normatívneho zbližovania je vytvoriť bezpeč-
nostné spoločenstvo (security community): zónu, ktorej obyvatelia 
očakávajú, že spoločenské spory sa budú riešiť bez použitia nási-
lia [12]. Tento cieľ sa naplnil napr. v západnej Európe a Severnej 
Amerike (v medzištátnych vzťahoch aj v Južnej Amerike a čiastočne 
v juhovýchodnej Ázii) [30]. Bezpečnostné spoločenstvá vznikajú, 
keď štáty prestanú považovať vzájomnú vojnu za schodnú alternatí-
vu, pretože napríklad musia čeliť dôležitejšej, vonkajšej hrozbe [12]. 
No pre udržanie a rozvoj takéhoto bezpečnostného spoločenstva sú 
podľa teórie nevyhnutné dva faktory: efektívna komunikácia medzi 
vládami (zvyčajne zaručená práve medzinárodnými inštitúciami) 
a spoločné hodnoty [6; 12]. Hoci empirický výskum [30] nepo-
tvrdil kľúčovú úlohu spoločných hodnôt pri budovaní bezpečnost-
ného spoločenstva, v bezpečnostných spoločenstvách je skutočne 
vyššia nielen vzájomná dôvera medzi elitami, ale aj dôvera medzi 
bežnými občanmi [6; 30].

Ďalším významným spôsobom, ako regionálne organizácie vplý-
vajú na bezpečnosť, je zvyšovanie ekonomickej vzájomnej závislosti 
(interdependence). Regionálna hospodárska integrácia vedie k ras-
tu vzájomného obchodu medzi členskými štátmi a niekedy aj ku 
koordinácii hospodárskej politiky (napr. v rámci menovej únie). 
Zvyšujúce sa toky tovarov a peňazí, prúdiace medzi štátmi, dras-
ticky zvyšujú cenu prípadnej vojny medzi nimi [25]. Ekonomické 
vzťahy tiež štátom ponúkajú možnosť presunúť vzájomné spory do 
nevojenskej oblasti [15]. Výsledkom je štatisticky významné zní-
ženie rizika medzištátnej vojny vplyvom vzájomnej ekonomickej 
závislosti [15; 25].

Vplyv medzinárodných organizácií na bezpečnosť nemusí byť až 
taký zásadný, ako sa predpokladá v prácach teoretikov. Napr. Nye 
poukázal, že z piatich mechanizmov predchádzania konfl iktom, 
ktoré sa v 70. rokoch udávali v literatúre o regionálnej integrácii, 
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fungovali vtom čase len dva: riešenie konfl iktov medzi členskými 
štátmi na pôde regionálnej organizácie a premena vzájomných vzťa-
hov pod vplyvom ekonomickej integrácie [23]. Prebiehajúca vlna 
regionálnej integrácie a jej vplyv na medzinárodnú bezpečnosť ešte 
len čaká na takúto súhrnnú a autoritatívnu analýzu.

Regionálne organizácie v medzinárodnom systéme

Regionálne organizácie možno chápať ako medzistupeň medzi 
národnými štátmi a celosvetovými organizáciami (OSN). Tradičné 
politické regionálne organizácie, ktoré sa explicitne hlásia k myš-
lienke kolektívnej bezpečnosti (napr. OAŠ, Liga arabských štátov, 
Africká únia) zabezpečujú z hľadiska medzinárodného práva mier 
a bezpečnosť podľa čl. 52 Charty OSN a ich činnosť teda nie je 
v rozpore s poslaním OSN. Práve naopak, regionálne organizácie 
často s OSN spolupracujú, poskytujú konzultácie, diplomatickú 
podporu, operačnú podporu, rozmiestnenie jednotiek a podiel na 
spoločných operáciách [22]. Čoraz viac tiež vypĺňajú diery, ktoré 
OSN nedokáže zaplniť pre nedostatok fi nancií a nepružné politické 
rozhodovanie. Vojenské, politické, dokonca aj ekonomické organi-
zácie napríklad poskytujú vojakov a logistiku pre mierotvorné misie 
[9]. Príkladom môžu byť misie ECOWAS v Libérii, Sierra Leone 
a Pobreží slonoviny, misia AÚ v Dárfúre či misie NATO v Afganis-
tane a v Kosove.

Podobne ako boom hospodárskych regionálnych zoskupení 
nasleduje za každým zablokovaným kolom rokovaní o globálnej 
liberalizácii svetového trhu [21], tak možno očakávať ďalšie prehl-
bovanie regionálnej bezpečnostnej spolupráce pre (1) ťažkopádnosť 
OSN, (2) neschopnosť väčšiny štátov čeliť súčasným transnárod-
ným hrozbám a (3) snahu hegemóna (USA) znižovať výdavky na 
bezpečnosť [11].

Implikácie pre Slovensko

Regionálne organizácie sú zvlášť dôležité pre malé krajiny, pretože 
im umožňujú dať dokopy zdroje potrebné na vedenie zahraničnej 
politiky. Napr. ministri obrany krajín Vyšehradskej skupiny pravi-
delne koordinujú svoje zahraničnopolitické stanoviská a dokon-
ca rokujú aj o možnom vytvorení spoločnej bojovej skupiny EÚ. 
Na druhej strane, ako dokazuje zapojenie SR do výstavby dvoch 
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iných bojových skupín (prvej s ČR a druhej s Litvou, Lotyšskom, 
Nemeckom a Poľskom), podobné aktivity sa dajú riešiť aj mimo 
rámca regionálnych organizácií. A keďže sieť regionálnych orga-
nizácií je veľmi komplexná, je ťažké zabezpečiť komplementari-
tu a vyhnúť sa neefektívnej duplicite (napr. v prípade EÚ, NATO 
a OBSE). Celkovo tiež reálne postavenie regionálnych organizá-
cií v oblasti medzinárodnej bezpečnosti závisí od ochoty hegemó-
na (USA) znášať výdavky spojené so zabezpečovaním bezpečnosti. 
Postupné znižovanie podielu USA na svetovom HDP a na svetovej 
vojenskej sile môže urobiť regionálnu spoluprácu v oblasti bezpeč-
nosti nevyhnutnou. Už v súčasnosti regionálne organizácie jednak 
dopĺňajú aktivity USA a iných veľmocí v horúcich zónach (napr. 
NATO v Afganistane) a jednak predstavujú alternatívu k chaosu 
v prípade, že sa USA rozhodnú zo dňa na deň opustiť daný región 
(napr. na západnom Balkáne). Keďže SR si nedokáže zabezpečiť 
vonkajšiu bezpečnosť vlastnými prostriedkami, zvyšovanie efekti-
vity regionálnych organizácií na poli medzinárodnej bezpečnosti 
je v jej životnom záujme.
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Úvod

Za posledné desaťročie sa euroatlantické bezpečnostné spoločen-
stvo snažilo vyrovnať s výzvami obdobia po skončení Studenej 
vojny. Najmä po 11. 9. 2001 sa zvýšila nevyhnutnosť konfrontá-
cie problémov, ktoré majú súčasne regionálny i globálny význam. 
Nové trendy v svetovej politike spochybňujú minulé premisy 
absolútnej suverenity štátov a nenarušiteľnosti ich hraníc. Výni-
močné postavenie USA ako prvej svetovej hyperveľmoci je ďalším 
z nových faktorov v súčasnom rozložení bezpečnostných síl v pro-
stredí defi novanom zvýšenou neistotou a výraznejšou účasťou neš-
tátnych aktérov [15].

Hoci sa jednotlivé časti euroatlantickej bezpečnostnej architek-
túry neustále vyvíjali, vyvstávajú dôležité otázky relevantnosti udr-
žania jestvujúceho systému. Súčasné trendy a udalosti intenzívne 
zasiahli spájajúce články aj samotnú podstatu transatlantického 
vzťahu. Čo nám teda môže ponúknuť budúcnosť? Pokračujúcu 
vzájomnú spoluprácu alebo atmosféru, v ktorej „USA bojujú, OSN 
kŕmi a EÚ fi nancuje?“ [17].

V čase, keď väčšina medzinárodných organizácií podstupuje urči-
tú formu reforiem alebo transformácie, je jednou z kľúčových otá-
zok „Čo a ako treba urobiť pre zlepšenie medzinárodnej bezpečnos-
ti a stability a ako je možné efektívnejšie spolupracovať pri dosaho-
vaní tohto spoločného cieľa“. Stará čínska kliatba „bodaj by si žil 
v zaujímavej dobe“ sa môže mimoriadne hodiť nám všetkým, ktorí 
žijeme v 21. storočí s „novými“ a mnohotvárnymi hrozbami a rizi-
kami súčasnosti. Rímsky summit NATO (1991) potvrdil, že bez-
pečnostnou situáciou v Európe sa nemôže zaoberať jediná organizá-
cia a navrhol rámec vzájomne sa podporujúcich inštitúcií. V rámci 
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takejto štruktúry by sa NATO, OBSE, EÚ a Rada Európy integro-
vali a všetky by mali zvláštnu úlohu v spoločnom úsilí pri predchá-
dzaní alebo manažovaní kríz ohrozujúcich stabilitu a bezpečnosť 
Európy. Od Rímskeho summitu podnikla aliancia rad krokov, kto-
ré mali napomôcť vytvoreniu základu pre takéto kooperujúce bez-
pečnostné usporiadanie.

Finan né a obchodné organizácie

Svetová banka (SB) a Medzinárodný menový fond (MMF) boli 
navrhnuté v Bretton Woods, New Hampshire, USA, v júli 1944 
ako dva základné piliere povojnového ekonomického poriadku. 
Tvorcovia systému Bretton Woods mali ambiciózny cieľ – vytvoriť 
nový ekonomický poriadok. Mnohí vplyvní myslitelia pripisovali 2. 
svetovú vojnu ekonomickej anarchii, ktorá jej predchádzala, a kon-
štatovali, že potrebný bol úplne nový začiatok. 

Finančné organizácie 
Medzinárodná banka na obnovu a rozvoj, inak povedané Sve-
tová banka (SB, zal. 1944), je verejný finančný sprostredkova-
teľ. Zväčša si požičiava predajom cenných papierov na základe 
komerčných podmienok. Zisky potom požičiava na financovanie 
investícií v krajinách v hmotnej núdzi. Okrem toho poskytuje 
poradenstvo v oblasti ekonomickej politiky a technickej pomo-
ci s cieľom dlhodobo zvýšiť ekonomický rozvoj v chudobnejších 
členských štátoch. Svetová banka je jedným z najväčších zdro-
jov medzinárodnej rozvojovej pomoci. Operujúc vo viac ako 100 
rozvojových krajinách poskytuje kombináciu financií a nápadov, 
ako zlepšiť životné podmienky a odstrániť najzávažnejšie formy 
chudoby. 

MMF nie je bankou, ale klubom. Členské krajiny platia pred-
platné a zaväzujú sa dodržiavať vzájomne výhodný kódex ekono-
mických pravidiel. Za určitých podmienok dovoľuje klub svojim 
členom, aby si krátkodobo vypožičali fi nancie zo spoločných prí-
spevkov. Štatutárne ciele MMF sú: podporovať medzinárodnú 
menovú spoluprácu; sprostredkovať rozširovanie a vyvážený rast 
medzinárodného obchodu; podporovať výmennú stabilitu; asis-
tovať v zakladaní multilaterálneho systému platieb; a dočasne dať 
svoje prostriedky k dispozícii svojim členom, ktorí majú problémy 
s platobnou bilanciou pri dostačujúcich garanciách. Za posledné 
roky sa doktrína MMF, podľa ktorej sú makroekonomická stabilita 
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a liberálna, trhovo orientovaná ekonomika podmienkami pre udr-
žateľný ekonomický rast, stala ortodoxným učením v takmer každej 
krajine sveta. 

MMF a SB pravidelne a na viacerých úrovniach spolupracujú na 
pomoci členským krajinám a angažujú sa v niekoľkých spoločných 
iniciatívach. Hlavným cieľom SB bolo podporovať rozvoj; cieľom 
MMF bolo udržiavať poriadok v medzinárodnom menovom sys-
téme – prinajmenšom v teórii. Celé roky bolo rozdelenie zodpo-
vednosti jasné [7]. No začiatkom 70. rokov 20. storočia sa situácia 
zastrela rozpadom systému stanovených výmenných kurzov, ktoré 
konferencia v Bretton Woods priniesla. Plávajúce meny a expanzia 
súkromných kapitálových trhov opustila zámery kódexu ekonomic-
kých pravidiel z Bretton Woods a spochybnila úlohu MMF. Počas 
80. rokov sa SB a MMF snažili vyrovnať s novým problémom dlhu 
rozvojových krajín. Čoskoro sa rozdelenie úloh ešte viac zahmlilo, 
takmer na nepoznanie. Fond mal zrazu obavy z dlhodobého vývoja 
a SB sa začala zaujímať o krátkodobú makroekonomickú politiku. 
V jednej rozvojovej krajine tak existovali dva prekrývajúce sa prog-
ramy ekonomickej reformy dvoch inštitúcií s dvoma rozpočtami. 
Podmienky ich spolupráce boli napokon zakotvené v dohovore v 
roku 1989 a zabezpečila sa efektívnejšia spolupráca v oblastiach, 
ktoré sa prekrývali. Podmienky boli ďalej rozpracované do smerníc 
a zaoberali sa špecifi ckými témami ako napr. verejné výdavky a pod-
mienenosť pôžičiek. 

Kritici hovorili, že SB a MMF používali tie isté mechanizmy 
rozvoja bez ohľadu na okolnosti krajiny. Ich reformné poraden-
stvo založené na ultraliberalizme, reštriktívnych opatreniach, 
exporte a znižovaní infl ácie nie vždy pomohlo; viedlo aj k stagná-
cii, poškodilo chudobných; uvalilo reštriktívne opatrenia na člen-
ské štáty, ale vykúpilo komerčné banky [15]. Trhovo orientovaná 
fi lozofi a voľného obchodu sa aplikovala ako doktrína, ignorova-
la názory vlád rozvojových krajín, nemala žiaden dosah na vlády 
bohatých krajín a konšpirovala s nežiaducimi režimami v rozvo-
jových krajinách. Niektoré krajiny ako Peru, Brazília alebo Pakis-
tan dokonca prestali spolupracovať, pretože ekonomická politika 
MMF bola reštriktívna, ale pod fi nančným tlakom opäť vstúpili 
do vyjednávaní. 

Obe inštitúcie napriek svojej pružnosti v nových podmienkach 
až tak neuspeli v riešení hlavných fi nančných problémov obrov-
skej zadlženosti rozvojových krajín, hyperinfl ácie alebo nestabil-
ných fi nančných trhov nových priemyselných krajín. Ak pretočí-
me hodiny späť, nevyriešime problém. Obe inštitúcie potrebujú 
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zmenu, aby mohli nachádzať lepšie riešenia súčasných fi nančných 
problémov. Za posledné desaťročia sa ukázalo, že chudoba, eko-
nomická bezpečnosť a mier sú prepojené, a že chudoba je medzi 
hlavnými koreňmi konfl iktov. Tento poznatok viedol MMF a Sve-
tovú banku k tomu, aby prijali dôležité opatrenia: zaistiť ľudskú 
bezpečnosť a zamerať sa na ekonomickú stabilitu v rozvojových 
krajinách. 

Sily globalizácie sú sprevádzané zakladaním nových inštitúcií, 
ktoré sa pridávajú k už existujúcim aktérom a pôsobia na medzi-
národnej pôde. Pre súčasný fi nančný systém je charakteristické, že 
má viac hráčov: popri MMF a SB je to súkromný kapitál, zabez-
pečovacie (hedgingové) fondy, rôzne nové a mocné konzultač-
né fóra (G-7, G-8), regionálne rozvojové banky a nadnárodné 
fi rmy. 

Finančné krízy za posledné roky odhalili slabosti medzinárodné-
ho fi nančného systému, súvisiace často so zvyšujúcim sa objemom 
a dôležitosťou veľkých cezhraničných kapitálových tokov, ako to 
bolo napr. v Juhovýchodnej Ázii. Čo sa týka znižovania celosvetovej 
chudoby, pre ekonómov nie je skutočnou otázkou, či globalizácia 
je dobrá, alebo nie, ale prečo je pre niektoré krajiny či celé oblasti 
(hlavne na africkom kontinente) také ťažké participovať na tomto 
systéme. Vlády najchudobnejších krajín však často nesú zodpoved-
nosť za to, že elity premrhajú fi nancie a že zlyháva systém zaistenia 
bezpečnosti a stability. Je potrebné podotknúť, že systém zadávania 
a prideľovania medzinárodnej pomoci je nevyvážený, zbrojace kra-
jiny neraz dostávajú viac než iné. V súčasnosti jedna štvrtina pomo-
ci smeruje trom štvrtinám najchudobnejších krajín. Táto pomoc je 
nevyhnutná pre mnohé z nich (napr. pre Mozambik pomoc pred-
stavuje dve tretiny HDP).

Medzinárodné fi nančné trhy za posledné desaťročie zaznamenali 
bezprecedentný rast vo svojom objeme a sofi stikovanosti. Súkrom-
né kapitálové toky dnes predstavujú hlavný zdroj podpory rastu 
a produktivity. Na druhej strane treba uznať, že môžu byť zdrojom 
náhlej a nečakanej krízy. Ľahkosť, s akou možno v súčasnom sve-
te previesť kapitál, prispela k fi nancovaniu násilných konfl iktov, 
občianskych vojen a terorizmu. Medzi zločinom a konfl iktom je 
jasný vzťah, či už zoberieme do úvahy peniaze z drog, z ktorých sa 
fi nancuje konfl ikt v Kolumbii alebo „krvavé diamanty“ Západnej 
Afriky. Čo si má človek myslieť o vzťahu medzi chudobou a voj-
nou, hlavne občianskou vojnou, ktorá dnes predstavuje najnásilnej-
ší druh konfl iktu? Najlepším indikátorom konfl iktu sú nízke prie-
merné príjmy, nízky rast a vysoká závislosť na exporte primárnych 

Finan né a mimovládne medzinárodné organizácie a ich význam pre bezpe nos



2.3

613

produktov (napr. ropa či diamanty). SB tvrdí, že ak sa príjem na 
osobu zdvojnásobí, nebezpečenstvo občianskej vojny klesne o 50 
% – každým percentom rastu sa znižuje nebezpečenstvo konfl ik-
tu o jedno percento. Miléniová deklarácia OSN vyhlásila, že kľú-
čovou výzvou pre spoločenstvo národov je urobiť z globalizácie 
pozitívnu silu pre ľudí na celom svete. Globálne trhové sily dokážu 
generovať bohatstvo a rozširovať prosperitu, ale tam, kde je vývoj 
nerovnomerný, môže vyústiť do politického napätia a ešte väčšej 
nestability. 

Obchodné organizácie
Od konca 2. svetovej vojny svetový obchod doslova explodoval. V 
rokoch 1948 – 1974 vzrástol priemerne o 7,5 % za rok: 9 % v roku 
2004 a 6 % v roku 2005. Rast obchodu je rýchlejší než ekonomic-
ký rast: každá krajina vyváža (a dováža) časť svojho HDP a rôzne 
ekonomiky sa prepájajú. Hodnota obchodu s tovarom po prvýkrát 
prekročila 10 000 mld. USD a služby sa vyšplhali na 2 400 mld. 
USD. Medzinárodný obchod je motorom svetového ekonomické-
ho rastu, vedie k rozvoju a je najlepším spôsobom pomoci rozvojo-
vým krajinám [13]. 

Globalizácia je kľúčovým slovom posledných 40 rokov a hlavný-
mi hráčmi v nej sú nadnárodné fi rmy. Vyvíjajú stratégie s celosve-
tovým pokrytím a niektoré z nich sú mocnejšie než malé európske 
štáty; medzi najmocnejšími 60 veľmocami je aj 19 gigantických spo-
ločností ako napr. GM, IBM alebo Exxon. Vnútrofi remný obchod 
predstavuje tretinu svetového obchodu. Vplyv týchto fi riem na špič-
kovú politiku je enormný a tvaruje svetový obchod. Firmy profi tujú 
z voľného obchodu a porovnateľných výhod krajín. Praktizujú out-
sourcing podľa ceny a kvality pracovnej sily, menových podmienok, 
trhov, voľnej zóny, atď. a majú silnú tendenciu vytvárať jednotný 
globálny obchodný priestor. 

Tento pozitívny vývoj existuje vďaka vládnucemu ekonomické-
mu liberalizmu a víťazstvu voľného obchodu. Zníženie obchodných 
obmedzení bolo cieľom Všeobecnej dohody o tarifách a obchode 
(VDTO, podpísaná 1. 1. 1948) a od roku 1995 tento cieľ má aj 
Svetová obchodná organizácia (SOO). VDTO sa mala stať štvrtou 
kapitolou Medzinárodnej obchodnej organizácie (MOO), ktorá 
mala doplniť ďalšie dve inštitúcie Bretton Woods (MMF a SB), 
ale bola zablokovaná Senátom USA a nakoniec nevznikla. Signa-
tári VDTO z času na čas dojednali obchodné dohody, ku ktorým 
mali pristúpiť všetky krajiny. Každá skupina dohôd sa volala „kolo“ 
(ženevské, Kennedyho, tokijské, uruguajské). Každá z dohôd 
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zaväzovala členov k znižovaniu niektorých taríf. Uruguajské kolo 
skončilo existenciu VDTO a založilo novú, lepšie organizovanú 
inštitúciu, ktorá prijala princípy a dohovory VDTO a rozšírila sa 
o cca 30 ďalších dohovorov okrem riešenia obchodných sporov 
medzi členskými krajinami. 

Dnes je SOO hlavným orgánom medzinárodného obchodu. 
Tvorí a zavádza pravidlá obchodu a trestá previnilcov. Od roku 
1995 jej členstvo vzrástlo na 149 krajín. Napriek tomu niektoré 
dôležité krajiny ešte nie sú jej členmi. Žiadosť Ruska bola odmiet-
nutá G8 na summite v Sankt Peterburgu. SOO organizovala kolo 
rozhovorov v katarskom meste Doha v novembri 2001 s cieľom 
dosiahnuť podstatné výhody hlavne pre chudobné krajiny. Nez-
hody o liberalizácii poľnohospodárskeho obchodu viedli k rozpa-
du rozhovorov v mexickom Cancúne v septembri 2003, ale sľub 
bohatých krajín znížiť dotácie obnovil tento proces v roku 2004. 
Okrem hosťovania rokovaní o obchodných pravidlách SOO fun-
guje ako arbiter v otázkach sporov členských krajín týkajúcich sa 
jej pravidiel. Na rozdiel od väčšiny medzinárodných organizácií má 
SOO značné právomoci vynútiť si svoje rozhodnutia prostredníc-
tvom obchodných sankcií voči členom, ktorí sa nepodriadia jej roz-
hodnutiam. Členské štáty môžu predložiť formálne námietky pred 
Rozhodcovský súd SOO. Ak sa krajina nepodriadi rozhodnutiu 
Rozhodcovského súdu, SOO môže autorizovať „odplatné opatre-
nia“, t. j. obchodné sankcie v prospech člena alebo členov, ktorí sú 
zodpovední za spor. 

Okrem SOO existujú aj iné regionálne organizácie a dohovory, 
ktoré podporujú voľný obchod. Najpokročilejšia je Európska únia, 
ale určitú úroveň odstránenia bariér dosiahli napr. aj ASEAN ale-
bo MERCOSUR. Napriek tomu stále existuje ochrana obchod-
ných záujmov v rozličných formách. EÚ, USA a Japonsko sa zatiaľ 
nevzdali svojich dotácií do poľnohospodárstva a obchodných bari-
ér, Francúzsko bráni svoju „kultúrnu výnimočnosť“ a mnohé kraji-
ny používajú technické normy či komplikovanú dovoznú byrokra-
ciu ako kabát protekcionizmu. Niektoré rozvojové krajiny sa snažia 
chrániť svoj vznikajúci priemysel uzatváraním hraníc. 

Štruktúra svetového obchodu je nedokonalá a vedie k mnohým 
problémom. Hlavný je problém nerovnosti obchodu a rozširu-
júcej sa priepasti medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami. 
Tri hlavné póly (USA, EÚ, Japonsko) predstavujú 56 % svetové-
ho obchodu. Podiel tretieho sveta na svetovom obchode je 22 %. 
Za posledných niekoľko rokov priemyselné krajiny vyvážajú fi nálne 
výrobky vďaka lacnej pracovnej sile. Najchudobnejšie krajiny Afriky 
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a Strednej Ameriky sú stále závislé od jedného alebo niekoľkých 
primárnych produktov. Majú len niekoľko obchodných partnerov, 
ceny tovarov sú nestále a dopyt sa znižuje z dôvodu náhrad. Ceny 
vyvážaných produktov sa zvyšujú pomalšie než ceny dovážaných 
fi nálnych výrobkov, čo ďalej oslabuje fi nančnú a menovú rovnová-
hu. Táto krehkosť a závislosť významne poškodzujú rozvoj najchu-
dobnejších krajín. 

Mimovládne organizácie

Organizácie ako Oxfam, Greenpeace, Amnesty International a tisíc-
ky ďalších slúžia potrebám verejnosti v národnom a medzinárod-
nom rozmere. Známe tiež po názvom „súkromné dobrovoľnícke 
organizácie“, „občianske organizácie“ alebo „občianske združenia“, 
získali prívlastok mimovládne organizácie (MVO), ktorý pochá-
dza zo slovníka OSN a používa sa na rozlíšenie ich predstaviteľov 
od ofi ciálnych vládnych predstaviteľov. Hoci mnohé MVO nie sú 
naklonené tomuto názvu, termín je široko zaužívaný, pretože sys-
tém OSN kladie hlavný dôraz na medzinárodnú tvorbu pravidiel 
a politiky v oblastiach, kde pôsobí väčšina MVO. 

Charitatívne a spoločenské organizácie nezávislé od štátu exis-
tovali v mnohých historických kontextoch, hoci súčasné MVO sú 
moderným fenoménom. Počet týchto organizácií začal narastať 
s rozširovaním občianskych práv v Európe a Amerike v 18. a 19. 
storočí, pričom slúžili ako nástroje napĺňania potrieb spoločens-
tiev, ochraňovali ich záujmy a propagovali novú politiku. Počas 19. 
storočia sa nezávislé asociácie tohto druhu zaoberali témami ako 
práva žien, podmienky chudobných, zneužívanie alkoholu a mest-
ské reformy. Jednou z prvých bol Medzinárodný výbor Červené-
ho kríža (zal. 1863). Dnes je Medzinárodný Červený kríž a Čer-
vený polmesiac najväčšou humanitárnou organizáciou spomedzi 
MVO. 

V súčasnosti sa MVO zaoberajú všetkými možnými problemati-
kami a sú zastúpené v takmer každej časti sveta [16]. Hoci sa akti-
vity medzinárodných MVO postupne rozrastajú, väčšina je čin-
ná v jednej krajine a často v určitej miestnej lokalite. Počet MVO 
v USA je asi 2 milióny, väčšina vznikla za posledných 30 rokov, Rus-
ko ich registruje 65 000 a India asi 2 milióny. Desiatky vznikajú 
denne. V Keni ich vznikne okolo 240 každý rok. Tie najdôležitej-
šie s medzinárodnou pôsobnosťou vedú kampaň za ľudské práva, 
sociálnu spravodlivosť a širšie ideály. Na medzinárodnej úrovni ich 
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pôsobia tisíce. Asi 29 000 sa kvalifi kuje ako medzinárodné MVO 
(s programami a fi liálkami v mnohých krajinách), čo je obrovský 
nárast zo zhruba 400 spred storočia. Napríklad Amnesty Internati-
onal má viac než 1,8 milióna členov, podporovateľov a predplatite-
ľov vo viac ako 150 krajinách. 

Keďže MVO berú na seba stále dôležitejšie úlohy v politickom 
živote, kritici uvádzajú, že prezentujú mnohé navzájom konfl iktné 
postoje, čo môže naštrbiť a oslabiť politickú aktivitu. Dnes nachá-
dzame niekoľko MVO, ktoré si navzájom konkurujú v tej istej 
oblasti záujmu a ich vzájomné súperenie môže podlomiť politickú 
efektivitu. Mnohé MVO s dobrou reputáciou sa snažia vyhnúť sa 
takémuto obmedzeniu spoluprácou s inými, niektoré sa zaoberajú 
vytváraním koalícií. 

V oblasti medzinárodných vzťahov sa o MVO hovorí ako o „neš-
tátnych aktéroch“ (kategória, ktorá môže zahŕňať aj nadnárodné 
korporácie). Termín naznačuje rastúci vplyv MVO na scéne medzi-
národnej politiky, kde v minulosti zastávali významné úlohy iba štá-
ty [10]. Hoci majú len minimálne formálne právomoci nad prijíma-
ním medzinárodných rozhodnutí, ich sila odporúčania je dôležitá 
a na svojom konte majú mnoho úspechov. Za posledné roky sa im 
podarilo úspešne podporiť nové environmentálne dohovory, posil-
nili práva žien a podarilo sa im presadiť dôležité opatrenia pre pou-
žívanie a kontrolu zbraní, ako aj pre odzbrojovanie. MVO zlepšili 
práva a blaho detí, invalidov, chudobných a domorodých obyvateľov 
– úspechy, ktoré vznikli vďaka zvyšujúcej sa globalizácii a tlaku bež-
ných ľudí vyzývajúcich na kontrolu a usmernenie sveta za hranicami 
vlastného štátu. Práca MVO v oblasti environmentalistiky viedla 
k prijatiu Montrealského protokolu o látkach stenčujúcich ozónovú 
vrstvu (1987). Medzinárodná kampaň pre zákaz pechotných mín, 
organizovaná koalíciou MVO, bola hlavnou hnacou silou pre pri-
jatie Dohovoru o zákaze mín (1997). Koalícia MVO podporujúca 
založenie Medzinárodného trestného tribunálu zohrala nenahra-
diteľnú úlohu pre prijatie Rímskej zmluvy z roku 1998 a Jubilejná 
kampaň 2000 zmenila myslenie a politiku vo vzťahu k zadlženosti 
chudobných krajín. Zároveň vplyvné MVO požadovali spravodli-
vejšiu ekonomickú politiku zo strany SOO, MMF a SB. Nedávne 
víťazstvá MVO sa pripisujú efektívnemu využitiu internetu, ktoré 
umožnilo mobilizáciu členskej základne. 

Niektoré MVO fungujú samostatne, kým iné pracujú v zoskupe-
niach ako napr. Medzinárodná sloboda prejavu eXchange (Interna-
tional Freedom of Expression eXchange), ktorá je globálnou sieťou 
viac než 60 MVO podporujúcich a chrániacich slobodu prejavu. 
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Niektoré ako Greenpeace organizujú hlučné protesty a demonštrá-
cie, iné dávajú prednosť triezvemu vzdelávaniu alebo tichej diplo-
macii. Iné, napr. Transparency International, pomenúvajú a zahan-
bujú tých, ktorí vládnu a zneužívajú občianske práva a ďalšie úzko 
spolupracujú so štátom. Niektoré zjednodušujú problematiku pre 
kampaň medzi širšou verejnosťou, ďalšie produkujú detailné sprá-
vy, aby informovali legislatívu a exekutívu. Vlády a medzinárodné 
organizácie niekedy pokladajú MVO za otravné živly ohrozujúce 
ich záujmy, ale v konečnom dôsledku ich potrebujú, aby zvýšili legi-
tímnosť svojich rozhodnutí v očiach verejnosti. Príkladom je Sieť 
tretieho sveta (Th ird World Network), ktorá ma štatút konzultanta 
pri Konferencii OSN o obchode a rozvoji a Ekonomickej a sociálnej 
rade OSN. Niektoré MVO sú veľmi fi nančne závislé od vlád. Štvr-
tina z príjmu 162 mil. USD (1998) organizácie Oxfam, bojujúcej 
za odstránenie hladu na svete, bola venovaná britskou vládou a EÚ 
[2]. V porovnaní s častými škandálmi korupcie a zneužitia právo-
moci predstaviteľmi národných štátov si MVO počínajú relatívne 
cnostne, hoci sú kritizované pre nedemokratické štruktúry a malé 
možností kontroly. Správa týchto organizácií nie je vždy transpa-
rentná a reprezentatívna, a z času na čas sa organizujú iniciatívy na 
ich kontrolu a monitorovanie ich aktivít. Z dôvodu takej komplex-
nej rôznorodosti je veľmi ťažké formulovať zovšeobecnenia na adre-
su MVO.

Rozpočet veľkých medzinárodných MVO môže dosahovať 
desiatky miliónov dolárov, hoci väčšina rozpočtov je striedmejšia. 
Rozpočet Amerického združenia dôchodcov predstavoval niečo 
viac než 540 mil. USD (1999) a  Human Rights Watch zinkaso-
vala a minula 21,7 mil. USD dolárov (2003). Financovanie MVO 
je kryté z viacerých zdrojov. Tradične sú členské poplatky hlavným 
zdrojom rozpočtu, ale dnes MVO využívajú iné zdroje fi nancovania 
vrátane grantov a kontraktov z vládnych a medzinárodných inšti-
túcií, poplatkov za služby, ziskov z predaja tovaru, fi nancovania zo 
zdrojov nadácií, korporácií a bohatých jednotlivcov. Čoraz častej-
šie MVO zaoberajúce sa poskytovaním humanitárnej a rozvojovej 
pomoci, napr. CARE a Oxfam, dostávajú granty z vládnych prog-
ramov medzinárodnej pomoci. V 90. rokoch vysoký komisár pre 
utečencov pri OSN vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že 
vlády prerozdeľovali fondy na humanitárnu pomoc v rámci svojich 
národných MVO, čím sa medzinárodným agentúram ušlo menej. 
Agentúry tým strácali kapacity potrebné na koordináciu humanit-
nej pomoci pri rozsiahlych katastrofách, keďže sa na scéne objavili 
desiatky MVO. Do roku 1994 sa fi nancovanie MVO zo zdrojov EÚ 
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zvýšilo na jednu miliardu dolárov. Tieto granty pokryli viac než 40 
% príjmu MVO ku koncu storočia. Tento trend nevyhnutne vysta-
vuje MVO tlaku vlád a obmedzuje ich kapacitu konať nezávisle. 

Od konca Studenej vojny sa MVO vyprofi lovali ako dôležitá 
súčasť mechanizmu intervencie v zónach konfl iktov v súvislosti 
s tradičnými formami udržania mieru a možno o niečo dôležitejšie 
v oblasti dlhodobej prevencie, budovania mieru a bezpečnostných 
analýz. International Crisis Group (ICG) je MVO, ktorej úloha 
spočíva v predchádzaní a riešení tragických konfl iktov prostredníc-
tvom terénnych analýz a lobingu na vysokej úrovni. Keď hrozí v kra-
jine, že vypukne, eskaluje, alebo sa znovu prejaví veľká vlna násilia, 
ICG vysiela tímy politických analytikov do oblasti, alebo do blíz-
kosti oblasti konfl iktu. Na základe informácií, ktoré tímy zozbie-
rajú, organizácia vytvorí analytické hlásenia s odporúčaniami pre 
svetových lídrov a organizácie. Za cieľ majú prispieť k tvorbe stabil-
ných, sebestačných a demokratických entít – no zároveň vyvstávajú 
otázky o podstate úloh, cieľoch a vzťahoch MVO s vojenskými sila-
mi, štátmi a inými národnými/medzinárodnými organizáciami. Od 
začiatku vojny proti terorizmu sú niektoré MVO presvedčené, že 
boli identifi kované podľa svojho pôsobenia, ich neutralita sa naru-
šila a stali sa terčom. MVO pôsobia v sociálnych, ekonomických 
a politických oblastiach, prioritne vo vojnou rozbitých oblastiach 
a rozdelených spoločnostiach, kde je potrebná obnova [3]. Dôleži-
tosť ich príspevkov a dlhodobých vplyvov na zóny konfl iktu ostá-
va predmetom diskusie, ako aj ich vplyv na medzinárodné spolo-
čenstvo a jeho prax pri intervencii. Vznikli mnohé politické prob-
lémy pri snahe MVO získať väčší operačný priestor, alebo keď na 
ne boli delegované úlohy medzinárodnými organizáciami a štátmi. 
Ako prebiehajú diskusie o demokracii a zodpovednosti v globál-
nom rozhodovacom procese, je stále viac jasné, že MVO zohráva-
jú kľúčovú úlohu. Globalizácia vytvorila cezhraničné spoločenstvá 
záujmu, ktoré MVO reprezentujú. Národné vlády nedokážu vždy 
konať efektívne a legitímne. Dá sa očakávať, že v globalizujúcom sa 
svete 21. storočia budú mať MVO rastúci medzinárodný charakter 
a zodpovednosť. 

Implikácie pre Slovensko

Kľúčovou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo je urobiť z glo-
balizácie pozitívnu silu pre ľudí na celom svete. Nerovnomerný 
vývoj v dôsledku pôsobenia globálnych trhových síl môže vyústiť 
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do politického napätia a nestability. Štruktúra svetového obchodu 
je nedokonalá a vedie k mnohým problémom. Hlavný je problém 
nerovnosti obchodu a rozširujúcej sa priepasti medzi priemyselnými 
a rozvojovými krajinami. Slovensko by sa malo podieľať na redukcii 
rozdielu medzi hlavnými pólmi svetového obchodu a tretím svetom 
reformou kľúčových inštitúcií a pravidiel svetového obchodu. 

Národné vlády nedokážu vždy konať efektívne a legitímne. Dá sa 
očakávať, že v globalizujúcom sa svete 21. storočia budú mať MVO 
rastúci medzinárodný charakter a zodpovednosť. Slovensko musí 
zohľadniť rast vplyvu a dôležitosti mimovládnych cezhraničných 
záujmových spoločenstiev a integrovať ich hlbšie do procesov príp-
ravy a najmä kontroly štátnej politiky.
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1 Sta  vznikla v rámci ešení
grantového projektu íslo 
407/06/P008 „Role nevlád-
ních organizací p i postkon-
fliktní rekonstrukci“, podpo-
rovaného Grantovou agentu-
rou R – pozn. aut.

2 Autora si je v doma, že 
jak INGOs, tak další nestát-
ní akté i mají vliv na mezi-
národní politiku, zejména 
na udržení, resp. ohrože-
ní bezpe nosti. Vzhledem 
k rozsahu a vymezení textu 
však není možné analyzo-
vat všechny typy nestátních 
aktér  – pozn. aut.

Autorka: Šárka WAISOVÁ1

Oponent: Mária KOČNEROVÁ

Úvod
Degovernmentalizace politického procesu a proliferace nevládních organizací
Defi nice nevládní organizace: mission impossible?
Nevládní organizace jako mírotvorní aktéři
Závěrem

Úvod

V posledních desetiletích vykazuje mezinárodní systém řadu změn: 
jednou z nejzásadnějších je proměna typu a charakteru aktérů vstu-
pujících do mezinárodních her. Od 70. let 20. století a s novou inten-
zitou po skončení studené války vstupují do formování mezinárodní 
politiky nestátní aktéři. Role nestátních aktérů a vztah mezi nestátní-
mi aktéry a státy je nahlížen různými perspektivami – někteří autoři 
(Strange) charakterizují současný vztah mezi státem a nestátními 
aktéry jako „ústup moci státu“, jiní (Sending a Neumann) hovoří 
spíše o degovernmentalizaci, nikoliv však degovernmentalizaci per 
se, nýbrž o sdílení moci mezi státem a nestátními aktéry.

Úvod stati upozorňuje na proměnu pojetí moci a jejího vlivu 
na vztahy mezi státem a nestátními aktéry. V další části textu pak 
autorka seznámí čtenáře se základní typologií nestátních aktérů, 
přičemž důraz bude kladen na mezinárodní nevládní organizace 
(INGOs)2. V závěru textu bude analyzována role INGOs v sou-
časné mezinárodní politice, přičemž důraz bude kladen na jejich 
působení v oblasti udržení míru a bezpečnosti. V závěru kapitoly 
bude věnována pozornost dopadu a vlivu analyzovaného tématu na 
Slovensko.

Degovernmentalizace politického procesu 
a  proliferace nevládních organizací

Současný mezinárodní systém je střídavě označován jako postmo-
derní, neomedievalistický či postvestfálský. Tato označení vycházejí 
z přesvědčení, že současný charakter mezinárodního systému se liší 

Nevládní organizace 
jako mírotvorní aktéři
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3 Toto pojetí mezinárodních 
vztah  autorka prezentovala 
i v n kterých starších pracích, 
nap . [7]. Za cenné podn ty
a p ipomínky k této otázce 
d kuji kolegovi N. Hynkovi 
– pozn. aut. 

4 Epistémická spole enství 
p edstavují sí  profesionál ,
jejichž odbornost a kompe-
tence v ur ité odborné oblas-
ti je široce uznávána. Tito 
profesionálové si na základ
své odbornosti d lají nárok 
na posuzování ur ité – rele-
vantní – oblasti. lenové 
epistémických spole enství 
sdílejí konkrétní pohled na 
sv t (epistémé), p i emž ten-
to pohled nemusí odpovídat 
pohledu ostatních jedinc
i skupin. Epistémická spo-

le enství jsou kanály, jimiž 
proudí nové myšlenky ze 
spole ností k vládám i z jed-
né zem  do druhé [6] – pozn. 
aut.

od charakteru, který měl mezinárodní systém v předchozích deseti-
letích a staletích. Záměrem této kapitoly není hledání příčin promě-
ny mezinárodního systému ani zjišťování, jaká je pozice jednotlivých 
aktérů v tomto systému. Autorka bez větších výhrad akceptuje, že 
významnými aktéry mezinárodního politického procesu jsou jak stá-
ty, tak nestátní aktéři, zejména vládní a nevládní organizace, nadná-
rodní korporace a významní jedinci. Státy i nestátní aktéři jsou zapuš-
těni do hustých institucionálních vazeb a normativních rámců (něk-
teří autoři označují tento systém za systém tzv. globálního vládnutí, 
transnacionálních vztahů či racionalit vládnutí [8, 9, 10]), které ovliv-
ňují jejich postavení, rozhodování, ale také hodnoty a vnitřní institu-
cionální uspořádání. Státy i nestátní aktéři se stávají nositeli hodnot 
a garanty jejich naplnění. Podstatná je skutečnost, že změny, k nimž 
v posledních dvou dekádách dochází, ovlivnily vztah států a nestát-
ních aktérů včetně pojetí moci, jejího charakteru a vlastnictví. Důle-
žitou dimenzí moci se stalo vlastnictví a kontrola vědění a informací. 
Schopnost šířit nové myšlenky a informace významně ovlivňuje rám-
ce chování a může se stát důležitým podnětem a určujícím znakem 
pro mezinárodní politickou spolupráci. Autorka se přiklání k per-
spektivě racionalit vládnutí, která interakce mezi státem a nestátními 
aktéry považuje za hru s nenulovým součtem. Přístup racionalit vlád-
nutí spatřuje za určitými charakteristikami současné světové politiky 
nikoliv přenos moci z národního státu na nestátní aktéry, nýbrž změ-
ny v racionalitách vládnutí, vyznačující se proměnami aktivit aktérů, 
včetně jejich autonomie, odpovědnosti i celkového způsobu vládnutí. 
Nárůst autonomie a odpovědnosti nestátních aktérů je způsoben pře-
chodem od organizované modernosti k neoliberální racionalitě vlád-
nutí, kdy je občanská společnost přetvořena z pasivního objektu vlád-
nutí na aktivní entitu, která na procesu vládnutí participuje. Nestátní 
aktéři nejsou tedy nutně konkurencí státu, nýbrž s ním udržují spíše 
komplementární či dokonce interdependentní vztah.3

Definice nevládní organizace: mission impossible?

Pluralita nestátních aktérů v mezinárodních vztazích vyžaduje, aby-
chom se blíže věnovali rozdílům mezi nimi. Mezi nestátní aktéry 
jsou obvykle řazeny (mezinárodní) nevládní organizace, transnaci-
onální korporace, nová sociální hnutí, mafi e, transnacionální orga-
nizovaný zločin, teroristická uskupení, epistémická společenství4 
atd. Chceme-li rozlišit nestátní aktéry, můžeme hledat buď práv-
ní defi nici takových entit, nebo pomocí komparace projevů jejich 
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5 Jedinou výjimkou je Mezi-
národní výbor erveného 
k íže. Existence a innost 
výboru a analogicky Mezi-
národního výboru erve-
ného p lm síce, resp. er-
veného krystalu je speciál-
n  upravena v Ženevských 
konvencích. Ty garantují 
len m organizace i organi-

zaci samotné ur itá práva i 
povinnosti – pozn. aut. 

6 Kvalitní analýzu vztahu 
mezi OSN a NGOs nabí-
zí lánek Ch. Algera [2] – 
pozn. aut.

činností vytvořit defi nici politologickou. Jak tedy odlišit nevládní 
organizace od ostatních nestátních aktérů?

Defi nice „nevládní organizace“ (NGO) je diskutována již něko-
lik desetiletí a sociální a humanitní vědy stále nedospěly k žádnému 
výsledku, resp. ke konsensuální defi nici NGO. Dnes existuje téměř 
tolik defi nic NGOs, kolik existuje textů věnovaných této otázce. 
Důvodem neshody na defi nici nevládní organizace je jejich legální 
status. Podívejme se, jak jsou NGOs nahlíženy právními systémy a 
mezinárodními právními úpravami.

Nevládní organizace nejsou subjektem ani objektem mezinárod-
ního práva5. Uznání určité entity za nevládní organizaci spadá do 
právních systémů jednotlivých států. Konkrétní národní systémy 
určují povinnosti členů NGOs, systém zdanění těchto organizací a 
náležitosti jejich registrace. Defi nice, pravomoci a možnosti NGOs 
se tedy mohou v jednotlivých zemích lišit.

Nárůst počtu NGOs po druhé světové válce a jejich význam-
nější zapojení do mezinárodní politiky v témže období však vedlo 
k tomu, že se stav, kdy veškerá agenda týkající se NGOs vycháze-
la z národního práva, stal zcela nevyhovujícím. Prvním krokem ke 
změně mezinárodního postavení NGOs byla opatření, která přijala 
OSN a její agentury. Ty postupně od 60. let 20. století akceptovaly 
NGOs jako významné partnery svých aktivit, což vyvolalo nutnost 
vymezit, které organizace OSN chápe jako NGOs a tudíž s nimi 
může spolupracovat6. Hlavními orgány OSN, které spolupracují 
s NGOs, jsou ECOSOC a Oddělení veřejných vztahů. 

ECOSOC defi noval v rezoluci 288 z r. 1950 nevládní organiza-
ce jako „taková uskupení, která nebyla zřízena vládou či mezivládní 
dohodou. Členem nevládní organizace mohou být vládou desig-
novaní jedinci, avšak tato skutečnost nesmí ovlivňovat svobodnou 
aktivitu organizace“ [12]. Pozdější rezoluce 1296 z r. 1968 umožnila 
NGOs získat 1. všeobecný konzultativní status (status mohou zís-
kat organizace, jejichž aktivity odpovídají aktivitám ECOSOC), 2. 
speciální konzultativní status (status mohou získat NGOs, jejichž 
aktivity alespoň částečně odpovídají aktivitám ECOSOC) a 3. příle-
žitostný konzultativní status (status mohou získat všechny NGOs). 
Roku 1996 pak ECOSOC vyzval rezolucí 297 Valné shromáždění, 
aby projednalo možnost zapojení NGOs do práce všech orgánů a 
agentur OSN. Po rozsáhlé debatě, kdy představitelé států odmítali 
spolupráci s NGOs, pověřilo Valné shromáždění generálního tajem-
níka, aby vypracoval návrhy zapojení NGOs do aktivit OSN. Ačko-
liv generální tajemník předložil zprávu už v létě 1998, ve vztazích 
NGOs a OSN dosud k žádné zásadní změně nedošlo. 
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Oddělení veřejných vztahů OSN defi novalo NGOs jako „nepro-
fi tující skupiny občanů založené na dobrovolnosti, které jsou orga-
nizované na lokální, národní či mezinárodní úrovni. … NGOs 
mohou vykonávat nejrůznější služby a funkce, včetně humanitár-
ních aktivit, monitorování politiky a podpory politické participace 
na místní úrovni. Nevládní organizace provádějí analýzy, expertízy, 
fungují jako systém včasného varování a pomáhají implementovat 
mezinárodní dohody“ [5]. 

K dosud největšímu posunu v právním postavení NGOs došlo 
v evropském prostoru. V r. 1986 (s platností od 1991) byla přija-
ta Evropská konvence o uznání právního postavení INGOs, kte-
rá 1. ofi ciálně rozlišila „národní NGOs“ a „mezinárodní NGOs“ a 
2. poskytla mezinárodním NGOs status subjektu mezinárodního 
práva [13, s. 253]. Podle konvence se INGOs a NGOs liší zejména 
v tom, že INGOs, ačkoliv jsou vázány na právní systém konkrétního 
státu, mají aktivity mezinárodního rozměru. 

Odhlédněme nyní od výše zmíněné problematiky legálního sta-
tutu a pokusme se navzdory nepřízni právního prostředí vymezit 
INGOs pro účely politologického výzkumu. Politologové za nevlád-
ní organizaci nejčastěji považují soukromou neziskovou organizaci, 
jejímiž členy jsou jednotlivci či jejich seskupení, kteří se sdružují za 
účelem dosažení obecného zájmu [8, s. 10; 4, s. 36]. NGOs lze pod-
robněji kategorizovat podle 1. kulturního pozadí (přejímají úkoly 
státu vs. protestují proti státu), 2. cílů, 3. dogmatického zaměření 
(orientované na úspěch vs. orientované na hodnoty), 4. strategií, 5. 
forem aktivity, 6. organizační struktury, 7. úrovně jednání (globální 
vs. lokální), 8. způsobu fi nancování, 9. doby existence, 10. legálního 
statutu a 11. aliančních partnerů. Na základě uvedené kategorizace 
můžeme mezi NGOs zařadit transnacionální advokační, nátlakové 
a protestní organizace, kontraktorské NGOs, profesionální či kon-
krétní odborníky sdružující NGOs, kvazivládní NGOs (QUAN-
GOs), dárcem řízené NGOs (DONGOs), humanitární, rozvojo-
vé, zdravotnické a vzdělávací NGOs, církevní charity, mezinárodní 
a lokální/místní NGOs, think-tanky, uskupení expertů, federace 
NGOs a transnacionální sítě nevládních organizací.

Abychom se v analýze mohli posunout dále, musíme INGOs 
vymezit přesněji, resp. odlišit je od NGOs. Mezinárodní rozměr 
získává NGO tehdy, působí-li na území více než jednoho státu a 
jsou-li jejími členy jednotlivci či skupiny jednotlivců z více zemí.

Chceme-li přesněji defi novat INGOs, musíme je kontextualizo-
vat s ostatními nestátními aktéry. NGOs můžeme vystopovat na 
dvou hladinách analýzy, zaprvé na systémové a zadruhé na substátní 
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7 „Nepolitický“ charakter 
NGOs m že být narušen, 
p sobí-li tyto organizace 
p i povále né rekonstrukci 
a budování míru v rozpad-
lých i rozpadajících se stá-
tech. V t chto spole nostech
NGOs hrají významné poli-
tické role zejména p i sta-
bilizaci transformujících se 
spole ností, p i poskytování 
socio-ekonomické pomoci, 
p i podpo e politické ú asti
a vytvá ení p ímých kontakt
mezi vládou a lokálními spo-
le enstvími – pozn. aut. 

hladině. Při defi nování termínu „nevládní organizace“ jej proto 
musíme vymezit vůči nestátním aktérům pohybujícím se v prostoru 
mezinárodního systému i vůči hráčům v politickém systému. Vedle 
různých typů INGOs se v mezinárodním (transnacionálním) pro-
storu, tj. prostoru, kde operují státy i nestátní subjekty a dochází 
mezi nimi k pravidelným centrálně nekontrolovaným interakcím 
[9], pohybují transnacionální korporace a transnacionální NGOs, 
politické sítě (policy networks), sítě formující se kolem jednotlivých 
problémů (issue networks), sociální hnutí, transnacionální koalice a 
nátlakové skupiny, globální občanská společnost, epistémická spo-
lečenství, mafi e, transnacionální organizovaný zločin atd. INGOs 
se od zmíněných nestátních aktérů odlišují 1. svým neziskovým 
charakterem (x transnacionální korporace, mafi e, organizovaný zlo-
čin), 2. vysokým stupněm institucionalizace a existencí organizační 
struktury (x epistémická společenství, politické sítě, sociální hnu-
tí, globální občanská společnost) a 3. orientací na obecný zájem (x 
mafi e, transnacionální zločin).

Mezi politické aktéry, s nimiž se INGOs setkávají uvnitř politic-
kého systému, patří zejména politické strany a zájmové skupiny. Z 
pohledu vykonávaných funkcí a deklarovaných zájmů jsou nevládní 
organizace nejblíže zájmovým skupinám. Zatímco termín „zájmo-
vé skupiny“ je asociován s ekonomickými zájmy, pojem „nevládní 
organizace“ naopak s neziskovým sektorem. Jak uvádí Clarke, odliš-
nost INGOs od zájmových a nátlakových skupin můžeme pozoro-
vat zejména v zemích se slabým či nerozvinutým stranickým systé-
mem. V těchto zemích NGOs částečně nahrazují neexistující poli-
tické strany, když pomáhají při organizaci voleb či participují na 
lokální veřejné správě [4, s. 44], a tudíž se (na rozdíl od zájmových 
skupin) podílejí na výkonu moci. 

Autorka se domnívá, že za nevládní organizaci lze považovat kaž-
dou soukromou neziskovou nepolitickou7 a nestranickou organiza-
ci, jejímiž členy jsou jednotlivci či jejich seskupení, kteří se sdružu-
jí za účelem dosažení obecného zájmu. Tyto organizace překlenují 
nepolitickou oblast a politiku, slouží jako zdroj informací, koncep-
cí a nápadů v oblasti veřejné správy, vytvářejí multidisciplinární síť 
expertů a přispívají ke kultivaci debaty o veřejném sektoru a arti-
kulaci veřejného zájmu. Nevládní organizace působí jako fl exibilní 
síťové struktury, jsou fi nančně i institucionálně nezávislé na státu 
či vyhraněných zájmových skupinách a nehrají žádné formální roz-
hodovací role.

INGOs tradičně ovlivňovaly politiku jako kritikové či lobby-
isté, avšak dnes se z nich stávají samostatní aktéři, na něž vlády a 
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8 Uznávanou analýzou zabý-
vající se vztahem mezi stá-
tem a mezinárodními orga-
nizacemi, resp. otázkou, 
pro  státy p enášejí na mezi-
národní organizace n které 
pravomoci a implementa-
ci projekt , je [1]. Hlavním 
argumentem autor  je tvrze-
ní, že typ organiza ní struk-
tury (centralizace) a postave-
ní mezinárodních organizací 
(nezávislost) zvyšuje efektivi-
tu a výkonnost (efficiency) [1, 
s. 9] – pozn. aut. 

IGOs přenášejí nejrůznější úkoly včetně implementace projektů.8 
Za hlavní příčinu této změny lze považovat profesionalizaci většiny 
INGOs, které se staly nositeli vědění a informací, změny ve vnitros-
tátních systémech, demokratizaci, informační revoluci, společenské 
změny zahrnující zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných obyva-
tel, „revoluci“ v pojetí organizované občanské společnosti a změny 
grantových podmínek pro realizaci rozvojové a humanitární pomo-
ci [3, s. 13]. Vedle uvedených příčin hraje významnou roli i fakt, 
že klasický top-down přístup (tvorba a implementace rozhodnutí se 
odehrává na vládní úrovni) k řešení problémů není příliš efektivní a 
teprve kombinace přístupů top-down a bottom-up (ze zdola) přináší 
v oblastech jako rozvoj a budování míru hmatatelné výsledky. 

Ačkoliv tvůrci rozhodnutí zaujímají dosud v řadě oblastí 
k INGOs rezervovaný postoj, v rozvojové a humanitární agendě a 
částečně i širší bezpečnostní agendě je dnes běžné, že dochází k roz-
ložení práce mezi státy, mezinárodní agentury a NGOs. Meziná-
rodní agentury uznávají schopnost INGOs budovat mír pomocí 
aktivit na nejnižších úrovních. Velké INGOs mají navíc schopnost 
alokovat dostatek zdrojů, aby mohly realizovat programy dle svých 
priorit a nikoliv dle požadavků a priorit vlád nebo agentur OSN. 
V mnoha oblastech pak INGOs fungují paralelně s vládami a IGOs, 
nebo jako jejich kontraktoři. Některé NGOs začaly spolupracovat 
a vytvářet pevná partnerství s komerčními fi rmami (např. CARE 
uzavřela partnerskou dohodu s Cable and Wireless, Americký čer-
vený kříž s IBM a CNN apod).

INGOs fungovaly v mnoha případech jako kanál, jehož pomocí 
byly vybudovány lokální NGOs a občanská uskupení. NGOs pak 
pokračovaly v práci, kterou původně vykonávali INGOs či vládní 
agentury. NGOs mají lepší logistické schopnosti na lokální úrovni 
než vlády a mezinárodní organizace, mohou se podílet na budová-
ní a rozvoji občanské společnosti (např. vzdělání v oblasti vztahu 
rodiče-učitelé v etnicky smíšených komunitách) nebo jako pomoc-
níci při registraci voličů, volebním pozorovatelství a monitoringu. 
Malé NGOs se angažují na lokální úrovni v projektech podporují-
cích usmíření.

Proměnu postavení INGOs dokládá i změna vztahu OSN 
k nevládním organizacím. V rámci systému OSN došlo v posled-
ních 50 letech k systematizaci postavení NGOs. Na konci 60. let byl 
upraven vztah mezi Hospodářskou a sociální radou OSN a NGOs 
(mohly získat tzv. konzultativní status – viz výše), v 80. letech 
byl upraven vztah mezi UNESCO a NGOs a v r. 1997 byla zří-
zena pracovní skupina NGOs pro neformální konzultace s Radou 
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9 M itelnost vlivu NGOs je 
samoz ejm  obtížnou zále-
žitostí, a to hned z n ko-
lika d vod : 1. nástroje 
k dosahování vlivu mohou 
mít mnoho podob a ty, kte-
ré jsou používány skryt  a 
potichu, „za scénou“, nejs-
me schopni odkrýt, 2. nemá-
me m itelné ukazatele, i
lépe e eno stanovíme-li si 
p ímé a eventuáln  i m i-
telné ukazatele, existuje zde 
vysoká pravd podobnost, že 
tyto ukazatele nebudou s to 
sledovat všechny fáze a niky 
politického cyklu, a 3. není 
jasné, co se po ítá jako „vliv“ 
– pozn. aut. 

bezpečnosti OSN (více např. [2, s. 102]). Podobně jako existuje 
mechanismus komunikace a spolupráce mezi INGOs a OSN, tak 
v 80. letech byl podobný mechanismus vytvořen mezi Světovou 
bankou a mezinárodními NGOs (NGO-World Bank Committee).

Nevládní organizace jako mírotvorní akté i

S ohledem na předkládaný text není tak podstatné, o jaký typ nevlád-
ní organizace se jedná (tedy zda jde o think-tank, dárcem řízenou 
INGO či transnacionální nátlakovou organizaci), nýbrž o typ cílů 
a aktivit konkrétní INGO. Které INGOs můžeme tedy označit za 
mírotvorné aktéry?

Z dosavadních výzkumů [11] se zdá, že existují tři motivace, proč 
se INGOs podílejí na udržení míru a zjištění bezpečnosti: 1. exis-
tují takové INGOs (např. nejrůznější ženské organizace), jejichž 
klíčovým úkolem není práce mírotvorných aktérů, ale zapojují se 
do mírotvorných aktivit, neboť ozbrojený konfl ikt ohrožuje jejich 
zakladatele a členy; 2. existují INGOs (např. rozvojové organiza-
ce, hnutí za zřízení Mezinárodního trestního soudu, Mezinárodní 
kampaň za zákaz nášlapných min/ICBL), jejichž záměrem není být 
mírotvorným aktérem, ale soustředí se na některé strukturální prob-
lémy, které se shodou okolností staly příčinou konfl iktu či vznikly 
v důsledku konfl iktu; 3. existují INGOs, jejichž primárním cílem je 
řešení konkrétních konfl iktů a budování míru. Tuto třetí skupinu 
můžeme označit za „peacebuilding agency“, tedy za mírotvorného 
aktéra. 

NGO se stává „peacebuilding agency“, splňuje-li následující čtyři 
kritéria: 1. explicitně a transparentně deklaruje cíl a záměr podí-
let se na budování pozitivního míru, 2. vykonává soubor zřejmých 
a kontextualizovaných aktivit, které přímo i nepřímo přispívají 
k budování pozitivního míru, 3. respektuje, aplikuje a implemen-
tuje mírotvorný přístup, který neopomíjí účast a zahrnutí lokál-
ních (k mírotvorbě připravených) aktérů, a 4. jeho aktivity mají 
„měřitelný“ (hmatatelný) dopad9. Mezi „zřejmé a kontextualizo-
vané aktivity, které přímo i nepřímo přispívají k budování pozitiv-
ního míru“, patří zejména prevence (činnost spojená s předvídá-
ním a zabráněním humanitární krizi), ochrana (aktivity směřující 
k zachování základního pořádku a ochrana obyvatel před dopa-
dem ozbrojených bojů, např. odminování, zajištění minimálního 
standartu v uprchlických táborech, kontrola věznic), pomoc (tra-
diční humanitární aktivity jako dodávka ošacení, potravin, léků), 
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10 Autorka tohoto textu chápe 
ob anskou spole nost jako sí
sociálních vztah , které exis-
tují v prostoru mezi státem, 
trhem a soukromým životem 
rodiny a jedinc . Za úzce 
spojenou s tímto konceptem 
považuje myšlenku sociál-
ního kapitálu, tedy hodnot, 
tradic a sítí, které umož ují
koordinaci a spolupráci mezi 
lidmi – pozn. aut.

donucovací humanitární aktivity (aktivity napomáhající vynutit 
tresty pro porušování humanitárního práva: NGOs např. pomá-
hají při vyšetřování a hledání důkazů pro řízení před mezinárodní-
mi tribunály) a obnova (aktivity směřující k posílení bezpečnosti, 
vytvoření legitimní vlády a obnově místní ekonomiky a občanské 
společnosti10) [2, s. 9-10].

Záv rem

Nestátní aktéři dnes zahrnují početnou skupinu entit, které mají 
velmi odlišný charakter. Jak bylo uvedeno výše, mezi nestátní akté-
ry dnes řadíme transnacionální korporace a transnacionální NGOs, 
politické sítě, sítě formující se kolem jednotlivých problémů, sociální 
hnutí, transnacionální koalice a nátlakové skupiny, globální občan-
skou společnost, epistémická společenství, mafi e, transnacionální 
organizovaný zločin, zájmové skupiny, církve, odbory a mnohé další. 
Všichni zmínění nestátní aktéři hrají významné role v mezinárodní i 
lokální politické sféře, řada z nich má potenciál vstupovat do oblas-
ti bezpečnosti. Zatímco někteří ze zmíněných aktérů (např. mafi e 
a transnacionální organizovaný zločin) působí jako zdroje hrozeb, 
jiní (např. humanitární či rozvojové nevládní organizace) mohou 
působit jako mírotvorní aktéři. Nevládní organizace, které působí 
jako mírotvorné entity, se stále častěji stávají partnery vlád a mezi-
národních vládních organizací. Hlavním důvodem této změny jsou 
komparativní výhody, jimiž INGOs disponují – fl exibilita, omeze-
ná byrokratická struktura, orientace na obecný zájem a důvěra míst-
ních komunit. Jak je patrné v posledním desetiletí, INGOs mají 
významný potenciál působit jako prvky systému včasného varování 
a jako aktéři postkonfl iktní rekonstrukce.

Pokusme se kontextualizovat předkládané téma se slovenskou 
situací. Po roce 1990 se na Slovensku, podobně jako v dalších zemích 
střední a východní Evropy, začala utvářet občanská společnost, jejíž 
nedílnou součástí se staly i nevládní organizace. V první fázi vývoje 
slovenské občanské společnosti na Slovensko přicházely zahranič-
ní NGOs, které podpořily vznik místních nevládních organizací a 
jejich konsolidaci. Ke konci druhé poloviny 90. let již na Slovensku 
existoval poměrně stabilizovaný třetí sektor, který se vedle orienta-
ce na domácí témata začal věnovat i tématům mezinárodním včet-
ně aktivního působení v zahraničí. Slovenské nevládní organizace 
tak dnes mají možnost stát se úspěšným a uznávaným mírotvorným 
aktérem, jako „staré“ západoevropské organizace. 

Nevládní organizace jako mírotvorní akté i
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Úvod
Slabé, rozpadající a rozpadlé státy – význam pojmů 
Rozpadlé státy jako zdroje hrozeb 
Implikace pro Slovensko

Úvod

Představa státu jako formy vládnutí se utvářela několik století, při-
čemž přibližně od poloviny 17. století je stát chápán jako výjimeč-
ný způsob organizace vládnutí. S vývojem mezinárodních vztahů a 
politických systémů se postupně vyvíjela i představa o roli, kterou by 
měl stát a jeho instituce hrát, a to jak v mezinárodním systému, tak 
dovnitř státu. Dnešní koncept státu (tzv. moderního či vestfálské-
ho státu) je spojen s existencí efektivní vlády, autority, centralizova-
né správy a legislativních orgánů. Moderní stát disponuje vnitřní i 
vnější suverenitou a naplňuje institucionální i funkcionální dimenzi 
(srov. níže). Úlohou moderního státu je distribuovat decentralizo-
vaným způsobem politické (veřejné) statky na vlastním území: zej-
ména pořádek, bezpečnost, do určité míry vzdělání, zdravotní péči, 
fungující dopravní tepny a další fyzickou infrastrukturu, komuni-
kační strukturu (telefony, pošta), bankovní a peněžní systém včetně 
fungování centrální banky apod.

Od druhé světové války se v mezinárodním systému objevují stá-
ty, jimž chybí některé atributy moderního státu či jinými slovy řeče-
no, státy se liší v míře schopnosti a kapacit distribuovat veřejné stat-
ky. Díky široce akceptovanému a zakořeněnému principu suvereni-
ty, jehož porušení je po ukončení konfl iktu Východ-Západ poměrně 
důsledně stíháno na základě pravidel nového mezinárodního systému, 
dochází k narušení waltzovského předpokladu států jako funkcionál-
ně podobných jednotek (like units), které jsou v mezinárodním systé-
mu pod tlakem logiky anarchie nuceny jednat stejným způsobem, a to 
zejména aby zajistili přežití a bezpečnost státu a jeho občanů. Všeobec-
ně přijatý a zakořeněný princip suverenity a existence autority (roz-
uměj Rady bezpečnosti OSN), která může porušení tohoto principu 
trestat, nevystavuje státy tlaku logiky anarchie, neboť přežití i vnější 
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bezpečnost státu garantuje vnější autorita. Tento vývoj vedl postupně 
k tomu, že v mezinárodním systému přestala platit pravidla přiroze-
ného výběru a přežití silného, tj. slovy mezinárodních vztahů moder-
ního státu. V posledních desetiletích se tak stále častěji objevují státy, 
které nemají kapacity (případně mají, ale velmi omezené) ani schop-
nosti zajistit a distribuovat veřejné statky, aniž by čelily riziku zániku 
v mezinárodním systému. V těchto státech se – kvůli jejich vnitřní 
slabosti – vytváří prostředí nejistoty a mocenského vakua, které vede 
k boji vnitřních i vnějších sil o moc a k růstu negativních společen-
ských, ekonomických a politických jevů a bezpečnostních hrozeb.

Těmto typům států je věnována badatelská pozornost od počátku 
90. let 20. století, a to v souvislosti s diskusí o rekonceptualizaci bez-
pečnosti, zejména o paradigmatu lidské bezpečnosti (human security). 
Někteří autoři (např. představitelé kodaňské školy či školy tzv. Třetí-
ho světa) upozornili, že některé státy spíše než by čelily klasickému 
bezpečnostnímu dilematu, potýkají se s tzv. vnitřním bezpečnostním 
dilematem, tj. hrozbami, které vznikají uvnitř státu a ohrožují jeho 
státnost včetně života a blahobytu obyvatelstva. Navzdory této diskusi 
se v diskurzu mezinárodních vztahů otázka „ne-moderních států“ jako 
zásadní badatelské téma silněji neprosadila. K oživení diskuse, resp. 
k zahájení diskuse o „ne-moderních státech“ a jejich roli v mezinárod-
ních vztazích, zejména v mezinárodní bezpečnosti, došlo až v souvis-
losti s teroristickými útoky na území USA v roce 2001. Představitelé 
americké administrativy označily státy z nichž pocházejí teroristé za 
rozpadající se a rozpadlé státy (failed a collapsed states) a poukazovali 
na to, že tyto státy poskytují teroristickým skupinám a mezinárodní-
mu organizovanému zločinu vhodné podmínky pro úkryt a přípravu 
aktivit. Rozpadlé a rozpadající se státy byly označeny za zdroje bezpeč-
nostních hrozeb. Úspěšná sekuritizace tohoto tématu vedla po roce 
2001 k tomu, že některé vlády začaly vůči rozpadlým a rozpadajícím se 
státům podnikat mimořádná politická a bezpečnostní opatření včetně 
přímé vojenské intervence (Afghánistán, Irák). Rozpadlé a rozpadající 
se státy, či obecněji řečeno „ne-moderní státy“ již nejsou jen hobbesov-
skou noční můrou obyvatel rozpadajícího se státu, ale i potenciálními 
zdroji nejistoty a hrozeb pro mezinárodní uspořádání. Jako takové se 
staly součástí bezpečnostního diskurzu [4], [6]. 

Předkládaná stať nejprve seznámí čtenáře s terminologií, která 
vzniká v souvislosti s tzv. „ne-moderními státy“ a která se objevu-
je v současném mezinárodně-politickém diskurzu, poté se pokusí 
načrtnout bezpečnostní dilemata a hrozby, jejichž zdrojem mohou 
„ne-moderní státy“ být, a v závěru textu představí fenomén rozpa-
dajících se států ve vztahu ke slovenské bezpečnosti. 

Rozpad státu jako zdroj bezpe nostních hrozeb
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2 Na zmín nou slabinu ter-
mínu „postkoloniální státy“ 
upozor uje i Robert Keoha-
ne, který pro daný typ stá-
tu navrhuje používat ter-
mín „retro-moderní“ státy. 
Pojem „retro-moderní“ lze 
podle Keohana aplikovat i 
na tzv. rozbité moderní stá-
ty, což jsou státy, které sice 
mají efektivní vládu a sob s-
ta nou národní ekonomiku, 
ale tyto charakteristiky jsou 
kombinovány s neexistencí 
politického spole enství a 
silnými št pícími liniemi ve 
spole nosti (Keohane podle 
[7, s. 103, pozn. 10]) – pozn. 
aut.

Slabé, rozpadající a rozpadlé státy – význam pojm

V souvislosti s „ne-moderními státy“ se objevuje velmi široká termi-
nologie, která zahrnuje označení států se slabými či žádnými schop-
nostmi a kapacitami pro vytváření a distribuci veřejných statků jako 
„postkoloniální státy“ (Georg Sørensen, Christopher Clapham), 
„rozpadající se“ a „rozpadlé státy“ (Robert Rotberg, Foreign Policy 
a Fund for Peace, Marina Ottaway), „de iure“ a „de facto státy“ či 
„kvazi státy“ (Robert Jackson) a „slabé státy“ (Barry Buzan, Michael 
Mann, Joel Migdal, Caroline Th omas).

Georg Sørensen defi nuje postkoloniální stát jako stát, kde „vlád-
ci vzdali plány na budování státu a soustředili se především na svůj 
osobní prospěch, došlo k rozštěpení společnosti podle kulturních, 
etnických, náboženských a dalších linií a ekonomiky neměly schop-
nost udržet alespoň přiměřenou úroveň blahobytu obyvatelstva … 
nejdůležitější místa ve státním aparátu … jsou obsazena loajálními 
přívrženci ‚silného muže‘, loajalita je posilována (nerovným) rozdě-
lováním kořisti z vládních úřadů, … funkce státu jsou velmi vzdálené 
zajišťování veřejných statků … legitimita státu je nízká, protože vel-
ká část populace nemá důvod podporovat vládu a instituce, které ji 
reprezentují, vláda nemá žádnou autoritu a obyvatelstvo nerespektuje 
její pravidla a nařízení, … chybí pocit společenství … a chybí zde kohe-
rentní národní ekonomika a schopnost zajistit základní úroveň bla-
hobytu populace“ [7, s. 100-103]. Jistou slabinou Sørensenova pojetí 
je, že spojuje vznik ne-moderního typu státu s dekolonizací. Ačkoliv 
sám připouští, že „je velmi lákavé hovořit o procesu dekolonizace 
jako o příčině slabosti postkoloniálních států … koloniální minulost 
by měla být jen částečným vysvětlením (slabosti států – pozn. aut.) … 
koloniální minulost není překážkou skutečného rozvoje“ [7, s. 100]. 
Neuvažuje o tom, že existují státy, které vykazují většinu ideál-typic-
kých znaků postkoloniálního státu, avšak nikdy neprošly obdobím 
kolonialismu (např. Tádžikistán). Termín „postkoloniální stát“ proto 
můžeme považovat do určité míry za zavádějící2.

Rozpadající se státy jsou defi novány jako politické entity, které 
procházejí procesem funkcionálního a institucionálního rozpadu. 
Rozpadlé státy jsou konečným stadiem v procesu oslabování a roz-
padu státu. Podle Roberta Rotberga a databáze Fund for Peace exis-
tuje celá sada ukazatelů rozpadu státu. Těmito ukazateli jsou sociál-
ní, ekonomické a politické ukazatele, např. míra příjmové nerov-
nosti, rychlost/náhlost ekonomického úpadku, míra kriminalizace 
a delegitimizace státu, vývoj demografi ckých faktorů (vysoká dispa-
rita mezi natalitou a mortalitou), přítomnost uprchlíků a vnitřně 

Šárka WAISOVÁ



2.3

634

vysídlených osob, etnické či náboženské rozštěpení společnosti, sla-
bost státu při zajišťování veřejných služeb, nadvláda vojenského apa-
rátu a míra porušování lidských práv [6; 8, s. 56-65].

Za rozpadající se státy jsou považovány politické entity, které trpí 
chronickou vnitřní slabostí a kde většina obyvatel preferuje a res-
pektuje paralelní (nestátní) instituce. Státní instituce jsou schopny 
vykonávat jen některé funkce, a to pouze na části území, zpravidla 
v okolí hlavního města. Rozpadající se státy procházejí hluboký-
mi vnitřními konfl ikty, v nichž se střetávají vládní síly s opozičními 
ozbrojenými skupinami. Vlády těchto států čelí vnitřním povstáním 
a vzpourám, občanským nepokojům a rozpadu společnosti. Spíše 
než násilí samo je příčinou rozpadu jeho trvající charakter. Násilí 
často pramení z etnických, náboženských či jiných společenských 
rozporů. Protože stát není schopen zajistit společenský konsensus, 
jednotlivé skupiny se brání použitím násilí jak proti vládě, tak proti 
ostatním skupinám. Rozpadající se státy nejsou schopné efektivně 
kontrolovat své vlastní hranice, ztrácejí postupně exekutivní i legis-
lativní schopnosti, rozpadá se soudní systém i legitimní monopol 
na násilí. Občané se spoléhají na alternativní ekonomické struktu-
ry, což podporuje růst organizovaného zločinu, obchodu s drogami 
a zbraněmi, korupci apod. Zdroje státu, včetně ofi ciální rozvojové 
pomoci, jsou rozkrádány vládnoucí elitou [6; 5].

Robert Jackson rozlišuje tzv. kvazi státy, které zahrnují de facto 
a de iure státy. De iure státy jsou politické entity, které sice požíva-
jí mezinárodně-právní uznání a tudíž jsou nositeli suverenity, avšak 
nejsou sto efektivně kontrolovat a spravovat vlastní území. Do této 
kategorie podle Jacksona spadá většina postkoloniálních států. De 
facto státy jsou politické entity, které vykonávají kontrolu nad svým 
územím i obyvatelstvem, mají efektivní vládní aparát a akceptují pra-
vidla právního státu, avšak nemají mezinárodní uznání a nedisponují 
vnější suverenitou. Tzv. moderní státy jsou jak státy de facto, tak de 
iure [5, s. 1003]. Termíny kvazi státy a de facto státy jsou tedy vícemé-
ně nepřesné, používáme-li je v souvislosti s takovými politickými enti-
tami, které nemají schopnosti a kapacity zajišťovat veřejné statky. Na 
takové entity můžeme použít jen Jacksonovo označení de iure státy.

Posledním z pojmů, který jsme zmínili v úvodu a který by měl být 
vysvětlen, je pojem „slabý stát“. Podobně jako u dalších termínů, ani 
v případě slabého státu neexistuje jednotná shoda o konceptu slabé-
ho státu. „Slabý stát“ je nálepka, kterou používá řada badatelů v nej-
různějších souvislostech. Navzdory této neujasněnosti se pokusíme 
nastínit, jak lze termín „slabý stát“ chápat. Např. Caroline Th omas 
odvozuje sílu/slabost státu z jeho institucionálních kapacit. Slabý 
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stát nedisponuje ani donucovací (či rozhodčí) mocí, ani infrastruk-
turní mocí, tj. mocí, která je schopná vytvářet a poskytovat veřejné 
statky [4, s. 20]. Slabost státu pak závisí na paradoxu použití donu-
covací moci – čím slabší je stát, tím víc inklinuje k přímému použití 
donucovací mašinérie. Čím častěji a čím brutálnější nástroje donu-
cení používá, tím více dává najevo svou slabost [4, s. 20].

Podle Barry Buzana je institucionální kapacita jen jednou ze tří slo-
žek síly/slabosti státu; druhými dvěma složkami jsou myšlenka státu 
a státnost a fyzická či materiální základna státu. „Materiální a fyzická 
základna státu jednoduše existuje. Instituce spravují a řídí stát a fun-
gují jako strážci kontrolující procesy uvnitř společnosti a mezi spo-
lečnostmi. … Co se týká ideje státu, můžeme rozlišit dva její hlavní 
zdroje: národ a pořádající (organizing) myšlenku“ [1, s. 70]. Slabým 
státům chybí sociopolitická soudržnost a jednotící idea státu (stát-
nost), trpí chronickou slabostí institucí a většina obyvatel preferuje 
paralelní (nestátní) instituce [4, s. 65-67]. Na tomto místě musíme 
také zmínit, že Buzan vedle dichotomie slabý a silný stát používá dvo-
jici silná a slabá mocnost. Rozlišení mezi silnou a slabou mocností je 
založeno na míře moci, kterou stát v mezinárodním systému disponu-
je. Moc je v tomto případě chápána jako schopnost přesvědčit ostatní, 
aby dělali to, co by jinak nedělali. Stát při tomto „přesvědčování“ může 
použít jak nátlaku či násilí (tzv. hard power), tak vlastního příkladné-
ho jednání (tzv. soft  power) [2]. Tuto typologii zde uvádíme proto, že 
atribut moci se nemusí nutně slučovat s atributem „síly“ státnosti a 
státu. Pomocí dvou zmíněných dvojic pak Buzan rozlišuje čtyři sku-
piny států – slabé státy se silnými mocenskými kapacitami (Rusko) a 
slabé státy se slabými mocenskými kapacitami (Somálsko) a silné státy 
se slabými mocenskými kapacitami (Slovensko) a silné státy se silnými 
mocenskými kapacitami (USA). V nejhorším postavení se na základě 
této typologie ocitají slabé státy se slabými mocenskými kapacitami.

Joel Migdal při výzkumu slabých států věnuje pozornost vzájem-
nému vztahu státu a společnosti. Migdal se nesoustředí jen na to, 
jak stát ovlivňuje společnost, ale také na to, do jaké míry společnost 
toleruje a podporuje stát a jaká je míra její loajality vůči státu. Sílu 
státu odvozuje z kapacity politických elit využívat státní aparát tak, 
aby obyvatelstvo jednalo v souladu s požadavky elit. Slabé státy jsou 
pak ty, kde stát není schopen získat loajalitu společnosti, resp. není 
– co se týká loajality – schopen soutěžit s rodinami, klany, kmeny a 
patronsko-klientskými vztahy [3, s. 21-22].

Na základě Buzanových a Migdalových prací a práce Th oma-
sové můžeme identifi kovat čtyři znaky slabosti státu: 1. nedosta-
tek mocenského potenciálu včetně nedostatku zdrojů, případně 
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neschopnosti jejich využití a neschopnosti mobilizace obyvatelstva, 
2. nedostatek infrastrukturních kapacit a slabost při zajišťování a 
distribuci veřejných statků, 3. násilné vynucení autority státu a 4. 
slabá národní identita a sociální soudržnost.

Shrneme-li výše uvedené znaky jednotlivých typů států vidíme, 
že pojmy slabý a de iure stát jsou si velmi blízké a lze je vnímat jako 
obecnější pojmy než termíny rozpadající se a rozpadlé státy a postko-
loniální státy. Na ose míry síly/slabosti státu je rozpadající se stát slab-
ší než slabý stát a rozpadlý stát je nejhorší variantou slabého státu. 
Postkoloniální státy pak mohou zahrnovat jak slabé, tak rozpadlé a 
rozpadající se státy, avšak jedná se jen o státy s koloniální minulostí.

Rozpadlé státy jako zdroje hrozeb 

Jak bylo naznačeno v úvodu kapitoly, dochází v posledním desetiletí 
k významné proměně bezpečnostního diskurzu. Rozvoj a teritoriál-
ní rozšiřování politické a ekonomické emancipace přibližuje periferii 
mezinárodního systému (rozuměj země Jihu) jeho centru (rozuměj 
zemím Severu) a samotné centrum prochází řadou proměn, které 
redefi nují bezpečnostní situaci států Severu. Sever již není bezpečným 
místem ani pro státy, ani pro jejich občany. Státy periferie (Afghá-
nistán, Irák atd.) se dostaly do jádra bezpečnostního systému. Bezpeč-
nost států Severu je neoddělitelně spjata s bezpečností států Jihu a vice 
versa. Slabé, rozpadající se a rozpadlé státy se stávají zdrojem závaž-
ných bezpečnostních, politických i ekonomických a societálních hro-
zeb. Pokusme se nyní – pomocí rozlišení několika referenčních objek-
tů – přiblížit, o které hrozby se jedná. Za relevantní referenční objek-
ty můžeme považovat mezinárodní systém, regionální systémy, státy, 
vnitrostátní skupiny a lidského jedince (srov. [1; 10; 9]).

Ve vztahu k mezinárodnímu systému se mohou rozpadlé a rozpa-
dající se státy stát zdrojem hrozeb zejména v souvislosti s mocenským 
vakuem, které se uvnitř těchto politických entit nachází. Slabost, 
neexistence či vysoká míra zkorumpovanosti a neprůhlednosti stát-
ních institucí vytvářejí prostředí, v němž se mohou velmi dobře pohy-
bovat teroristé a mezinárodní organizovaný zločin. Prostředí slabých 
a rozpadajících se států také umožňuje kumulaci fi nančních zdrojů 
z ilegálního obchodu, praní peněz z nelegálních aktivit a v neposled-
ní řadě také snadné získání a ukrytí zbraní a zbrojního materiálu včet-
ně chemických, biologických a případně i jaderných zbraní. Jak uká-
zaly důsledky teroristických útoků z podzimu 2001, jsou teroristé i 
síly organizovaného zločiny schopny ohrozit mezinárodní politickou 
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i ekonomickou stabilitu. Ve slabých státech existují špatní životní, 
hygienické a potravinové podmínky a jen minimální kontrola a zjiš-
tění zdraví obyvatel. Společnosti slabých států se mohou stát zdrojem 
epidemií a pandemií jako Ebola, SARS či ptačí chřipka. 

Ve vztahu k regionálním subsystémům se mohou rozpadlé a roz-
padající státy stát zdrojem regionální bezpečnostní, ekonomické i 
politické nestability. Zdrojem regionální nestability může být zej-
ména vzrůstající počet uprchlíků, kteří opouštějí rozpadlý stát a 
uchylují se do sousedních zemí. Sousední země – zejména jedná-li se 
o etnicky a nábožensky heterogenní státy a státy ekonomicky slabé – 
mohou být ve středně a dlouhodobé perspektivě ohroženy poklesem 
životní úrovně domácího obyvatelstva, nárůstem šedé ekonomiky a 
kriminality, šířící se lavinovitě mezi uprchlíky, kteří nemají zdroje 
ani práci. V neposlední řadě je ohrožuje i vypuknutí etnického nebo 
náboženského konfl iktu mezi jednotlivými skupinami obyvatel.

Proces oslabování a rozpadu funkcionálních i institucionálních 
struktur je výzvou pro samotnou existenci státu jako takového. 
Ačkoliv v současném mezinárodním systému převládá hluboký res-
pekt k principu vnější suverenity, není vyloučené, že by rozpadající 
se stát nemohl být vojensky intervenován a dočasně nahrazen mezi-
národním protektorátem či dokonce rozpuštěn, resp. rozdělen do 
více nezávislých států. 

Ve vztahu ke vnitrostátním skupinám se může rozpad státu stát 
zdrojem hrozeb zejména v souvislosti s přežitím a úrovní kvality 
života těchto skupin. Ve společnostech rozpadajících se a rozpad-
lých států, které trpí nízkou životní úrovní, je vyšší pravděpodobnost 
štěpení společnosti podle etnických či náboženských linií. Případ-
ně samotné štěpení společnosti je indikátorem a mnohdy i jednou 
z příčin rozpadu státu. Rozpad právního státu včetně neschopnosti 
státu zajistit jednotlivým skupinám uvnitř státu rovnocenné právní 
a životní podmínky mohou přispět k vypuknutí genocidy či jaké-
mukoliv jinému diskriminujícímu přístupu k jedné ze skupin uvnitř 
státu, včetně např. nuceného vystěhování.

Posledním referenčním objektem, kterému se budeme věnovat, 
je jednotlivec. Ve vztahu k ostatním referenčním objektům se lid-
ský jedinec ocitá v nejhorším postavení a v případě oslabování či 
rozpadu státu čelí zřejmě největší nejistotě. Rozpadlé státy nejsou 
schopny zajistit a distribuovat základní veřejné statky jako pořádek, 
bezpečnost a blahobyt a jedinci jsou tak každodenně vystaveni bez-
pečnostním i ekonomickým hrozbám a nejistotám a mnohdy bojují 
o holý život. V rozpadajících se státech je život jedince brutální a 
plný násilí.
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Implikace pro Slovensko

Politické, bezpečnostní, societální i ekonomické indikátory naz-
načují, že Slovensko jako stát nečelí ve středně a dlouhodobé per-
spektivě rozpadu ani oslabení státnosti. Slovensko se však nachází 
na hranici mezi evropskými moderními silnými státy a východo-
evropskými státy, z nichž mnohé vykazují znaky slabých či rozpada-
jících se států. V bezprostředním sousedství Slovenska se nacházejí 
Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko a v širším okruhu i Ruská federace, 
Ázerbájdžán a Gruzie. Zmíněné státy čelí již řadu let významným 
vnitrostátním problémům a ve střednědobé perspektivě by mohly 
podlehnout funkcionálnímu i institucionálnímu rozpadu. Z bez-
prostředních sousedů je podle databáze Fund for Peace a Indexu 
rozpadajících se států nejblíže rozpadu státu Ukrajina (z maxima 
120 bodů získala 88,8 bodů), Bělorusko (87,3 bodu) a Ázerbájdžán 
(85,7 bodu) [8]. Pokud by se situace v uvedených státech zhoršila, 
bylo by Slovensko bezprostředně vystaveno zejména migračnímu 
tlaku z uvedených zemí, posilování organizovaného zločinu, zejmé-
na obchodu s lidmi, drogami a zbraněmi. Slovensko by mělo bedlivě 
monitorovat vývoj situace v uvedených zemích a v případě rozpadu 
státních struktur včas přijmout přísnější kontrolní opatření na hra-
nicích. Současně v rámci předcházení oslabení těchto států, resp. 
jejich rozpadu by Slovensko mělo aktivně spolupracovat s uvede-
nými zeměmi, zejména v oblasti budování demokracie, právního a 
transparentního státu a občanské společnosti.
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1 Sekuritizácia nastáva, ke
„téma je chápaná ako exis-
ten ná hrozba, ktorá si žia-
da mimoriadne opatrenia a 
ospravedl uje konanie vybo-
ujúce zo štandardných man-

tinelov politických procedúr“ 
– viac [1, s. 31-60].
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Úvod – Meniace sa vnímanie termínu bezpečnosť
Bezpečnostný sektor
Koncept reformy bezpečnostného sektora 
Kontext reformy bezpečnostného sektora
 Rozvojový kontext
 Postautoritársky kontext
 Postkonfl iktný kontext
Implikácie pre Slovensko

Úvod: meniace sa vnímanie termínu bezpe nos

Počas studenej vojny bola bezpečnosť vnímaná v kontexte národnej 
bezpečnosti, s dôrazom na vojenskú zložku [5, s. 5]. Od jej konca 
však nastalo výrazné rozšírenie a prehĺbenie konceptu bezpečnosti 
na akademickej aj politickej úrovni. Politické, ekonomické a spolo-
čenské otázky, ako aj otázky týkajúce sa životného prostredia, sa tak 
stali významnou súčasťou bezpečnostnej problematiky [4, s. 2]. 

Bezpečnosť v súčasnosti už nie je vnímaná len ako neprítomnosť 
vojny alebo vojenskej hrozby a nie je už len synonymom obrany. 
Väčšine krajín dnes nehrozí akútna hrozba invázie. Aj keď vojenské 
problémy majú stále dôležité miesto v bezpečnostnom diskurze, do 
popredia sa dostáva názor, že sú to práve nevojenské faktory, ktoré 
značne ohrozujú bezpečnosť štátov, spoločnosti a jednotlivcov [3, 
s. 3-4]. 

Nastáva tak prelínanie rôznych dimenzií tradičných i nových 
bezpečnostných otázok, ako aj sekuritizácia1 nevojenských otázok. 
Primát národnej bezpečnosti sa mení aj následkom globalizácie 
a zmenami úloh štátu. S narastajúcimi vnútroštátnymi konfl iktami 
a konfl iktami vo vnútri zlyhávajúcich štátov si medzinárodné spolo-
čenstvo začína uvedomovať, že často sú to práve jednotlivci a sociál-
ne skupiny, ktoré potrebujú ochranu, a nie štáty, ktoré sú v niekto-
rých prípadoch hlavnou príčinou nedostatku bezpečnosti (insecu-
rity). Na základe tohto vývoja vznikli nové bezpečnostné koncepty 
ako spoločenská bezpečnosť (societal security) a ľudská bezpečnosť 
(human security), ktoré zahŕňajú široké spektrum hrozieb bezpeč-
nosti jednotlivca a sociálnych skupín ako nášľapné míny, ručné a 
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ľahké zbrane, problematika detských vojakov a v širšom zmysle aj 
otázky rozvoja ako ekonomická bezpečnosť, zdravotná bezpečnosť 
a bezpečnosť životného prostredia. Tieto problémy samé osebe nie 
sú nové, len sa stali sekuritizovanými – charakterizovanými ako 
otázky bezpečnosti [5, s. 5-6].

Bezpe nostný sektor

Koncept bezpečnostného sektora sa mení v závislosti vývoja kon-
ceptu bezpečnosti. Tradičné ponímanie konceptu je štátocentrické, 
kde štát má monopol na legitímne použitie donucovacích prostried-
kov. [5, s. 9] Komisia pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD v roku 
2000 predložila defi níciu založenú na tomto ponímaní, ktorá určila 
dva hlavné piliere bezpečnostného sektora: 1. bezpečnostné sily a 
2. relevantné civilné zložky a procesy, ktoré ich riadia, teda „štát-
ne inštitúcie, ktoré majú formálny mandát na zaistenie bezpečnosti 
štátu a jeho občanov proti aktom násilia a donucovania“ (ozbrojené 
sily, polícia a polovojenské zložky, spravodajské služby a podobné 
inštitúcie, inštitúcie v oblasti spravodlivosti) a „volené a zákonne 
občianske orgány zodpovedné za kontrolu a dohľad“ (napr. parla-
ment, výkonná moc, ministerstvo obrany, atď.). [6, s. 8]

Na základe posunu vo vnímaní bezpečnosti sa zmenilo aj vníma-
nie bezpečnostného sektora, aby zahŕňalo nielen vojenské zložky, 
ale zaoberalo sa aj dôležitosťou nevojenských bezpečnostných síl [5, 
s. 9]. Nová defi nícia bezpečnostného sektora berie do úvahy tieto 
zmeny a zahŕňa 5 kategórií: 

zložky, ktoré sú oprávnené používať silu: ozbrojené sily, polí-1.  
cia, polovojenské zložky, žandári, spravodajské služby (vojen-
ské a civilné), tajné služby, pobrežné hliadky, pohraničná stráž, 
colné orgány, miestne bezpečnostné jednotky (národná garda, 
milície);
orgány civilného riadenia a dohľadu: prezident a premiér, 2.  
národné poradné bezpečnostné orgány, legislatíva a legislatív-
ne komisie, ministerstvá obrany, vnútra a zahraničných vecí, 
tradičné a zvykové orgány, orgány fi nančnej správy (minister-
stvá fi nancií, rozpočtové úrady, jednotky fi nančného auditu a 
plánovania), organizácie občianskej spoločnosti;
inštitúcie spravodlivosti a vynucovania práva: súdnictvo, 3.  
ministerstvo spravodlivosti, väznice, úrady vyšetrovania a pro-
kuratúry, komisie pre ľudské práva a ombudsmani, nápravné 
zariadenia, tradičné a zvykové systémy spravodlivosti;
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neštatutárne bezpečnostné zložky: oslobodzovacie armády, 4.  
gerilové jednotky, súkromné jednotky osobnej stráže, súkrom-
né bezpečnostné spoločnosti, milície politických strán; 
neštatutárne skupiny občianskej spoločnosti: profesijné sku-5.  
piny, médiá, výskumné organizácie, náboženské organizácie, 
mimovládne organizácie, miestne združenia [5, s. 10].

Úroveň zapojenia jednotlivých aktérov spomenutých v týchto 
kategóriách sa líši od krajiny ku krajine v závislosti od politického 
systému. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že čím väčšie je zapo-
jenie neštatutárnych bezpečnostných zložiek a čím menšie je zapo-
jenie neštatutárnych skupín občianskej spoločnosti, o to horšia je 
správa daného bezpečnostného sektora [5, s. 10].

Koncept reformy bezpe nostného sektora

Reforma bezpečnostného sektora sa vynorila ako kľúčový koncept 
koncom 90. rokov minulého storočia. Tento koncept zahŕňa množ-
stvo otázok a aktivít vzťahujúcich sa na reformu prvkov verejného 
sektora, ktorého úlohou je poskytovať vonkajšiu a vnútornú bez-
pečnosť. Východiskovým bodom je teda nefunkčný alebo slabo 
fungujúci bezpečnostný sektor, ktorý neposkytuje dostatočnú bez-
pečnosť štátu a obyvateľom, alebo je dokonca príčinou nedostat-
ku bezpečnosti [4, s. 1]. Reforma bezpečnostného sektora je teda 
transformácia bezpečnostného sektora vrátane všetkých aktérov, ich 
úloh, zodpovednosti a činností tak, aby fungoval spôsobom, ktorý je 
v súlade s normami a zásadami dobrého vládnutia, a ktorý prispieva 
k vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva [7, s. 
38]. Napriek tomu, že tento koncept je ešte stále vo vývoji, vplýva 
čoraz viac na tvorbu medzinárodných programov rozvojovej pomo-
ci, spolupráce v oblasti bezpečnosti a programov podpory rozvoja 
demokracie [4, s. 1]. 

Reforma bezpečnostného sektora hrá dôležitú úlohu v nasledov-
ných oblastiach:

Demokratizácia: nezreformovaný bezpečnostný sektor môže 
byť jej vážnou prekážkou. Aktéri bezpečnostného prostredia môžu 
potenciálne hrať dôležitú úlohu v politickom živote štátu, preto-
že majú monopol alebo kontrolu nad donucovacími prostriedka-
mi. Civilná kontrola bezpečnostného sektora je preto dôležitým 
prvkom akéhokoľvek procesu demokratizácie [2, s. 47]. Ide hlav-
ne o zlepšenie schopnosti dohľadu zákonodarnej zložky nad bez-
pečnostným sektorom, riadenie a kontrolu výdavkov na armádu, 
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budovanie občianskej spoločnosti, ktorá by sa zaoberala otázkami 
bezpečnostného sektora atď. [5, s. 18]

Dobré vládnutie je založené na mechanizmoch a štruktúrach 
umožňujúcich efektívne zabezpečenie verejných statkov, v tom-
to prípade bezpečnosti, občanom štátu. Bezpečnostný sektor tak 
môže umožniť dobré vládnutie, ako aj byť jeho prekážkou. Môže byť 
napríklad kľúčovým pri boji proti korupcii alebo organizovanému 
zločinu či cezhraničnej kriminálnej spolupráci. Dôležité sú taktiež 
ekonomické nároky bezpečnostného sektora, ktoré môžu mať nega-
tívny vplyv na hospodársku situáciu štátu [2, s. 47]. 

Ekonomický rozvoj: ekonomika krajiny je ovplyvňovaná jej stabi-
litou, ktorá závisí na efektívnosti poskytovania bezpečnosti. Tak ako 
pri dobrom vládnutí môže bezpečnostný sektor hrať kľúčovú úlo-
hu pri riešení týchto problémov a tak prispievať k rozvoju krajiny. 
Neefektívny sektor naopak môže predstavovať záťaž pre rozpočet 
a hospodárstvo krajiny [2, s. 47-48].

Prevencia konfl iktov: úspešná reforma bezpečnostného sekto-
ra môže pomôcť vnútornej stabilite (efektívnym riešením napätia 
a problémov, poskytovaním bezpečnosti a spravodlivosti pre obča-
nov), ako aj stabilite regionálnej (pomôcť ako dôležitý mechaniz-
mus budovania dôvery v regióne) [2, s. 48]. 

Postkonfl iktná obnova je možná len pri demobilizácii bojovníkov 
a ich reintegrácii do spoločnosti, zjednotení rôznych ozbrojených 
frakcií do národnej bezpečnostnej štruktúry, eliminácii existujúcich 
zásob ľahkých zbraní. Dôležitá je tiež prevencia privatizácie bezpeč-
nostných služieb [8, s. 6].

Profesionalizácia armády a bezpečnostných zložiek zaručí ich jasne 
defi nované úlohy a funkcie tak, aby tieto zložky rešpektovali zákony 
a demokraticky zvolených zástupcov a zabezpečí ich efektívne fun-
govanie pri ochrane štátu a obyvateľstva. [8, s. 6]. 

Kontext reformy bezpe nostného sektora

V praxi závisí realizácia reformy bezpečnostného sektora od jej špe-
cifi ckého kontextu. Neexistuje jednotný model reformy a každá kra-
jina, ktorá podstupuje reformu bezpečnostného sektora, predstavu-
je zvláštny prípad. Vo všeobecnosti sa však dá hovoriť o troch širších 
kontextoch, ktoré združujú podobné prípady v závislosti na úrovni 
ekonomického rozvoja, charaktere politického systému a špecifi ckej 
bezpečnostnej situácii: rozvojovom, postautoritárskom a postkon-
fl iktnom [4, s. 1].
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Je však potrebné zdôrazniť že všetky štáty, nielen rozvojové, 
postkonfl iktné alebo v tranzícii, ale aj vysoko rozvinuté krajiny a 
konsolidované demokracie čelia tlakom na reformu bezpečnostné-
ho sektora, aby boli aj naďalej schopné efektívne fungovať v menia-
com sa bezpečnostnom prostredí [4, s. 6].

Rozvojový kontext
Bola to práve rozvojová komunita, ktorá ako prvá začala venovať 
zvýšenú pozornosť potreby prepojenia rozvoja s bezpečnosťou 
a zdôrazňovať, že dobre spravovaný efektívny bezpečnostný sektor 
hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní predpokladov ekonomického roz-
voja. Na druhej strane, zle spravovaný bezpečnostný sektor môže 
byť vážnou prekážkou rozvojových snáh [4, s. 6]. 

Snahy rozvojovej komunity sa najskôr sústreďovali na zníženie 
vysokých výdavkov na armádu, no na konci minulého storočia zača-
la rozvojová komunita považovať reformu za obzvlášť dôležitú a tak 
umožnila aspoň niektorým donorským organizáciám, aby sa začali 
viac angažovať v záležitostiach bezpečnosti. Následne tento koncept 
získal oveľa väčšiu vážnosť, obzvlášť pri riešení zvyšovania efektivi-
ty rozvojovej pomoci. Reforma bezpečnostného sektora je v rozvo-
jom kontexte proces hnaný hlavne vonkajšími aktérmi, ktorý môže 
byť použitý ako nástroj alebo politická podmienka poskytovania 
rozvojovej pomoci. Takéto podmieňovanie pomoci však môže byť 
problematické v iných ako postkonfl iktných krajinách – keď kraji-
ny prijímajúce rozvojovú pomoc nie sú odkázané na poskytovanie 
bezpečnosti z externých zdrojov [4, s. 6-7].

Postautoritársky kontext
Reforma bezpečnostného sektora je dôležitá aj pre štáty, ktoré sa 
nachádzajú v procese tranzície k demokracii. Toto platí obzvlášť pre 
bývalé komunistické štáty strednej a východnej Európy a štáty býva-
lého ZSSR. V tomto kontexte sú hlavnými úlohami reformy bez-
pečnostného sektora zabezpečenie demokratickej kontroly nad ozb-
rojenými silami, reforma obrany a modernizácia armády. Dôležité je 
tiež odstraňovanie autoritárskeho vládnutia, klientelizmu, korupcie 
a tých častí bezpečnostného aparátu, nad ktorými neexistuje priamy 
dohľad. Tak ako v rozvojovom kontexte, aj tu hrá dôležitú úlohu 
zapojenie externých aktérov. Pre krajiny strednej a východnej Euró-
py sú to hlavne NATO a EÚ, ktoré tu speli k relatívnemu úspechu 
reformy bezpečnostného sektora. Podmienkou vstupu do týchto 
organizácií bolo splnenie ich požiadaviek, z ktorých mnohé súvise-
li s demokratickou správou bezpečnostného sektora. Táto politika 
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poskytnutia motivácie vstupom do NATO a EÚ by preto mohla byť 
úspešná aj v krajinách západného Balkánu [4, s. 7].

Postkonfl iktný kontext 
Najväčšiu časť krajín, v ktorých sa vykonáva reforma bezpečnostné-
ho sektora, predstavujú postkonfl iktné štáty zotavujúce sa z vnútro-
štátneho alebo medzištátneho konfl iktu. Následne sa musia vydať 
na cestu rekonštrukcie všetkých častí verejného sektora, ktorý bol 
zničený, alebo prestal počas konfl iktu fungovať. Reforma bezpeč-
nostného sektora v postkonfl iktnom kontexte predstavuje špeciálne 
výzvy i príležitosti. Na jednej strane môže byť reforma v prostredí so 
slabými štátnymi inštitúciami, krehkou medzietnickou či politickou 
situáciou, vplyvnými ozbrojenými a inými bezpečnostnými silami 
a zložitou ekonomickou situáciou obzvlášť náročná. Na druhej stra-
ne je tu zjavná potreba reformovať či rekonštruovať bezpečnostný 
sektor [4, s. 7-8]. 

V niektorých takýchto krajinách, obzvlášť v tých, ktoré zažili 
občiansku vojnu alebo vnútorný ozbrojený konfl ikt, existuje veľká 
podpora pre reformu bezpečnostného sektora. V prípadoch vonkaj-
šej intervencie zameranej na zmenu režimu a ústiacej do prechodnej 
okupácie môže však byť bezpečnostné prostredie nepriateľsky nala-
dené voči takejto reforme, ako v súčasnosti napríklad v Afganistane 
či Iraku. Postkonfl iktné prostredie tak predstavuje najväčšiu výzvu 
pre reformu bezpečnostného sektora [4, s. 8].

Reforma bezpečnostného sektora v postkonfl iktnom prostredí, 
nazývaná aj rekonštrukcia bezpečnostného sektora, má za úlohu – 
tak ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch – vytvoriť bezpečnost-
né sily schopné efektívne zabezpečiť bezpečnosť v rámci demokratic-
kej civilnej kontroly. Donori reformy však musia na rozdiel od pre-
došlých prípadov vziať do úvahy aj následky ukončeného konfl iktu, 
ako napríklad príliš veľké ozbrojené sily, ktoré musia byť redukované, 
zvyšné zbrane, ktoré sa musia odovzdať, nášľapné míny, ktoré musia 
byť odstránené a veľké množstvo účastníkov násilností, ktorí musia 
byť vydaní spravodlivosti. V tomto kontexte musí byť do reformy 
zahrnuté aj odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia bojovníkov, 
budovanie súdnictva, ktoré umožní vykonanie spravodlivosti, zabrá-
nenie šíreniu zbraní a odstránenie nášľapných mín [4, s. 8].

Dôležité je tiež spomenúť ďalšie body, ktoré odlišujú postkonfl ikt-
ný kontext od rozvojového a postautoritárskeho. Prvým je potreba 
poskytovania bezpečnosti hneď po ukončení konfl iktu externými 
aktérmi, čo môže oddialiť reformu. Je tu tiež problém reformy v kra-
jine, kde súkromní bezpečnostní aktéri ohrozujú existenciu štátu 
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či autoritu a monopol na použitie legitímnej sily medzinárodných 
aktérov, ktorí bezpečnosť v krajine dočasne zaisťujú [4, s. 8].

Vo všetkých troch prípadoch je však reforma bezpečnostného sek-
tora charakterizovaná účasťou externých aktérov, či už ako hlavných 
aktérov reformy alebo jej iniciátorov. Taktiež vo všetkých existuje napä-
tie medzi externou iniciáciou a podporou reformy a lokálnym vlastníc-
tvom reformy. Je tiež potrebné vo všetkých prípadoch nájsť rovnováhu 
medzi zásadami dobrého vládnutia podporovanými medzinárodným 
spoločenstvom a miestnou politickou kultúrou [4, s. 9].

Implikácie pre Slovensko

V roku 2007 vstúpila SR do druhého roku pôsobenia ako nestály 
člen v Bezpečnostnej rade OSN. Slovensko využilo túto príležitosť 
na upriamenie pozornosti rady na problematiku reformy bezpeč-
nostného sektora a iniciovanie diskusie o tejto problematike počas 
predsedníctva vo februári 2007. Hlavným zámerom bolo vyzdvi-
hnutie nejednotnosti používania defi nície a vnímania reformy v jed-
notlivých agentúrach OSN. Zjednotenie vnímania reformy bezpeč-
nostného sektora má potenciál priniesť lepšiu koordináciu, spolu-
prácu a integráciu úsilia medzinárodného spoločenstva a následne 
aj jej zvýšený prínos pre recipientov reformy.

Výsledkom aktivity SR  počas predsedníctva v BR OSN bolo 
prijatie prezidentského vyhlásenia. V tejto súvislosti je ale potreb-
né  kriticky pripomenúť prílišné spoliehanie sa na partnerské orga-
nizácie pri  jeho príprave.

Angažovanie Slovenska v tejto problematike je vítané a malo by 
pokračovať aj po ukončení nášho pôsobenia v BR OSN. Vzhľa-
dom na získané skúseností z pôsobenia v BR OSN by sa Slovensko 
v budúcnosti mohlo viac zapájať do podobných aktivít prostred-
níctvom vlastných expertov, či už zo štátneho sektora alebo mimo-
vládnych organizácií. Aby bolo takéto zapojenie možné a kvalit-
né, bude potrebné podporovať ďalší výskum a vzdelávanie v tejto 
oblasti.
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1 Nie je ambíciou tohto 
príspevku definova  pojem 
„etnický“ alebo „etnický kon-
flikt“. Zjednodušene možno 
konštatova , že príspevok 
pracuje s kombináciou pri-
mordialistických a inštru-
mentalistických poh adov na 
etnicitu. Primordialisti chápu 
etnické vz ahy na základe pri-
rodzených väzieb vyplývajú-
cich z náboženstva, jazyka, 
zvykov at ., inštrumentalisti 
na základe sociálnych i poli-
tických väzieb – pozn. aut. 

2Pojem má skôr publicistickú 
ako teoretickú hodnotu. Ide 
o súhrnné pomenovanie roz-
li ných teoretických tvrdení 
a konceptov, ktoré popiera-
jú negatívne dôsledky teri-
toriálnych riešení etnických 
problémov, resp. konfliktov 
– pozn. aut. 
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Úvod

Teoretické zakotvenie problematiky etnických konfl iktov1, ako aj 
na ne nadväzujúcich konceptov etnicity a nacionalizmu, je veľmi 
bohaté a komplexné. Možno v nich identifi kovať rozličné rámce, 
v ktorých možno tieto konfl ikty skúmať, a prístupy, ktoré možno 
pri ich analýze využiť. Napriek tejto komplexnosti sú však tradičné 
prístupy často zaťažené zaužívanými tvrdeniami, ktoré spôsobujú, 
že analýza etnických konfl iktov nezriedka skĺzava k neopodstatne-
ným zjednodušeniam, čo negatívne ovplyvňuje jej konečný výsle-
dok. Mnohokrát dochádza k disproporcii medzi rozvojom reálií 
týkajúcich sa tejto problematiky a teoretických zakotvení, v ktorých 
sú tieto reálie skúmané. Rogers Brubaker, ktorého inovačný prístup 
bude v nasledujúcom texte viackrát spomenutý, označuje tieto zjed-
nodušujúce tvrdenia za „mýty“, resp. „zavádzajúce koncepcie“ [2, s. 
272]. Tieto mýty sa pritom objavujú nielen v odbornej literatúre, 
ale prenikajú predovšetkým do politických, publicistických, žurna-
listických a iných diskurzov, čím zväčša pomáhajú vytvárať viac či 
menej skreslený obraz o identifi kovanom probléme, v tomto prípade 
o tom ktorom etnickom konfl ikte. Pochopiteľne, takýchto „mýtov“ 
je možné identifi kovať veľké množstvo, pričom nie je v silách žiad-
neho z autorov postihnúť ich kompletne. Pre potreby tohto príspev-
ku sa zameriam na jeden z nich. Ide o tvrdenia o prínose tzv. bezpeč-
nostnej architektúry2, ktoré vychádzajú z presvedčenia, že správne 
teritoriálne a inštitucionálne prostredie môže uspokojiť požiadav-
ky sporných, resp. znepriatelených skupín a tým výrazne napomôcť 
k vyriešeniu etnického (alebo nacionalistického) konfl iktu. Zjedno-
dušene, budem argumentovať, že teritoriálne zmeny nie sú dostatoč-
ným predpokladom pre vyriešenie etnického konfl iktu. Pokúsim sa 
ukázať výhody i nevýhody jednotlivých alternatív riešení, ktorých 
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hlavným motívom sú zmeny hraníc, ako aj ich prípadné dopady na 
budúci vývoj. Keďže v strednej Európe sa v súčasnosti nevyskytu-
je žiadny otvorený konfl ikt etnického charakteru, závery príspevku 
sa budú týkať dvoch konfl iktov mimo stredoeurópskeho priesto-
ru – Srí Lanky a Kosova. Avšak vzhľadom na isté percepcie národ-
nostného pnutia v rámci slovenských reálií (najmä voči maďarskej 
menšine), príspevok môže byť i vhodným teoretickým rámcom pre 
zvažovanie politík v tejto oblasti. 

Architektonická ilúzia

V úvode popísaný mýtus o bezpečnostnej architektúre je konštruk-
ciou, ktorú Brubaker nazýva „architektonickou ilúziou“[2, s. 273]. 
Jej základným prvkom je argument, že reorganizácia politického 
priestoru pozdĺž etnických či národných línií uspokojí požiadavky 
celkov, ktoré ich artikulujú (napr. nacionalistické hnutia, politické 
strany), a tým zníži etnické napätie v danom regionálnom priestore. 
Vďaka tomu dôjde k stabilizácii regionálneho priestoru, v ktorom 
sa dané napätie odohráva. Ako ďalej Brubaker pokračuje, koncepcia 
architektonickej ilúzie je založená na chápaní etnického nacionaliz-
mu ako aktivity, ktorej výlučným cieľom je vytvorenie samostatné-
ho štátu danej etnickej komunity, resp. národa. Podľa nej sa, zjed-
nodušene povedané, pravdepodobnosť výskytu nacionalizmu (či už 
rovnakej formy alebo inej) po získaní/vytvorení štátu rovná takmer 
nule. Brubaker však s týmto predpokladom nesúhlasí a tvrdí, že toto 
chápanie nacionalizmu je len jedným z jeho typov. Nazýva ho naci-
onalizmom spôsobujúcim prekreslenie hraníc – a poukazuje na ďal-
ší nacionalizmus, ktorý je spôsobovaný práve týmto prekresľovaním 
hraníc. Ide teda o tzv. neštátny nacionalizmus, ktorý sa objavuje aj 
po teritoriálnych a inštitucionálnych zmenách. 

Popisu neštátneho nacionalizmu a jeho druhov venuje Bruba-
ker publikáciu [3], v ktorej vychádza z poznania zmien v Európe 
v 90. rokoch 20. storočia. Rozlišuje pritom tri formy neštátneho 
nacionalizmu: nacionalizujúci nacionalizmus, cezhraničný naci-
onalizmus externých (nacionalizačných) domovín a napokon naci-
onalizmus národných menšín. Prvý z nich podľa neho vzniká po 
vytvorení štátu v prostredí väčšinového (core) národa, ktorý sa pok-
ladá za legitímneho „vlastníka“ štátu. Napriek tomu sa ale pasuje do 
pozície kultúrne, ekonomicky a demografi cky podriadeného. Táto 
„slabá“ pozícia videná ako pozostatok diskriminácie voči národu 
predtým, ako získal nezávislosť, sa zväčša využíva na zdôvodnenie 
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3 Secesionizmus je akt vystú-
penia z nejakého celku (únie, 
organizácie, štátu a pod.). 
Separatizmus je chápaný 
ako motivácia tých, ktorí sa 
usilujú o nezávislos  (separá-
ciu) „svojho“ územia od štá-
tu, ktorý ho spravuje – pozn. 
aut.

4 Pozri [5, 6] – pozn. aut.

„kompenzačného využívania štátnej moci na presadzovanie záuj-
mov väčšinového národa“ [3, s. 5]. 

Cezhraničný nacionalizmus externých domovín vychádza z prá-
va či dokonca povinnosti „domovského“ štátu monitorovať pod-
mienky, zabezpečovať a zlepšovať kvalitu života, podporovať akti-
vity a inštitúcie, presadzovať práva a chrániť záujmy svojich etno-
národných príbuzenských skupín v iných štátoch. Vzniká vtedy, ak 
je „príbuzná“ menšina žijúca v inom štáte pokladaná za cieľ diskri-
minácie a nacionalizačných hrozieb väčšinového národa. Tento typ 
neštátneho nacionalizmu, ktorý vzniká v priamej opozícii a zároveň 
dynamickej interakcii s nacionalizujúcim nacionalizmom, je zalo-
žený na tvrdení domovských štátov, že práva a zodpovednosti prí-
buzného národa prekračujú hranice teritória a občianstva, čím sa 
stavajú proti koncepcii pokladajúcu postavenie menšín za internú 
záležitosť štátov [3, s. 5]. 

Napokon nacionalizmus národných menšín znamená sebaurče-
nie v špecifi cky národných a nie etnických termínoch, požiadavku 
uznania ich odlišnej etnokultúrnej národnosti a snahu o kolektívne 
kultúrne alebo politické práva. Vo svojej podstate je podobný naci-
onalizujúcemu nacionalizmu, no líši sa jednak tým, že v tomto prí-
pade ide o menšiny, nie o väčšiny, ako aj tým, že zahraniční „príbuz-
ní“ nemusia byť vždy chápaní ako „tí naši, s ktorými sa treba spojiť“. 
Ich konanie a vnímanie partnerov preto závisí od pragmatických 
potrieb v danej situácii [3, s. 5-6]. 

Problém architektonickej ilúzie je veľmi úzko spätý s koncepci-
ou secesionizmu a separatizmu3. Ide v podstate o jednu z koncepcií 
riešenia etnických konfl iktov: preto sa skôr, ako sa k nej dostanem 
bližšie, zastavím pri všeobecnom vymedzení problému riešenia kon-
fl iktov. Hoci je známy argument Roberta Dahla i Ralfa Dahrendor-
fa, že nie je nevyhnutné hľadať riešenia konfl iktov, ale možnosti ich 
regulácie4, drvivá väčšina autorov sa pri analýze etnických konfl ik-
tov s ich postojom neuspokojuje a snaží sa načrtnúť vlastné scenáre 
ich urovnania. V tejto súvislosti je dôležité najmä isté terminologic-
ké objasnenie rozdielov medzi pojmami „riešenie konfl iktu“, „regu-
lácia konfl iktu“ a „urovnanie konfl iktu“. Pod riešením (resolution) sa 
totiž rozumie snaha eliminovať kľúčové príčiny konfl iktu, v krajnom 
prípade aj nahradenie systému, ktorý ich produkuje, iným, priazni-
vejším systémom. Na rozdiel od toho regulácia/kontrola (manage-
ment) konfl iktu sa snaží o zmierňovanie a kontrolu konfl iktu a jeho 
prejavov, pričom sa nepotláčajú jeho základné príčiny – zostávajú 
zachované. Inými slovami nejde o vyriešenie konfl iktu. Napokon 
urovnanie (settlement) znamená prerušenie prejavov nepriateľstva 
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medzi skupinami, ktoré sú vo vzájomnom konfl ikte, ale bez potla-
čenia príčin, ako aj bez ustanovenia istých procesov manažmentu 
konfl iktu. V  literatúre, ale v podstatne väčšej miere vo verejnom 
diskurze zväčša dochádza k chybnému zamieňaniu resolution a sett-
lement. Konfl ikt sa označuje za vyriešený, hoci nie sú identifi kované 
a eliminované jeho základné príčiny, ale dochádza len k prechodné-
mu ukončeniu násilia, resp. viditeľného súperenia. 

Pri hľadaní východísk z konfl iktnej situácie prevláda medzi 
odborníkmi zhoda, že neexistujú rýchle, jednoduché ani univer-
zálne riešenia. Rajat Ganguly sa napriek tomu domnieva, že možno 
abstrahovať dva široké prístupy, ktoré môžu ovplyvniť diskusie o rie-
šeniach. Z dlhodobého hľadiska je podľa neho potrebné odstrániť 
základné príčiny prevažne spojené s ekonomickými, sociokultúr-
nymi, bezpečnostnými a politickými charakteristikami štátu. Tre-
ba vychádzať z potrieb jednotlivých skupín a brať do úvahy etnic-
ké ašpirácie a hnutia priznaním väčšej autonómie pri rozhodovaní 
o vlastných záležitostiach. Musí teda prísť k narušeniu tradičného 
vnímania danej oblasti ako politického priestoru vysoko centralizo-
vaných národných štátov len so základnými stupňami provinciálnej 
alebo regionálnej autonómie [8, s. 17]. Zo strednodobého a krátko-
dobého hľadiska je potrebné, aby konfl ikty boli riadené efektívne, čo 
znamená vytvorenie mierového procesu maximalizujúceho poten-
ciálne výhody a minimalizujúceho prípadné deštruktívne dopady. 
A to aj s pomocou tretej strany. Problém, ako sa dopracovať k samot-
ným mierovým rozhovorom, navrhuje Ganguly riešiť dvojakým spô-
sobom: buď vojenskou akciou vlády, alebo iniciatívou v stave tzv. 
„boľavého patu“, teda keď sú obe strany vyčerpané bojom a nie sú si 
isté, že jeho pokračovanie prinesie žiadané výsledky [8, s. 18]. 

Vráťme sa však k secesionizmu ako k jednej z ciest riešenia kon-
fl iktu, tak ako sa objavuje v literatúre. Mnohí autori pojednávajúci 
o etnických konfl iktoch spájajú akékoľvek štiepenia etnického cha-
rakteru s potrebou separácie relevantných území. Rozdelenie spo-
ločného územia dvoch etník (národov) teda chápu ako jedinú mož-
nosť regulácie prípadného konfl iktu, ktorý z daných etnických štie-
pení vyplýva. Silným obhajcom tohto názoru je napríklad Chaim 
Kauff man, jeden z hlavných protagonistov teórie bezpečnostnej 
dilemy. Domnieva sa, že regionálne oddelenie súperiacich strán je 
jediným stabilným riešením etnického konfl iktu práve preto, lebo 
len ním dochádza k eliminácii bezpečnostnej dilemy pre obe strany 
[10, s.68]. 

Odporcom Kauff manovho presvedčenia je napríklad James 
Fearon, ktorý tvrdí, že existujú minimálne dva silné argumenty 
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odporujúce predošlému tvrdeniu. Po prvé, delenie na jednom mies-
te môže viesť ku konfl iktom na inom mieste. Dochádza tu teda jed-
nak k problému praktickosti – jednoducho povedané, ak by kaž-
dý národ mal mať vlastný štát, išlo by vlastne o nikdy nekončiaci 
proces; jednak k problému pohnútok (ktorý je s problémom prak-
tickosti úzko prepojený) – je pravdepodobné, že politika „ad hoc 
delení“ zvýši pohnútky na ďalšie separatistické vojny. Po druhé, 
„politika nevyhnutného delenia“ narúša stabilitu medzinárodného 
systému, lebo vzniká presvedčenie, že len silný štát dokáže zabrániť 
prípadným separatistickým tendenciám, čím sa zintenzívňujú snahy 
o posilnenie zložiek na zaistenie vlastnej bezpečnosti jednotlivých 
štátov [7]. 

Aj Sammy Smooha a Th eodor Hanf pokladajú delenie štátu pri 
hľadaní uspokojivého riešenia etnického konfl iktu za veľmi proble-
matickú možnosť z hľadiska prijateľnosti pre zainteresované strany, 
budúcej stability i celkového ekonomického dopadu. Napriek tomu 
tvrdia, že v niektorých prípadoch ide o najlepšiu zo zlých možností, 
pretože iné formy riešenia hlboko zakoreneného konfl iktu (etnická, 
konsociačná alebo liberálna demokracia) nie sú jednoducho možné. 
V tom prípade je ale potrebné splnenie niektorých doplňujúcich 
podmienok, napr. súhlas vonkajších aktérov, výmena obyvateľstva 
a pod. [12] 

Brubakerov neštátny nacionalizmus či Fearonove, Smoohaove 
a Hanfove tvrdenia o secesionizme ako prístupe k riešeniu konfl ik-
tov teda vyvracajú argument, že uskutočnenie teritoriálnych zmien 
prinesie nielen urovnanie, ale predovšetkým dlhodobé riešenie kon-
fl iktov. V prípade mnohých konfl iktov etnického charakteru sa pri-
tom tento zjednodušujúci predpoklad využíva pomerne často. 

Bezpe nostná architektúra v skuto nosti

V druhej polovici príspevku sa bližšie pozrieme na alternatívy apliká-
cie či neaplikácie princípov bezpečnostnej architektúry v prostredí 
dvojice reálnych etnických sporov. V prvom prípade pôjde o dlho-
dobý otvorený konfl ikt medzi srílanskými Sinhálcami a Tamilmi, 
v druhom o síce tiež dlhodobý, no väčšinu tohto času latentný kon-
fl ikt kosovských Albáncov a Srbov, ktorý získal otvorenú podobu 
až počas uplynulých necelých 20 rokov. Kým v prvom prípade sa 
črty „architektonickej ilúzie“ objavujú zatiaľ len v podobe túžob 
jednej z etnických skupín a úvah v kruhoch akademikov a inteli-
gencie, v druhom prípade dochádza v čase písania tohto príspevku 
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5 Nejde o úplne totožné 
etnické skupiny, pretože 
vývoj každej z nich má isté 
dlhodobé špecifické rty, prí-
buznos  srílanských a indic-
kých Tamilov je však ve mi
výrazná a dlhodobo sa pre-
javuje na oboch stranách 
–pozn. aut. 

k ich napĺňaniu vo forme reálneho zvažovania implementácie Kom-
plexného návrhu pre dohodu o štatúte Kosova z dielne tímu pod 
vedením zvláštneho vyslanca generálneho tajomníka OSN Martiho 
Ahtisaariho. 

Myšlienky o rozdelení Srí Lanky na dva samostatné štáty siahajú 
približne do 60. a 70. rokov 20. storočia. Nespokojnosť Tamilov s dis-
kriminačnou politikou Sinhálcov bola v tom čase ešte artikulovaná 
prevažne politickými prostriedkami a na politickej úrovni. Ešte pred 
získaním nezávislosti Srí Lanky v roku 1948 najvýraznejšia politic-
ká sila zastupujúca Tamilov – Tamilský kongres – argumentovala, 
že v záujme stabilného budúceho usporiadania je potrebné rozdeliť 
zastúpenie v jednotlivých orgánoch v pomere 50 % pre sinhálsku 
väčšinu a 50 % pre ostatné etnické menšiny. Tento duch politické-
ho záujmu zachovala aj neskôr vytvorená Tamilská federálna strana, 
ktorá požadovala transformáciu politického usporiadania Srí Lan-
ky podľa federalistického princípu, čím by bola poskytnutá Tami-
lom veľká miera autonómie na severe, kde mali väčšinu, a rovnako 
tak zabezpečené primerané zastúpenie v ústredných orgánoch štátu. 
Všetky tieto iniciatívy však ostávali mimo hlavného záujmu srílanskej 
vlády, čo spôsobilo, že v tamilských politických kruhoch postupne 
silnelo presvedčenie, že len samostatný štát môže zaistiť pre tamilskú 
menšinu bezpečnosť a priaznivý politický i spoločenský vývoj [9]. 

Ak by sme chceli v prípade Srí Lanky uvažovať o nejakej forme 
teritoriálnych, administratívnych a ďalších inštitucionálnych zmien 
ako o hlavnom predpoklade vyriešenia sinhálsko-tamilského spo-
ru, nedá sa to (ako pripomínajú napr. John McGarry a Brendan 
O`Leary) bez veľmi komplexného posúdenia všetkých faktorov 
a okolností, ktoré s nimi môžu súvisieť [11, s. 335]. Predovšetkým 
je nevyhnutné vyriešiť otázku, kto skutočne sú tí, o ktorých autonó-
miu, resp. oddelenie pôjde. Zároveň treba určiť, ktoré územie má byť 
objektom posudzovania. To totiž veľmi úzko súvisí s už uvedenými 
hrozbami, ktoré ako výsledok štátocentrického nacionalizmu opisu-
je Brubaker. V prípade Srí Lanky napr. hrozí cezhraničný naciona-
lizmus domovín, keďže v Indii v oblasti Nadu žije viac ako 50 mil. 
indických Tamilov5. Ich prítomnosť je pritom jedným z faktorov, 
ktoré ovplyvňovali politické rozhodnutia vlády v Colombe a pris-
peli k problematickému vzťahu s tamilskou menšinou [1, s. 203]. 
Samozrejme, nedajú sa vylúčiť ani iné formy nestability, ani vznik 
nového konfl iktu na báze ďalších deliacich čiar po novom štiepení 
(napr. po sociálnej línii a pod.). 

Prípad juhosrbskej provincie Kosovo je ešte o niečo komplikova-
nejší, keďže z dlhodobého pohľadu sú etnické línie štiepenia ťažšie 
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6 Bližšie pozri [4] – pozn. 
aut.

identifi kovateľné. Kosovo je totiž od začiatku 13. storočia je pova-
žované za historickú súčasť Srbska resp. Srbského kráľovstva. Vzťah 
(mimokosovských) Srbov k nemu je preto z veľkej miery založe-
ný na primordiálnych princípoch. Aj vďaka tomu provincia nie je 
„etnicky“ čistou – nachádzajú sa tam komunity kosovských Srbov 
a kosovských Albáncov. Aj napriek ich náboženským rozdielom je 
afi liácia oboch komunít založená predovšetkým na etnickom zákla-
de. Ich vzájomný pomer sa pritom historicky menil, pričom od kon-
ca 19. storočia získali v provincii prevahu Albánci. 

Druhá polovica 19. a 20. storočia sú popretkávané celou sériou 
udalostí, ktorých popis nie je cieľom tohto príspevku. Čo je však 
dôležité, ich dopad na interakcie oboch komunít, ako aj na presuny 
srbského a albánskeho obyvateľstva bol značný. Dochádzalo k pre-
hlbovaniu vzájomného napätia albánskej väčšiny a srbskej menšiny, 
čím sa vytvárali silné predpoklady pre neskoršie prepuknutie otvo-
reného konfl iktu. Prejavom snahy o čiastočné utlmenie týchto anti-
patií bol vývoj po ukončení druhej svetovej vojny, keď Kosovo získa-
lo autonómny štatút v rámci federatívnej Juhoslávie. Ten sa posilnil 
ústavou z roku 1974, na základe ktorej vznikli funkcie kosovského 
prezidenta a premiéra. Z Kosova sa tak v podstate stala jedna z fede-
ratívnych republík Juhoslávie (de iure sa však zachovávalo admini-
stratívne označenie „autonómna provincia Srbska“). Kosovo však 
napriek tomu zostávalo azda najväčším problémom krajiny, keďže 
sa v ňom snúbili etnické rozpory, ekonomická zaostalosť a sociálne 
rozdiely, to všetko podporené nacionalistickými výzvami na získa-
nie plného štatútu federatívnej republiky. 

Navyše, situácia v Kosove sa zhoršila koncom 80. rokov 20. sto-
ročia na pozadí politického zápasu v rámci Komunistickej strany 
Srbska a celkovej snahy Srbov o opätovné získanie dominantného 
postavenia v rámci Juhoslávie, narušeného za vlády prezidenta Tita. 
To viedlo k výraznému okliešteniu špecifi ckého kosovského štatú-
tu z iniciatívy nového lídra Srbska Miloševiča v roku 1989, ktoré 
vyústilo do krvavých udalostí počas nasledujúceho desaťročia. Ich 
súbežným javom vyplývajúcim z celého radu rozličných faktorov 
bola pritom neschopnosť nájsť uspokojivé riešenie budúceho štatú-
tu Kosova, či už v rámci Srbska alebo mimo neho. 

Zatiaľ najkompaktnejším, no ako sa ukazuje i najkontroverznej-
ším návrhom je Komplexný návrh pre dohodu o štatúte Kosova, kto-
rý na jar 2007 predstavil M. Ahtisaari. Ak by došlo k jeho schváleniu 
v Bezpečnostnej rade OSN, Kosovo by získalo obmedzenú suvere-
nitu pri zachovaní medzinárodnej vojenskej prítomnosti a kontroly 
zo strany medzinárodného civilného predstaviteľa6. Kosovo by tak 
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vlastne malo atribúty nezávislého štátu s istými obmedzeniami na 
prechodné obdobie, a to aj napriek tomu, že v texte návrhu sa slovo 
„nezávislosť“ explicitne neuvádza. 

V prípade implementácie návrhu v predloženej podobe však 
hrozí niekoľko scenárov, ktoré boli popísané v predošlých statiach 
tohto príspevku. Predovšetkým je možné očakávať výskyt niekto-
rých, či dokonca všetkých foriem Brubakerovho neštátneho naci-
onalizmu. Kosovo by totiž na severe susedilo so svojím bývalým 
domovským Srbskom a na juhozápade s Albánskom, ktorého oby-
vateľstvo je etnicky príbuzné s väčšinovým obyvateľstvom samot-
ného Kosova. To spolu s faktom, že v Kosove naďalej zotrváva pri-
bližne 8-10 percentná srbská menšina, vytvára predpoklady pre 
rozličné cezhraničné väzby narúšajúce jednotu nezávislého Koso-
va. Zároveň treba brať do úvahy i Fearonov argument, že secesia 
území môže viesť k nestabilite medzinárodného, v tomto prípa-
de skôr európskeho priestoru. Preto je potrebné dôsledne zvážiť, 
či skutočne ide o Shoohovu a Hanfovu „najlepšiu zo zlých mož-
ností“ a či sú doplňujúce podmienky, ktoré uvádzajú, skutočne 
naplnené. 

Implikácie pre Slovensko 

Hoci sa uvedený teoretický koncept môže zdať pre Slovensko vzdia-
lený či v podstate irelevantný, nie je to tak. Šarvátky medzi (zväč-
ša politickými) predstaviteľmi väčšinových Slovákov a menšino-
vých Maďarov týkajúce sa riešenia vzájomného latentného sporu 
oboch národov totiž z veľkej časti spadajú práve do kategórie bez-
pečnostnej architektúry. Diskusie o revízii Benešových dekrétov, 
ale i o vhodnosti autonomistického usporiadania SR, počítajú so 
zásahom do teritórií súčasných štátnych celkov, v miernejšom prí-
pade so zásadnými zmenami administratívneho a inštitucionálneho 
charakteru. Tie by so sebou mohli priniesť množstvo bočných efek-
tov, ktorých negatívne dôsledky pre všetky zainteresované strany by 
mohli prevážiť pozitíva získané jednou či druhou stranou. Samoz-
rejme, pomer pozitív a negatív by mohol byť za istých okolností 
opačný, to by však museli byť známe i ďalšie faktory vstupujúce do 
riešenia terajšieho latentného, ale i prípadného budúceho otvore-
ného sporu. Argumenty popísané v predošlom texte nabádajúce 
k opatrnosti pri úvahách o teritoriálnych možnostiach etnických 
sporov je preto potrebné brať do úvahy v rámci celkového politické-
ho diskurzu v SR, a to bez hľadania akýchkoľvek nacionalistických 
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konotácií. Len tak bude možné predchádzať nežiaducim prejavom 
etnickej neznášanlivosti, ktoré počas roku 2006 zasiahli SR v rôznej 
forme niekoľkokrát. 
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Úvod
Co to je poválečná rekonstrukce a budování míru?
Nová teorie poválečné obnovy a budování míru
Závěrem

Úvod

Ačkoliv se otázka postkonfl iktní obnovy objevuje v odborném i 
praktickém diskurzu již řadu let, byla otázka poválečné rekonstruk-
ce a budování míru rozsáhleji rozpracována až v posledním deseti-
letí. Obecně lze říci, že existují dva důvody, proč toto téma dosud 
nebylo v sociálních a humanitních vědách rozsáhleji zpracováno. Za 
prvé, postkonfl iktní rekonstrukce je dlouhodobý proces (jak uká-
žeme později, mnohdy trvá přibližně deset až patnáct let), který 
nemůžeme ani urychlit, ani simulovat v laboratorních podmínkách 
a badatelé poslední dvě dekády čekají, až získají dostatečné množ-
ství empirického materiálu, aby se mohli tématem seriózně zabývat. 
Za druhé, existuje řada etických a metodologických pochybností, 
jimž čelí badatel zkoumající vnitrostátní konfl ikty, resp. společnosti 
čelící vnitrostátním konfl iktům.

Nezanedbatelný význam pro takovou analýzu má terénní výzkum 
včetně rozhovorů s účastníky konfl iktu a postkonfl iktní situace. 
Tato skupina zahrnuje jak zástupce státních úřadů (pokud existují) 
a mezinárodních vládních a nevládních agentur, tak bývalé bojov-
níky včetně dětských vojáků, členy jejich rodin, oběti bojů a zraně-
né apod. Badatel se musí vyrovnávat s drastickými příběhy obětí a 
vždy stojí před otázkou, do jaké míry může zveřejňovat svědectví 
traumatizovaných dětí a dospělých; kde je hranice mezi potřebou 
hovořit veřejně o děsivých ukrutnostech a voajérskou dotěrností či 
přinejmenším necitlivostí [7, s. 14-17].

V souvislosti s prací s oběťmi a sbíráním relevantních informa-
cí pak vyvstávají metodologické otázky. Zejména děti a mladí lidé 
velice často mění výpovědi a mnohdy nejsou schopni buď vyprávět 
o svých prožitcích, nebo naopak páchaná zvěrstva považují za hero-
ické činy a připisují jim zcela odlišný význam. Problémem také je, že 
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2 Bližšie k nevládnym organi-
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zace jako mírotvorní akté i
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postkonfl iktní společnosti velice dobře vědí, že jejich tragický osud 
je důvodem badatelského a především humanitárního zájmu. Obě-
ti ozbrojených konfl iktů jsou si vědomy, že jsou závislé na pomoci 
zvenčí a mají tendenci přehánět své utrpení a prezentovat svou situ-
aci jako mnohem horší, než ve skutečnosti je. Navíc se zejména mezi 
IGO, NGOs2 a postkonfl iktními společnostmi vytváří zvláštní kli-
entský vztah – lidé vědí, že jsou závislí na pomoci konkrétní organi-
zace a mají tendenci vykládat situaci tak, jak se domnívají, že by to 
vyhovovalo zmíněné organizaci. Metodologický problém přináší i 
okolnosti vstupu badatele do zkoumané společnosti – většina věd-
ců volí jako prostředníka svých prvních kontaktů lokální zástup-
ce nevládních organizací, kteří si zpravidla získali důvěru místních 
obyvatel. Badatel pak stojí před otázkou, jak referovat o těchto 
zástupcích a konkrétní NGO, bez níž by výzkum mohli jen stěží 
realizovat. Tyto i další problémy pak ztěžují a zpomalují výzkum.

Navzdory uvedeným skutečnostem existuje v současné době 
již dostatečné množství prací věnujících se poválečné rekonstruk-
ci a budování míru, včetně konceptualizace tohoto procesu. Před-
kládaná stať představuje teoretický text, který by mohl být ozna-
čen jako lessons-learned studie navazující na teoretické vymezení 
postkonfl iktní rekonstrukce, které bylo rozpracováno v předchozí 
Panorámě. Autorka se zaměřila na analýzu dosavadních zkušenos-
tí postkonfl iktní rekonstrukce a stabilizace a pokusila se načrtnout 
přínosy, rizika a negativa dosavadně aplikovaných přístupů. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o teoreticky orientovaný text, rezignovala 
autorka na otázku dopadů těchto jevů na Slovensko a slovenskou 
bezpečnost.

Co to je povále ná rekonstrukce a budování míru?

„Poválečná rekonstrukce a budování míru“ se jako institucionali-
zovaný přístup řešení konfl iktů v mezinárodních vztazích objevuje 
poprvé po druhé světové válce v souvislosti s obnovou Německa a 
Japonska. V souvislosti s obnovou Německa a Japonska však nebyl 
používán termín „poválečná obnova a budování míru“, nýbrž pojem 
nation-building (přeložitelný zřejmě jako výstavba státu a národa). 

Ačkoliv někteří autoři výjimečně synonymizují oba termíny, nel-
ze hovořit o jejich totožnosti. „Nation-building představuje použi-
tí ozbrojených sil po skončení konfl iktu ve snaze podpořit trvalý 
přechod (státu a společnosti – pozn. aut.) k demokracii“ [4, s. 17], 
představuje proces restrukturalizace vládních institucí v cizí (nation-
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building není možné provádět na vlastní společnosti; důležitým seg-
mentem je role zahraničních ozbrojených sil – pozn. aut.) společ-
nosti [10, s. 52]. Cílem „není primárně ekonomická rekonstruk-
ce, ale především politická transformace“ [4, s. 23]. Můžeme tedy 
říci, že nation-building představuje časově poměrně krátké období 
a tematicky úzkou oblast. 

Koncept nation-building, tedy představa demokratické transfor-
mace postkonfl iktní společnosti a jejích státních institucí jako pod-
mínky udržení míru za přítomnosti mezinárodních ozbrojených sil, 
byl vytvořen bezprostředně po druhé světové válce (někteří auto-
ři však za nation-building označují již aktivity americké armády 
v Dominikánské republice v letech 1916 – 1924 či na Haiti v letech 
1915 – 1934 [10, s. 53]). Obnova německé a japonské společnosti 
a tvorba institucí státu probíhala pod mezinárodní kontrolou pro-
tihitlerovské koalice. Na území Německa i Japonska byly umístěny 
vojenské okupační jednotky a fungování obou států bylo řízeno pře-
chodnou vojenskou okupační správou. Cílem okupační správy byla 
demilitarizace, demokratizace a decentralizace obou států. Oku-
pační správa ve spolupráci s domácími politickými elitami vytváře-
la základy nového politického systému, tj. novou ústavu, politické 
strany, pravidla politické účasti a rozdělení politického rozhodování 
apod.

V období studené války se nation-building stal (ideologickou) 
strategií, kterou využívala především americká zahraniční politika 
(tzv. unilaterální nation-building). Přístup, který dnes označujeme 
jako postkonfl iktní rekonstrukci, zůstal ve stínu bipolární konfron-
tace, a to jak v politice USA, tak v politice OSN a regionálních 
organizací. 

Současný koncept poválečné rekonstrukce a budování míru, kte-
rý navazuje na starší přístup nation-building, prošel v první polovině 
90. let 20. století významnou rekonceptualizací, jež byla vyvolána 
proměnou charakteru prostředí mezinárodních vztahů. Na pod-
mínky nového prostředí reagovaly státy i mezinárodní organizace 
úpravou nástrojů zahraniční politiky.

Výsledkem úprav představy o účinných nástrojích zahraniční 
politiky byla reforma přístupu k řešení (ozbrojených) konfl iktů. 
Podstatu tohoto nového přístupu zachytil v r. 1992 GT OSN But-
rus Butrus Ghálí ve výroční zprávě Agenda pro mír. V tomto doku-
mentu a v dalších doplňujících dokumentech OSN se konstatuje, že 
„s koncem studené války se situace v mezinárodních vztazích změ-
nila a OSN … by se měla soustředit především na preventivní diplo-
macii a další nástroje prevence násilných konfl iktů, neměla by však 
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ani zapomínat … na poválečnou rekonstrukci oblastí, jež je důleži-
tou podmínkou dlouhodobého udržení míru a stability“ [1].

Zmíněný dokument OSN používá termíny poválečné budování 
míru (post-war peacebuilding) a poválečná rekonstrukce (post-war 
reconstruction). Další autoři [6, 3] používají termín postkonfl iktní 
rekonstrukce (post-confl ict reconstruction). Ačkoliv si je autorka 
vědoma, že termín „postkonfl iktní“ není synonymem pojmu „pová-
lečný“, neboť ne každý konfl ikt je válkou, vzhledem k tomu, jak 
jsou tyto termíny používány a jaký je jejich obsahový význam, lze je 
v tomto případě za synonyma považovat. V  textu budeme používat 
termín „poválečná rekonstrukce a budování míru“. Co můžeme pod 
pojmem „poválečná rekonstrukce a budování míru“ rozumět?

Agenda pro mír za poválečné budování míru považuje „komplex-
ní přístup, jehož pomocí identifi kujeme a podporujeme struktury, 
které mají schopnost konsolidovat mír a rozšířit pocit důvěry a bla-
hobytu mezi lidmi. … Poválečné budování míru může zahrnovat 
odzbrojení původně znepřátelených bojujících stran a obnovení 
pořádku, destrukci zbraní, repatriaci uprchlíků, obnovu bezpeč-
nostních sil včetně dočasného vyslání poradců a odborného výcvi-
ku, monitorování voleb, ochranu lidských práv, reformu a posílení 
vládních institucí a podporu formálních a neformálních procesů 
politické participace“ [1].

Původní vymezení poválečné obnovy a budování míru z Agendy 
pro mír rozpracoval ve druhé polovině 90. let další GT OSN, Kofi  
Annan. Podle Annana zahrnuje postkonfl iktní rekonstrukce „řadu 
souběžných a integrovaných aktivit, které jsou zahájeny po skončení 
ozbrojeného konfl iktu a jejichž cílem je konsolidovat mír a přede-
jít regresi ozbrojeného násilí ... klíčovou součástí těchto aktivit jsou 
demobilizace a demilitarizace, institucionální reformy, transforma-
ce právního, policejního a soudního systému, monitorování dodr-
žování lidských práv, volební reformy a podpora sociálního a ekono-
mického rozvoje“ [2, s. 34-36]. Shrneme-li Annanovu defi nici, pak 
poválečná rekonstrukce a budování míru zahrnuje aktivity, jejichž 
cílem je 1. obnova politických institucí, 2. konsolidace vnitřní a 
vnější bezpečnosti a 3. podpora ekonomické a sociální obnovy.

Někteří badatelé však zdůrazňují, že pojem „poválečná rekonstruk-
ce“ je zavádějící, neboť cílem takto označovaných aktivit není návrat 
společnosti do původní situace, nýbrž vytvoření demokratického, 
fungujícího, prosperujícího a bezpečného prostředí. Poválečná 
rekonstrukce v takovém případě buduje zcela nový politický systém 
a snaží se změnit tradiční společenské a hospodářské vztahy. Někte-
ří autoři také zdůrazňují, že cílem poválečné obnovy není budování 
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míru, nýbrž budování „pozitivního míru“. Podle Galtunga a dalších 
autorů je negativní mír situací, kdy ve společnosti neprobíhá přímé 
ozbrojené násilí, avšak strukturální a institucionální násilí je stá-
le přítomno. Hlavními formami strukturálního násilí jsou represe 
v politice a vykořisťování v ekonomice – obecněji řečeno, struktu-
rální násilí je vymezeno (nerovnoměrným) rozdělením zdrojů mezi 
jednotlivci a skupinami. Cesta k trvalému míru vede přes spraved-
livější rozdělení zdrojů a pozitivní mír je situací, která je charakte-
ristická poměrně vysokým stupněm kooperace mezi aktéry a nepří-
tomností strukturálního i institucionálního násilí [5, s. 2-3].

Nová teorie povále né obnovy a budování míru

V souvislosti s rostoucím důrazem na preventivní diplomacii a 
komplexní poválečnou rekonstrukci oblastí a společností zasaže-
ných konfl iktem se objevil nový přístup k řešení konfl iktů a pová-
lečné obnově, jehož autorem je Paul Lederach [8]. Tento model 
je založen na tzv. mnohoúrovňové či mnohosměrné diplomacii 
(multi-track diplomacy). Mnohoúrovňová diplomacie je založena 
na představě, že řešení konfl iktu a poválečná obnova realizované 
zvrchu (top-down), tj. vládou a nejvyššími představiteli, nejsou vět-
šinou schopny postihnout ani řešit problémy, s nimiž se potýkají 
místní společenství. Trvale udržitelný mír může být vytvořen jen 
tak, že do poválečné obnovy a usmíření společnosti jsou zapojeny 
všechny společenské vrstvy, které identifi kují konkrétní problémy 
a vzájemným vyjednáváním je odstraňují. Nenechme se zmást ter-
mínem „mnohoúrovňová diplomacie“. Lederach má „diplomacií“ 
na mysli komunikační kanály mezi různými vrstvami společnosti, 
které působí jako zprostředkovatel informací a budovatel důvěry 
a dlouhodobých vzájemných kooperativních vztahů mezi strana-
mi konfl iktu. Tyto komunikační kanály a vztahy (tedy metaforicky 
diplomacie) mají často neofi ciální charakter, resp. aktérem komu-
nikace nejsou ofi ciální představitelé tradiční diplomacie. V mode-
lu mnohoúrovňové diplomacie působí jednotliví aktéři od úrovně 
nejvyšších politických vůdců až do úrovně lokálních vůdců a míst-
ních společenství; komunikace mezi hráči směřuje jak shora dolů, 
tak zdola nahoru (lokální vůdci a místní společenství tak mohou 
ovlivňovat rozhodování o podmínkách řešení konfl iktu atd.). Akté-
ry mnohoúrovňové diplomacie jsou mezinárodní a lokální nevládní 
organizace, vědci, resp. univerzity, představitelé lokálních komunit, 
představitelé církví atd. [8, s. 841-854].
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Ačkoliv můžeme Lederachův přístup považovat za inovativní, 
v diskurzu řešení konfl iktů bývá za vhodnější považováno použití 
modelu Hugha Mialla a jeho kolegů [9], neboť zahrnuje jak různé 
úrovně aktérů, tak rozlišuje tematické oblasti a krátkodobá, střed-
nědobá a dlouhodobá stadia poválečné obnovy.

Proces postkonfl iktní rekonstrukce je podle Mialla, Woodhouse 
a Ramsbothama zahájen po ukončení násilí a je ukončen po norma-
lizaci situace, tj. poté, kdy existuje funkční struktura vládnutí a jsou 
vytvořeny základy funkčního ekonomického systému a kdy vnitřní 
i vnější vztahy akceptují všeobecně přijaté normy jednání a chování. 
Proces postkonfl iktní rekonstrukce má tři stadia a čtyři tematické 
pilíře. V počátečním stadiu vstupují do procesu vnější aktéři a for-
mulují vhodné strategie, nástroje a mechanismy rekonstrukce, ve 
stadiu transformace je posilována legitimita a kapacity rekonstru-
ovaných společností (je kladen důraz na obnovu ekonomiky, soud-
ního systému, vytvoření mechanismů vládnutí a usmíření společ-
nosti) a ve stadiu podpory je kladen důraz na udržení procesů a 
výsledků předchozích fází (je podporováno dlouhodobé zachování 
funkčnosti vybudovaných socioekonomických, politických a práv-
ních struktur a oslabení vlivu vnějších aktérů) [11].

Čtyři tematické pilíře zahrnují: 1. zajištění bezpečnosti, přede-
vším bezpečnosti obyvatelstva i jednotlivců, vytvoření bezpečného 
prostředí bez vnějších i vnitřních nejistot a rozvoj legitimních a sta-
bilních institucí bezpečnosti, 2. dosažení spravedlnosti a usmíření, 
vytvoření nestranného legálního systému a vyrovnání se s „temný-
mi stránkami“ minulosti, vytvoření efektivního právního vynuce-
ní, právního systému respektujícího lidská práva a mechanismů pro 
formální i neformální řešení konfl iktů, 3. podporu sociálního a eko-
nomického blahobytu a fungujícího sociálního, zdravotnického a 
ekonomického systému a 4. podporu dobrého vládnutí a politické 
participace včetně vytvoření funkčního a silného státu. 

Záv rem

Od počátku 90. let se v teorii i praxi poválečné rekonstrukce ve srov-
nání s výše uvedeným vymezením posunula, či lépe řečeno rozšířila 
její konceptualizace. Poválečná rekonstrukce a budování míru jsou 
dnes všeobecně chápány jako označení komplexu aktivit, projektů 
a programů, které po skončení ozbrojeného konfl iktu mají přispět 
k „obnově socioekonomické struktury společnosti a vytvořit pod-
mínky pro fungující mírovou společnost, včetně systému vládnutí 
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a vlády práva“ [6, s. 89]. Jinými slovy řečeno, vytvořit pomocí sou-
boru různých aktivit prostředí pozitivního míru. Z předchozího 
vyplývá, že poválečná rekonstrukce a budování míru jsou postave-
ny na čtyřech pilířích:

na obnově a zajištění bezpečnosti (ukončení násilí, dohled nad 1.  
dodržováním příměří, zajištění bezpečnosti pro mezinárodní 
pozorovatele a humanitární pracovníky, demobilizace a rein-
tegrace kombatantů, vytvoření hranic a hraničního režimu, 
zamezení obchodu s lidmi, zbraněmi a drogami, rekonstrukce 
bezpečnostních sil a zajištění ochrany obyvatelstva, rekonstruk-
ce trestního systému apod.);
na vytvoření právního státu a usmíření skupin uvnitř spo-2.  
lečnosti (vytvoření přechodného právního systému a justice, 
reorganizace systému soudů a právního vzdělání, revize stáva-
jících zákonů, kompenzaci, restituce a rehabilitace politických 
vězňů, vytvoření mezinárodních trestních tribunálů, vytvoření 
transparentního systému policejních sil apod.);
na posílení sociálního a ekonomického blahobytu (repatria-3.  
ce uprchlíků a vnitřně přesídleného obyvatelstva, zajištění 
základních potravin, léků a ošacení, vytvoření fungujícího 
vzdělávacího systému, sítě sociálního zabezpečení, obnova 
infrastruktury, fi nančního a bankovního systému a přístupu 
na trhy apod.);
na obnově/vytvoření legitimního a otevřeného politického 4.  
systému (vytvoření, podpora a konsolidace legitimních struk-
tur a institucí vládnutí včetně přechodné vlády a mechanismů 
pro politickou participaci občanů, vytvoření a přijetí ústavy 
apod.).

Poválečná rekonstrukce a budování míru jsou realizovány na růz-
ných úrovních společnosti a různými aktéry, a to po ukončení násilí. 
Tyto aktivity trvají až do normalizace situace, kdy již není potře-
ba vnější intervence, tedy do okamžiku, kdy je vytvořeno prostředí 
pozitivního míru.

Takto široké vymezení „poválečné rekonstrukce a budování míru“ 
nás však vystavuje riziku, že nebudeme schopni odlišit aktivity, které 
ještě mohou být součástí poválečné rekonstrukce a budování míru, 
resp. které jeho součástí být již nemohou. Klíčovou otázkou pak 
není „co to je poválečná rekonstrukce a budování míru“, ale čím 
by být mohlo. Poválečná rekonstrukce a budování míru nezahrnu-
je jen aktivity, metody a dopady, ale také záměr (záměry) aktérů. 
Poválečná obnova a budování míru zahrnuje praktické aspekty 
implementace mírové sociální změny, k níž dochází pomocí socio-
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ekonomické rekonstrukce a rozvoje, přičemž respektuje vzájemný 
vztah mezi bezpečností a rozvojem, politickou obnovu, podporu 
společenské spravedlnosti a usmíření.
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Úvod

Témou tohto článku je koncepcia odstrašenia ako jednej zo straté-
gií, ktorými sa štáty snažia nájsť efektívnu odpoveď na hrozby, kto-
rým čelia. Uvedené budú defi nície odstrašenia a jeho užšia klasifi -
kácia a predstavená bude medzinárodná diskusia posledných rokov 
o meniacom sa mieste odstrašenia v spektre možností zahranično-
politického konania štátov, ako aj diskusia o alternatívnych anticipa-
tívnych koncepciách. Článok sa dotkne zmien v celosvetovom bez-
pečnostnom prostredí a poukáže na kontrast súčasného stavu so 
situáciou z obdobia studenej vojny. Zmienená bude aj aktuálna 
otázka o systéme protiraketovej obrany v regionálnom kontexte 
strednej Európy.

Odstrašenie z teoretického h adiska

Podstatným znakom odstrašenia (deterrence) je ochrana statu quo 
ako pozitívneho stavu. Odstrašenie je metóda, ktorou sa štáty alebo 
iní aktéri snažia udržať existujúci stav, resp. zabrániť zmene existu-
júceho stavu nepriaznivým smerom.

Morgan odstrašenie defi nuje ako „hrozbu použiť odpoveďou 
silu ako spôsob zabrániť použiť silu niekomu inému“ [9, s. 496]. 
Jervis tvrdí: „Jeden aktér odstrašuje druhého tým, že ho presved-
čí, že očakávaná hodnota istého konania je prevýšená očakávaným 
potrestaním.“ [10, s. 4] Táto defi nícia je podobná staršej defi nícii 
Georgea a Smokea, podľa ktorej ide o „presvedčenie svojho opo-
nenta, že náklady a/alebo riziká daného smeru konania, ktorý by 

Odstrašenie v súčasnosti



2.3

666

mohol podniknúť, prevažujú nad prínosmi“ [13, s. 485]. Z nov-
ších prác defi nuje odstrašenie podobne Dershowitz, podľa ktoré-
ho „klasická teória odstrašenia postuluje kalkulujúceho zloducha, 
ktorý dokáže vyhodnotiť náklady a prínosy navrhovaného kona-
nia a bude konať – a zdrží sa konania – na základe týchto kal-
kulácií“ [5, s. 7]. Tieto defi nície spája akcent na vojenský rozmer 
odstrašenia.

Snyder, ďalší zo známych teoretikov odstrašenia, ho definuje 
širšie a prirovnáva ho k politickej moci, resp. považuje odstra-
šenie za jej negatívny aspekt. Uvažuje o odstrašení v širšom slo-
va zmysle a nielen z úzkeho vojenského pohľadu, typického pre 
mnohé analýzy pojmu. Vojenský rozmer odstrašenia je Snyderom 
[17, s. 167] definovaný ako „odradenie vojenskej agresie hrozbou 
(explicitnou alebo implicitnou) použiť vojenskú silu ako odpo-
veď na agresiu“. To závisí od toho, ako potenciálny agresor kal-
kuluje riziko, ktoré je zhrnutím nasledujúcich faktorov [17, s. 
167]:

cenenie si cieľa konania,1.  
očakávané náklady konania,2.  
pravdepodobnosť rôznych odpovedí vrátane žiadnej 3.  
(kredibilita),
pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa pri akejkoľvek odpovedi.4.  

Produktom všetkých štyroch prvkov je efektívnosť odstrašenia. 
Na fungujúce odstrašenie stačí nízka hodnovernosť konkrétnej 
odpovede, ak je konanie pre agresora spojené s vysokými náklad-
mi alebo nízkym cenením si cieľa. Naopak, ani vysoká kredibili-
ta nemusí viesť k efektívnemu odstrašeniu v prípade, ak si agresor 
vysoko cení cieľ konania a/alebo náklady konania sú mierne. Podob-
ným spôsobom je kalkulované aj riziko odstrašujúceho štátu. Ter-
mín odstrašenie sa dá často nájsť vo dvojici pojmov, medzi ktoré 
patria napr. nasledujúce:

priame odstrašenie vs. rozšírené odstrašenie (direct deterrence • 
– extended deterrence);
všeobecné odstrašenie vs. bezprostredné odstrašenie (general • 
deterrence – immediate deterrence);
odstrašenie odopretím/obranou vs. odstrašenie potresta-• 
ním/odvetou (deterrence by denial/defense - deterrence by 
punishment/retaliation).

Priame odstrašenie sa týka odvrátenia hrozby voči konkrétnemu 
štátu, kým používanejším pojmom je rozšírené odstrašenie, ktoré 
sa týka „rozšírenia“ sľubu odpovedať aj na iné spriaznené (tretie) 
štáty. Aliančné zväzky predstavujú konkrétny príklad rozšíreného 
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odstrašenia, najmä pokiaľ ide o záväzok vstúpiť do konfl iktu na stra-
ne aliančného partnera. Ilustráciou môže byť záväzok USA voči 
krajinám západnej Európy v kontexte studenej vojny proti útoku 
ZSSR.

Druhá dvojica pojmov akcentuje časový aspekt odstrašujúce-
ho vzťahu. Všeobecné odstrašenie sa týka vzťahov medzi štátmi, 
ktoré sa síce nachádzajú v konfl ikte, ale nie v takom, ktorý by už 
eskaloval do vojenskej podoby. Na druhej strane sa bezprostredné 
odstrašenie týka vzťahov medzi dvojicou štátov, ktoré sa nachá-
dzajú na hranici vypuknutia vojenského konfl iktu a cieľom je pre-
dísť tomu, aby konfl ikt prerástol do situácie, keď by bola použitá 
sila. Práve priame odstrašenie je najviac testované empiricky [9, 
13]. Skutočnosť, že latentný konfl ikt neprerástol do „horúceho“, 
totiž nemusí vypovedať o efektívnosti odstrašenia. Nerealizované 
alebo neartikulované hrozby môžu znamenať aj to, že štát pova-
žovaný za „agresora“ takéto úmysly vôbec nemal. Preto je lepším 
identifi kátorom fungujúceho odstrašenia (resp. jeho zlyhania) prí-
tomnosť krízy a jej neprerastenie (resp. eskalácia) do ozbrojeného 
konfl iktu.

Napokon, tretia dvojica variantov odstrašenia hovorí o spôsobe, 
akým má odstrašenie fungovať, resp. o forme hrozby, ktorá má byť 
spustená v prípade agresie. Odstrašenie odopretím (ziskov) alebo 
obranou má za cieľ znemožniť protivníkovi akýkoľvek zisk, alebo 
zmeniť status quo aktívnou obranou alebo húževnatým odporom 
spôsobujúcim protivníkovi straty, ktorých výška by pre neho bola 
netolerovateľná. Prístup odstrašenia potrestaním alebo odvetou sa 
od odstrašenia obranou či odopretím líši v tom, že akceptuje prvý 
útok protivníka, resp. prijíma jeho prvý úder, na ktorý následne 
odpovedá. To však spája so sľubom odpovedať na takýto krok agre-
sora spôsobom, ktorý by mu spôsobil straty, v dôsledku ktorých 
by bol jeho prvotný krok nezmyselný. Kým odstrašenie obranou je 
konvenčnou a historicky najčastejšou formou odstrašenia, odstraše-
nie odvetou je historicky mladším variantom a spája sa najmä s dis-
kusiou o jadrovom odstrašení, ktoré je charakteristické pre kontext 
studenej vojny (a následne aplikované na iných aktérov, napr. Indiu 
a Pakistan).

Odstrašenie, nech je defi nované akokoľvek, operuje na zákla-
de viery potenciálneho agresora v to, že jeho konanie neprinesie 
žiaduci zisk a/alebo bude potrestané následným konaním odstra-
šujúceho štátu. Na to, aby odstrašenie fungovalo, nie je dostatoč-
né, aby odstrašujúci štát disponoval materiálnymi zdrojmi, ktoré 
by dokázali splniť jeho hrozbu. Odstrašujúcemu štátu totiž nestačí 
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disponovať materiálnymi zdrojmi, prostredníctvom ktorých by 
mohol neutralizovať zisky alebo uvaliť čisté straty na odstrašova-
ný štát, ale musí ich podoprieť aj svojou ochotou či vôľou pou-
žiť ich v prípade potreby. V prípade odstrašenia musíme vystúpiť 
z roviny diskusie o materiálnych zdrojoch a vstúpiť do roviny per-
cepcií [15]. Navyše, nie je dôležité to, čo si odstrašujúci štát myslí 
o demonštrácii svojho odhodlania použiť svoje zdroje, ale o to, čo 
si o tom myslí odstrašovaný štát. Ak jeho kalkulácia rizika odhaduje 
odhodlanosť protivníka v nižšej miere, než to je skutočne, odstra-
šenie nefunguje. 

Ako poznamenáva Jervis, aby odstrašenie fungovalo, musí sľub 
odvety obsahovať dva prvky – predstavovať pre protivníka perspek-
tívu straty uznávaných a cenených hodnôt, ktorá by pre neho bola 
neakceptovateľná, ako aj byť pre protivníka hodnoverným (inak je 
prázdne). V oboch týchto zložkách odstrašenia je možné „zlé pre-
čítanie“ (misperception) postoja protivníka. Dôsledkom je, samoz-
rejme, zlyhanie odstrašenia.

Nesprávne vnímanie hodnôt protivníka a na ich základe nespráv-
ne koncipované odstrašenie môže byť odrazom nasledujúcich prv-
kov [10, s. 5-8]:

čo môže pre jedného predstavovať trest, môže byť pre druhého • 
odmena (usmrtenie teroristov);
čo si cení odstrašovaný – priemyselnú základňu, populáciu, pre-• 
žitie politickej elity; pričom dôležité je to, čo si odstrašovaný 
skutočne cení, nie to, čo si odstrašujúci myslí, že si odstrašova-
ný cení;
odstrašenie nebude fungovať ani vtedy, keď agresor nechápe, • 
akú odpoveď vyvolá jeho agresia alebo vtedy, keď sa sú očaká-
vania odstrašujúceho nesprávne.

Podobne aj odhad hodnovernosti sľubu odvety môže byť vní-
maný nesprávne, a to s potenciálne ďalekosiahlejšími dôsledkami. 
V tomto prípade je nutné brať do úvahy špecifi cké črty situácie aj 
odstrašujúceho. Mimoriadne dôležitá je v tomto smere aj reputácia 
odstrašujúceho, ktorá môže byť výsledkom konania odstrašujúceho 
štátu v minulosti v podobných prípadoch. 

Odstrašenie je považované za stratégiu, ktorá akceptuje riziko 
a tým sa odlišuje od alternatívnych stratégií ako prevencia či pre-
empcia, ktoré môžu byť považované za stratégie, ktoré kontrolujú 
riziko [6]. 

V prvom prípade je štát odhodlaný absorbovať prvý úder a odpo-
vedať naň, pričom sa predpokladá schopnosť ovplyvniť zámery 
a konanie protivníka, kým v druhom prípade existencia predpokladu 
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o nekalých zámeroch protivníka vedie k neochote čakať a tolerovať 
prvý úder a, naopak, predísť mu a znemožniť ho. Zároveň je to odra-
zom vnímania protivníka ako subjektu, ktorý nie je odstrašiteľný 
– či už napr. preto, že odveta, ktorú je možné prisľúbiť, nefungu-
je (napr. nefungovanie hrozby usmrtením pre teroristu – martýra), 
alebo preto že nie je možné prevážiť prínosy jeho konania (napr. 
večný život). 

Odstrašenie po studenej vojne

Teoretická diskusia sa v posledných rokoch sústredila na zdanlivo 
sa vylučujúcu dvojicu pojmov odstrašenie a prevencia (a preemp-
cia), a to najmä v dôsledku zmeny zamerania teoretickej diskusie po 
11. 9. 2001, následnom vyhlásení Národnej bezpečnostnej stratégie 
USA 2002 (bez relevantných zmien v texte Národnej bezpečnostnej 
stratégie z roku 2006) a diskusie v súvislosti s vojnovým zásahom 
v Iraku v roku 2003. 

Celá táto diskusia sa nesie v mene zjednodušenia „buď – alebo“, 
kde vzťah medzi prevenciou a odstrašením predstavuje ako keby 
hru s nulovým súčtom. V tejto diskusii je odstrašenie odsunuté do 
úzadia, a to sčasti pre špecifi cké dôvody administratívy G. W. Bus-
ha vo vzťahu k Iraku. Aj keď mnohí analytici [2; 8; 11] poukazujú 
na to, že odstrašenie sa dostalo do úzadia neprávom a naďalej pred-
stavuje kľúčovú zložku politického „mixu“ aj v USA, v popredí sa 
nesú názory tvrdiace, že „odstrašenie – hrozba masovej odvety pro-
ti národom – neznamená nič proti tajomným teroristickým sieťam 
bez národa alebo občanov, ktorých by bránili“ [4], alebo zdôraz-
ňujúce skutočnosť, že USA sa „už viac nemôžu spoliehať výhradne 
na reaktívny postoj“ a vzhľadom na veľkosť potenciálnych nákladov 
akceptácie prvého úderu nemôžu „dovoliť našim nepriateľom zaú-
točiť ako prvým“ [3, s. 15]. 

Aj keď reálna veľkosť hrozby po studenej vojne v pomere k situ-
ácii vzájomne zaručeného zničenia (mutual assured destruction – 
MAD) nemala a ani zďaleka nedosahovala takú veľkosť – úplné zni-
čenie populácie/národa v protiklade k zničeniu jedného, prípadne 
niekoľkých miest – dá sa táto diskusia vnímať ako prejav zníženej 
tolerancie USA na existujúce hrozby, resp. vlastnou rétorikou vyvo-
lané zveličenie hrozby [11, s. 84-86, 94-95]. 

Základné zmeny bezpečnostného prostredia sú zhrnuté v nasle-
dujúcej tabuľke (ZHN = zbrane hromadného ničenia; SQ = status 
quo):
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Charakteristika/obdobie Stav po as studenej vojny Stav po studenej vojne
Povaha protivníka výlu ne štátni aktéri štátni aj neštátni aktéri
Povaha hrozby konven ná aj ZHN predovšetkým ZHN
„Psychologická“ 
charakteristika protivníka

riziku sa vyhýbajúci riziko akceptujúci 

Potenciálne škody totálne limitované
„Adresa“ protivníka známa a fixná neznáma
Odstrašite nos  protivníka možná otázna
Spôsobilos  protivníka známa otázna
Zámery protivníka otázne – ovplyvnite né známe – nepriate ské
Vz ah k SQ konzervatívny, ochrana SQ radikálny, zmena SQ

Inými slovami, zmenila sa povaha hrozieb, keď neštátne skupi-
ny začínajú konkurovať štátom ako dominantnému druhu akté-
ra v svetovej politike a zároveň sa znižuje miera predvídateľnosti 
konania týchto aktérov. Štáty sú považované za racionálne kona-
júce, kým racionalita neštátnych aktérov je konštruovaná odlišne, 
z perspektívy vyspelých demokracií nepochopiteľne. Tým pádom sú 
vnímaní ako neodstrašiteľní. Preto je nutné nájsť spôsob, ako naložiť 
s hrozbami v takto charakterizovanom kontexte, pričom odstraše-
nie ustupuje do úzadia a do popredia sa dostávajú v nedávnej minu-
losti menej bežné, aj keď nie nekonvenčné metódy, ako odpovedať 
na hrozby. Medzi tieto patrí ako prevencia, tak aj preempcia, ako aj 
znovuobjavený dôraz na obranu. 

Prevencia a preempcia spadajú pod tzv. anticipatívne vojenské 
aktivity, pričom rozdiel medzi pojmom prevencia a preempcia 
nemusí byť zreteľný v každom kontexte. Riziko kontrolujúce straté-
gie prevencie a preempcie majú v centre pozornosti akcent na dekla-
rované zámery protivníka. Kým počas studenej vojny bola známa 
spôsobilosť protivníka spôsobiť škodu prvým alebo druhým úde-
rom a diskusia o fungovaní odstrašenia sa niesla v snahe o manipu-
lovanie so zámermi protivníka, situácia po studenej vojne je odlišná 
v tom, že dôraz sa presunul v súvislosti so zmenou typu a povahy 
protivníka od fi xných spôsobilostí a premenlivých zámerov na zná-
me zámery a neznáme spôsobilosti.  

Na zdôraznení spojenia medzi povahou režimu, postulovaný-
mi zámermi a existenciou hrozby spočívala podľa Jervisa celá kon-
cepcia Národnej bezpečnostnej stratégie USA 2002, ktorá pova-
žuje za najzávažnejšiu hrozbu spojenie darebáckych režimov a/
alebo teroristických skupín a ZHN – teda spojenie úmyslov a spô-
sobilostí. Keďže poznáme deklarované úmysly týchto aktérov, je 
neakceptovateľné čakať na to, kým sa im podarí získať požadované 
spôsobilosti. 
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Predpokladá sa, že keď protivník získa žiaduce spôsobilosti, bez 
váhania ich použije. Odtiaľ plynie potreba vyrovnať sa s hrozbou 
skôr, než sa stane akútnou. Pretože nie je možné ovplyvniť kona-
nie protivníka manipuláciou jeho kalkulácie nákladov a prínosov 
konania, neostáva nič iné, než pokúsiť sa kontrolovať riziko, ktoré 
predstavuje.

Proti argumentom tohto druhu je stavaný protiargument, kto-
rý rozlišuje medzi darebáckymi štátmi a teroristickými skupinami. 
V tomto zmysle sú odstrašiteľní aj lídri štátov ako KĽDR a Irak 
[14], kým preempcia by mala byť nástrojom boja proti teroristic-
kým skupinám [8, s. 9]. Iní [5] nepovažujú argument, ktorý takto 
rozlišuje medzi štátnymi (odstrašiteľnými) a neštátnymi (neodstra-
šiteľnými) aktérmi za silný a poukazujú na príklad štátnych režimov 
so spasiteľským komplexom ako napr. Irán. 

Anticipatívne stratégie ako alternatíva odstrašenia

Analýza rozdielov medzi pojmami prevencia a preempcia je z kon-
ceptuálneho hľadiska zložitá najmä z toho dôvodu, že takto etab-
lovaná dvojica pojmov nie je typická pre mnohé svetové jazyky 
a rozlíšenie medzi nimi sa nachádza len v anglickom jazyku [5, s. 
204-205]. V tomto ohľade situácii neveľmi pomohlo nekoncepčné 
používanie týchto pojmov v texte Národnej bezpečnostnej stratégie 
USA 2002 a spôsob klasifi kácie následnej vojny v Iraku. 

Rôzni autori [2; 11; 14; 16] hodnotia Irak 2003 jednoznačne ako 
preventívnu vojnu, kým Bush, Rumsfeld či Wolfowitz ho obhajovali 
ako preemptívny. Rozdiely sú pochopiteľné, ak vezmeme do úvahy 
skutočnosť, že práca teoretikov úzko súvisí s koncepčnou čistotou, 
kým prejavy politikov odrážajú a zdôvodňujú aktuálne politické 
potreby aj na úkor logickej konzistentnosti. Odlišné hodnotenie 
je však aj otázkou času – izraelský útok na iracký jadrový reaktor 
v Osiraku v roku 1981 bol v tej dobe hodnotený ako preventívny, 
o 10 rokov neskôr už ako preemptívny.

Ako prevencia, tak aj preempcia patria do skupiny tzv. anticipa-
tívnych vojenských aktivít, pričom zásadný rozdiel medzi nimi spo-
číva v bezprostrednosti alebo blízkosti hrozby – preempcia je „zúfa-
lou“ stratégiou, ktorá sa snaží eliminovať už-už hroziaci útok prvým 
úderom, kým prevencia je „chladnokrvnou“ stratégiou, ktorá sa sna-
ží eliminovať budúcu hrozbu. Smith hovorí o preempcii ako o seba-
obrane proti bezprostredným hrozbám a o prevencii ako o sebaobra-
ne proti dlhodobým alebo perspektívnym hrozbám. V nasledujúcej 
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tabuľke sú uvedené rozdiely medzi oboma druhmi anticipatívnych 
stratégií z rôznych aspektov [2; 5; 6; 8; 11; 16]. Pre účely prezento-
vania odlišností boli oba pojmy poňaté ako ideálne typy, na základe 
ktorých je možné poukázať na kontrasty (rozdiely nie sú vždy zjav-
né, viac k tomu text pod tabuľkou):
Aspekt/typ anticip. aktivity Prevencia Preempcia
Bezprostrednos /blízkos
hrozby

nízka/ asovo vzdialené vysoká/ asovo blízka/
bezprostredná

Psychologický aspekt 
reakcie

chladnokrvná zúfalá

Vz ah k mocenskej 
rovnováhe

zmena strategickej 
rovnováhy

ambivalentný

Takticko-strategická povaha strategická taktická
Cie  aktivity eliminácia deklarovaných 

zámerov (režimu)
eliminácia existujúcich 
spôsobilostí

Zvolené prostriedky 
aktivity

masové obmedzené, 
primerané cie u

Vojenské riziko aktivity nízke vysoké
Politické riziko aktivity vysoké nízke
Legalita aktivity žiadna pod a platného 

medzinárodného práva
na hranici 
akceptovate nosti, 
posudzovaná ad hoc

Požadovaná kvalita 
informácií

mimoriadne vysoká vysoká

Preempcia je namieste ako forma sebaobrany a ako taká pred-
stavuje súčasť medzinárodného práva. Kľúčový článok 51 Charty 
OSN, ktorý upravuje možnosť použitia sily v sebaobrane, je možné 
vykladať dvoma spôsobmi, ktoré vedú k odlišným implikáciám týka-
júcim sa preempcie. Podľa reštriktívneho výkladu je BR OSN jedi-
ným orgánom, ktorý má legitímne právo rozhodnúť o použití sily 
a preempcia (nieto ešte prevencia) je považovaná za neprípustnú. 

Podľa permisívneho výkladu existuje právne vákuum plynúce 
z napätia medzi článkami 51 a 2(4) Charty OSN, čím vzniká pries-
tor na výnimky v konaní štátov, ktoré by spadali do tejto medzery 
v práve. Ak by však každý štát vykladal potrebu konať preemptívne 
bez jasného súboru kritérií, posunula by sa prax skôr k prevencii. Per-
misívny výklad článku práva na sebaobranu by mohol byť rôznymi 
štátmi vnímaný ako zdôvodnenie preventívnej sebaobrany a práve 
preto je mimoriadne sporný. Medzinárodné právo považuje prípad 
lode Carolina z roku 1837 za prípad formujúci kritériá, keď je mož-
né považovať preempciu za legálnu a formuluje dve nasledujúce:

nutnosť – hrozba musí byť vážna a blízka, neponechávajúca čas • 
na rozmyslenie a voľbu prostriedkov;
proporcionalita.• 
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Otázkou však ostáva, ako je možné zabezpečiť dodržiavanie 
medzinárodného práva v prípade, že dôjde k nadvláde argumentov 
o devalvovaní odstrašenia a zmene praxe štátov smerom k preempcii 
alebo prevencii pri nemennosti platných pravidiel medzinárodného 
práva. V takomto prípade nemožno realisticky očakávať, že štát sto-
jaci pred hrozbou (skutočnou alebo pociťovanou), bude dodržiavať 
medzinárodné právo. Problém toho, že presun dôrazu na legálnosť 
preempcie inherentne povedie k používaniu prevencie, však vyrie-
šený nie je.

Dershowitz pozerá na celú diskusiu o prevencii a preempcii 
odlišne. Pre neho ide o široký rozsah možností, kde sa na jednom 
konci nachádza napr. izolovaný chirurgický preemptívny útok a na 
druhom konci riadna a všeobecná preventívna vojna. Škálu mož-
ností je možné skonštruovať aj na základe rôznej miery istoty – sto-
percentnej istoty o zámeroch protivníka na jednom konci spektra 
a útok na nič netušiaci a nič neplánujúci štát na druhom konci. 
Medzistupne môže predstavovať plejáda najrôznejších ochran-
ných, proaktívnych, anticipatívnych, preventívnych a preemptív-
nych aktivít. 

Ďalšie kritérium by sa mohlo týkať intenzity alebo frekvencie sily 
použitej na odstránenie hrozby. V tomto ohľade si na jednom konci 
spektra môžeme predstaviť samostatný útok na jednotlivca (vraž-
da politického predstaviteľa darebáckeho štátu alebo vražda vodcu 
teroristickej skupiny), na druhom konci preventívnu vojnu. 

Aj u Freedmana [6, s. 107] sa dá nájsť echo myšlienky o tom, že 
rozdiel medzi prevenciou a preempciou môže byť otázkou miery 
a nie kvality, a to pri jeho zmienke o tom, že prevencia môže byť 
považovaná za „spomalenú preempciu“. Obe možnosti konania si 
vyžadujú vysokú kvalitu dôkazov na to, aby mohli byť označené 
za legitímne. V prípade prevencie by toto dôkazné bremeno malo 
samozrejme byť podstatne ťažšie (vzhľadom na to, že hrozba nie je 
bezprostredná). 

Keďže neexistuje akceptovaná jurisdikcia a legitímnosť antici-
patívnych útokov sa zvažuje najčastejšie post hoc, považuje Ders-
howitz za kľúčové sformulovať kritériá alebo štandardy, ktoré by 
umožňovali použiť anticipatívne akcie tak, aby mohli byť považo-
vané za legitímne. Pretože sú však minulé riešenia posudzované 
od prípadu k prípadu, nepredstavujú dostatočne vhodný základ 
pre sformulovanie pravidiel pre budúcnosť. Kým nedôjde k sfor-
mulovaniu takýchto pravidiel o legitímnom spustení anticipatív-
nych akcií, bude v mnohom záležať na precedensoch z politickej 
praxe.
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Renesancia odstrašenia obranou?

Diskusiu na záver posunieme smerom k obrane, ktorá bola vyššie 
spomenutá ako jeden z variantov odstrašenia. Toto použitie termí-
nu obrana však nie je v odbornej literatúre jediným – napr. Snyder 
rozlišuje medzi odstrašením a obranou nasledovne [16, s. 17]: „... 
odstrašenie znamená odradenie nepriateľa od toho, aby podnikol 
vojenské aktivity tým, že ho vystaví vyhliadke nákladov, prevyšujú-
cich ním predvídaný zisk. Obrana znamená zníženie našich pred-
vídaných nákladov a rizík v prípade, že odstrašenie zlyhá.“ V tomto 
článku však bude použitá obrana ako variant a nie ako alternatíva 
odstrašenia. 

Obrana, resp. odstrašenie obranou, je síce historicky spojená 
s obdobím pred existenciou ZHN, ale na jej význam poukazuje 
súčasné znovuobjavenie tohto konceptu v súvislosti so systémami 
protiraketovej obrany. Aj tu sa dá nájsť kontrast medzi dobou stu-
denej vojny a následným obdobím. V priebehu studenej vojny bolo 
zdôrazňované odstrašenie potrestaním, pričom sa akceptovala vlast-
ná zraniteľnosť a garantovaný odvetný úder, súčasná situácia sa dá 
charakterizovať ako odstrašenie obranou (a následná odveta). To 
platí samozrejme len pre situáciu, keď agresor disponuje obmedze-
ným počtom rakiet a naopak, netýka sa krajín s veľkým jadrovým 
arzenálom, ktoré by boli schopné preraziť obranný protiraketový 
štít počtom svojich rakiet. 

O protiraketovej obrane sa dá uvažovať v dvoch rovinách – tak-
tickej a strategickej. Prvá z nich označuje situáciu opísanú vyššie, 
teda obranu pred útokom obmedzeného počtu rakiet (bez ohľa-
du na to, či sú vyslané neštátnymi aktérmi, darebáckymi štátmi so 
skromným jadrovým arzenálom, krajinami so stredným jadrovým 
arzenálom alebo jadrovými superveľmocami). Jadrová parita, pove-
dzme medzi USA a Ruskou federáciou (RF), by v tomto prípade 
bola zachovaná. 

Strategická úroveň protiraketovej obrany sa týka situácie, keď by 
protiraketový systém fungoval tak efektívne, že by urobil arzenál aj 
veľkej jadrovej veľmoci zbytočným, pretože by nedokázal preniknúť 
protiraketovou obranou. Krajina, ktorá by takýmto obranným sys-
témom disponovala, by vylúčila možnosť odvetného úderu na svoje 
územie alebo proti svojej populácii, získala by tak jadrovú prevahu 
a bola by imúnna voči hrozbe odvety. Odstrašenie odvetou by týmto 
stratilo svoj význam.

Myšlienka protiraketovej obrany sa periodicky vyskytuje ako 
nosná myšlienka administratív USA prinajmenšom od prezidenta 
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Reagana, ktorého zámerom bolo získanie strategickej jadrovej pre-
vahy nad ZSSR prostredníctvom projektu Strategickej obrannej ini-
ciatívy (SDI) v 80. rokoch. V 90. rokoch sa táto myšlienka opätovne 
objavila pod názvom národná protiraketová obrana (NMD) počas 
Clintonovej administratívy. Na rozdiel od pôvodného zámeru SDI 
(strategická rovina) má NMD taktický cieľ – eliminovať obmedze-
ný raketový potenciál iných štátov alebo neštátnych skupín. Vzhľa-
dom na negatívnu odozvu „národného“ aspektu je v súčasnosti 
razená skratka BMDS (systém obrany proti balistickým raketám). 
Keď bol začiatkom roku 2007 oznámený plán rokovať o umiestnení 
dvoch zložiek systému – radaru a 10 interceptorov (rakiet) na území 
strednej Európy (v Česku a Poľsku) – dvihla sa vlna odporu v RF aj 
v krajinách EÚ a narástli aj negatívne nálady v cieľových krajinách. 
RF namieta, že protiraketový systém bude namierený proti nej, a to 
napriek uisťovaniu USA na rôznych fórach o opaku a dostatočnom 
informovaní RF. 

Paradoxne, kým RF kladie svoje argumenty proti BMDS do stra-
tegickej roviny, systém je koncipovaný na taktickej rovine. Skutoč-
ným problémom môže byť dodatočné posilňovanie systému a/ale-
bo zvyšovanie jeho efektívnosti, ktoré by mohlo eliminovať pocit 
bezpečnosti RF (schopnosť odvetného úderu) a prejaviť sa napr. 
vo vývoji novej generácie rakiet, prípadne v zdráhaní sa pristúpiť 
v budúcnosti na bilaterálnu redukciu jadrových hlavíc. Logika je jas-
ná: menej hlavíc pri efektívnom protiraketovom systéme znamená 
nižšiu úspešnosť odvety a teda (pociťované) narušenie strategickej 
rovnováhy alebo elimináciu jadrového arzenálu v úlohe odstrašenia 
[12]. Tu si môžeme predstaviť napr. Čínu, prípadne KĽDR (a mož-
no Irán), ktorým fungujúci obranný systém hrozí vyrazením tromfu 
v podobe jadrového odstrašenia z rúk.

Záver a implikácie pre Slovensko

Odstrašenie je momentálne len zdanlivo v kríze. Kým v kontexte 
studenej vojny predstavovalo vhodnú stratégiu, zmena prostredia 
a situácie vyvoláva otázky o vhodnosti a použiteľnosti. 

Čím menej odstrašiteľní sú protivníci a čím väčšie sú potenciálne 
náklady ich konania, tým silnejšie a presvedčivejšie sú argumenty 
v prospech nahradenia odstrašenia anticipatívnymi formami kona-
nia. Verdikt doposiaľ nie je jasný. Niektorí autori navrhujú pone-
chať prominentné miesto odstrašeniu vo vzťahoch medzi štátmi 
a preempciu vyhradiť pre teroristické skupiny [2, 8]. Podľa iných si 
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odstrašenie ponechá dôležitosť ako jedna z foriem zaistenia bezpeč-
nosti, ale dôraz sa presunie smerom k anticipatívnym aktivitám [5; 
ale aj 8]. Okrem toho je súčasná diskusia o systémoch protiraketo-
vej obrany najnovšou manifestáciou a dôkazom vitality v poslednej 
dobe neprávom opomínaného odstrašenia obranou.

Anticipatívne možnosti konania sa nachádzajú na hrane legál-
nosti a problematická je doposiaľ aj absencia súboru kritérií, ktoré 
by tento defi cit odstraňovali. Len tak je možné vytvoriť konsen-
zus medzi štátmi a adaptovať konzervatívne medzinárodné právo 
na zmenené bezpečnostné prostredie. V medziobdobí budú hrať 
zvýšenú úlohu precedensy a argumenty na ad hoc základe, ktorých 
cieľom bude podporiť konanie vo vlastnom záujme. Z tohto hľa-
diska je možné vnímať konfl ikt v rámci transatlantického bezpeč-
nostného spoločenstva v rokoch 2002-3 v súvislosti s konfl iktom v 
Iraku ako súboj USA o vytvorenie dostatočnej legitimizačnej bázy 
na ospravedlnenie svojho konania. Zaujímavým aspektom je využi-
tie skupiny spriatelených štátov (vrátane SR) na vytvorenie kritic-
kého množstva proti akcentovaniu odlišného zdroja legitimity zo 
strany iných spojencov. 

Vyššie uvedená diskusia o odstrašení a prevencii môže byť vní-
maná spôsobom, keď je prevencia považovaná za špeciálny prípad 
odstrašenia. Úspešná preventívna vojna môže pôsobiť do budúcnosti 
odstrašujúco a prispieť k reputácii štátu, ktorý tento krok urobil. Na 
druhej strane môže byť preventívny útok vnímaný ako dôkaz toho, 
že odstrašenie stále funguje a strach z toho, že by bol útočiaci štát 
v budúcnosti odstrašiteľný, motivuje jeho anticipatívny útok. Kým 
v prvom prípade by úspešná prevencia fungovala ako príklad pozitív-
nej spätnej väzby, v druhom by uvedomenie si odstrašiteľnosti mohlo 
viesť k zvýšenému úsiliu o vytvorenie situácie odstrašenia aj zo strany 
iných režimov, ktorých záujmy sú vnímané ako nepriateľské, a tým 
pádom by sa preventívny úder minul účinkom. Konanie KĽDR aj 
Iránu po zásahu v Iraku je možné vykladať práve týmto spôsobom. 
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Úvod

Diskusie o koncepcii „mäkkej moci“ (soft  power) sa rozvinuli na 
pozadí teoretického sporu medzi (neo)realizmom a (neo)liberaliz-
mom v 60. – 80. rokoch 20. storočia, rozširujúc tak teóriu vo vzťa-
hu k mocenskému potenciálu štátu. Klasický realistický pohľad na 
pôsobenie a pozíciu štátu v medzinárodných vzťahoch (IR) nedo-
kázal dostatočne zdôvodniť napredovanie a vplyv aktérov sveto-
vej politiky aj napriek nedostatočnosti ich vojenského potenciálu. 
Nedostatkom školy realizmu je absolutizácia úlohy moci v medzi-
národnej politike a podceňovanie alebo teoretické opomenutie výz-
namu iných faktorov: duchovných hodnôt, sociokultúrnych reálií, 
účasti v medzinárodných organizáciách atď. Moc je v klasických 
teóriách ponímaná ako kapacita umožňujúca konať, pričom sa jed-
notliví autori v snahe operacionalizovať moc ako premennú uchy-
ľujú k zdôrazňovaniu materiálnych, teda hmatateľných mocenských 
faktorov, ktoré sú navyše aj kvantifi kovateľné a porovnateľné. Kým 
Morgenthau si myslel, že moc „umožňuje človeku kontrolovať srd-
ce a činy iných ľudí“ [15, s. 223], Mearsheimer [14] ju stotožňuje 
s vojenskou a ekonomickou mocou, čo sú faktory, ktoré je relatívne 
ľahké zmerať a porovnať.

Koncepcia mäkkej moci Josepha Nyea

Použitie pojmu mäkkej moci sa tradične pripisuje Nyeovi, ktorý ju 
defi nuje ako „schopnosť dosiahnuť to, čo chceme, najmä prostred-
níctvom príťažlivosti než donútením, alebo poskytnutím fi nan-
čných výhod. Vychádza z atraktívnosti kultúry krajiny, politických 
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myšlienok a politiky. Keď je naša politika vnímaná ako legitímna 
v očiach ostatných, naša mäkká sila sa zvyšuje“ [17, s. IX]. 

Nye vychádza z defi nície pojmu moc, ktorá podľa neho označuje 
„schopnosť dosiahnuť svoje účely a ciele“ [16, s. 25-26]. Rozlišu-
je medzi dvoma defi níciami moci: na báze ovplyvňovania správa-
nia iných aktérov a na základe mocenských zdrojov. Prvá defi ní-
cia vychádza od Dahla a zdôrazňuje, že moc je vzťah medzi dvoma 
aktérmi. „Moc je najčastejšie defi novaná ako schopnosť jedného 
aktéra A dostať iného aktéra B k tomu, aby urobil niečo, čo by inak 
neurobil.“ [15, s. 223] 

Druhý spôsob, ktorým je možné defi novať moc, je na základe 
kritéria disponovania mocenskými zdrojmi. Konvenčný výpočet 
obsahuje položky ako „teritórium, populácia, prírodné zdroje, veľ-
kosť hospodárstva, vojenskú silu a politickú stabilitu“ [16, s. 26]. 
Podľa de Mesquitu je moc „najčastejšie odhadovaná zrátaním ako 
hmatateľných, tak nehmatateľných aktív ako pušky, hrubý národ-
ný produkt, priemyselná výroba a podobne“ [15, s. 236], pričom 
za najlepší súbor empirických dát v tomto ohľade považuje projekt 
korelátov vojny. Analogicky defi nujú moc súčasní (neo)realisti, resp. 
štrukturálni realisti Waltz [26] a Mearsheimer [14], ktorý považu-
je moc za kvantifi kovateľný súčet aktuálnej (vojenskej) a latentnej 
(ekonomickej) moci. 

Defi nícia moci prostredníctvom mocenských zdrojov však musí 
čeliť problému, že nie všetky mocenské zdroje sú reálne použiteľné 
na dosiahnutie žiaducich cieľov. „Mocenská konverzia je kapacita 
premeniť potenciálne moc meranú ako zdroje na uskutočnenú moc 
meranú ako zmenené správanie druhých“ [16, s. 27]. Schopnosť pre-
meniť zdroje na skutočnú, použiteľnú moc je premenlivá medzi štát-
mi i v rôznych časových okamihoch. 

Dodatočným problémom je použiteľnosť moci v závislosti od 
kontextu; sem možno priradiť aj diskusiu medzi neorealizmom 
a neoliberalizmom o klesajúcej užitočnosti vojenskej moci vo vzťa-
hu k zdrojom ekonomickej moci.

Nyeov podstatný príspevok k analýze moci však spočíva v teore-
tickej inovácii, ktorá sa týka koncepčného rozdielu medzi dvoma 
druhmi mocenských zdrojov – mäkkou a tvrdou mocou. Ak akcep-
tujeme tvrdenie, že moc je o vykonávaní kontroly nad správaním 
druhých, môžeme rozlíšiť dva druhy spôsobov výkonu takto defi -
novanej moci [16, s. 31 a 267]:

Direktívna/prikazujúca metóda výkonu moci: spôsobiť, aby dru-
hí urobili to, čo chceme my, pričom sa pôsobí na konanie druhého 
aktéra.

Mäkká moc ako faktor zahrani nopolitického vplyvu
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Nepriama/kooptívna metóda výkonu moci: spôsobiť, aby druhí 
chceli, čo chceme my. Na rozdiel od prikazujúcej pôsobí na tvorbu 
preferencií aktérov. V dôsledku toho, že preferencie nie sú v rozpo-
re, nie je nutné vynakladať mocenské zdroje na to, aby sme zmenili 
až následne konanie druhého aktéra.

Moc prikazovať môže spočívať buď na hrozbách, alebo moti-
vačných opatreniach – táto dvojica je často označovaná ako „bič“ a 
„cukor“. Kooptívna moc zasa spočíva na príťažlivosti myšlienok alebo 
na schopnosti ovplyvňovať agendu pre druhých udržaním istého spek-
tra preferencií mimo pozornosti ako nereálneho alebo nelegitímneho. 
Kooptívna moc môže viesť k tomu, že druhí nasledujú svojím kona-
ním príťažlivosť vzoru iného aktéra, alebo k tomu, že druhí súhlasia 
s podobou systému a noriem, ako ich artikuluje iný aktér. V oboch 
prípadoch ide o schopnosť ovplyvňovať podobu preferencií iných. 

Rozdelenie medzi zdrojmi mäkkej a tvrdej moci sa do značnej 
miery prekrýva s vyššie uvedenými formami jej výkonu. Prekrytie 
nie je úplné [16, s. 267], ale dostatočné na to, aby sme ich mohli pre 
účely tohto článku stotožniť tak ako Nye, ktorý poznamenáva, že 
rozdiel medzi nimi je otázkou „stupňa, a to ako v povahe správania 
a v hmatateľnosti zdrojov“ a konštruuje nasledujúce spektrum mož-
ností mocenského konania [16, s. 267]: moc prikazovať – nátlak 
– motivačné opatrenia – stanovovanie agendy – kooptívna moc, ale 
zároveň dodáva [16, s. 32]: „Schopnosť sformovať preferencie má 
tendenciu byť spojená s nehmatateľnými mocenskými zdrojmi ako 
kultúra, ideológia a inštitúcie. O tejto dimenzii môžeme uvažovať 
ako o mäkkej moci v kontraste k tvrdej moci prikazovať, ktorá je 
zvyčajne asociovaná s hmatateľnými zdrojmi ako vojenská a ekono-
mická sila.“ Opomenutou možnosťou ostáva diskusia o mocenských 
zdrojoch, ktorých spojenie s konkrétnou formou výkonu moci nie 
je intuitívne zrejmé: nehmatateľné zdroje moci prikazovať a hmata-
teľné zdroje kooptívnej moci. 

Mäkká moc je chápaná ako jeden zo zdrojov vplyvu, ako schop-
nosť „priťahovať a lákať“. Nemožno ju však zároveň chápať ako 
odraz tvrdej moci. Rovnako podľa tejto koncepcie nemožno chápať 
použitie vojenskej sily ako premennú k absolutizácii straty mäkkej 
moci štátu, čo Nye potvrdil svojou kritikou konania vojenských jed-
notiek USA na základniach v Guantanamo Bay a Abú Ghraib [19, 
s. 2-3]. Tento príklad je kriticky paralelne porovnávaný so strácaním 
príťažlivosti USA ku koncu vojny vo Vietname, keď sa rapídne zní-
žila ideologická akceptovateľnosť ich konania, čo vyvolalo zvýšenie 
nákladov zahraničnej politiky USA. Tento „obraz” USA sa čiastočne 
podarilo zlepšiť až politikou spojenou s koncepciou ľudských práv a 
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apelovaním na demokratizáciu a oslobodzovanie krajín východného 
bloku v 80. rokoch. V týchto prípadoch bola kritika spojená s kon-
štatovaním, že konanie oslabujúce atraktivitu štátu a vnímanie jeho 
ideálov zvyšuje transakčné náklady na dosahovanie cieľov jeho poli-
tiky vo svete. Paralelne tak bola táto kritika zameraná na orientáciu 
stratégie USA v oblasti zahraničnej politiky, ktorá na vojenskú moc 
v porovnaní s verejnou diplomaciou, vynakladá až 400-násobne viac 
fi nančných prostriedkov [19, s. 4]. Tento príklad a jeho predpoklady 
zároveň oponujú kritike dosahovania reálneho efektu mäkkej moci 
štátu v IR, nakoľko je táto vnímaná ako jeden z faktorov efektívneho 
komplexu „policy mix“, v ktorom síce „vojenská sila ostáva kľúčovým 
faktorom v niektorých situáciách“ [20, s. 8], zároveň však „príťažli-
vosť vytvára difúzny efekt všeobecného vplyvu a aj napriek tomu, že 
neprodukuje výstupy v špecifi ckých situáciách, ... vytvára politický 
kapitál využiteľný v budúcnosti“ [17, s. 30].

Koncepcia civilnej mocnosti

Na základe komplexného pohľadu na teoretické postuláty a defi níciu 
základných premenných mocenského potenciálu štátu je potrebné 
využiť teoretický rámec konceptov, ktoré sú dnes diskutované najmä 
vo vzťahu k mocenskému potenciálu EÚ. Môžeme defi novať určujú-
ci vplyv teórie z dvoch základných smerov a koncepcií – „koncepcie 
civilnej mocnosti“ [3; 4] a „koncepcie normatívnej mocnosti“ [10; 
11]. Základným rozdielom oproti Nyeovi je najmä klasické vníma-
nie klasifi kácie mocenských predpokladov štátu: tvrdá moc (vojen-
ský potenciál) vs. mäkká moc (kultúrny a ekonomický vplyv). 

Ku konkrétnej aplikácii termínu „mäkkej moci“ na EÚ/ES a kom-
plexnejšej defi nícii „civilnej mocnosti“, teda štátu, ktorý „mäkkú 
moc“ v uvedenom kontexte využíva, dospel Duchêne [3; 4], ktorý 
začiatkom 70. rokov vytváral scenáre vývoja Európskych spoločens-
tiev (ES). ES sa nemali transformovať na federálny štát so spoločnou 
armádou ani na neozbrojenú neutrálnu veľmoc a Duchêne už vtedy 
načrtol, že najlepším východiskom pre ES bude svetová spoluprá-
ca založená na ekonomike a obchode – koncept civilnej veľmoci. 
Vychádzal z troch faktorov – politický duch západoeurópskej kul-
túry, jedinečná situácia Európy v zmysle politického a vojenského 
dedičstva dvoch svetových vojen a nukleárny pat, ktorý znížil dôle-
žitosť vojenskej sily. Jeho defi nícia bola založená na dvoch kľúčových 
charakteristikách civilnej mocnosti [3, s. 32 – 49 a 4, s. 1 – 21]: civil-
né zoskupenie so silnou ekonomikou a relatívne slabou vojenskou 
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silou; mocnosť medzinárodne šíriaca občianske a demokratické 
štandardy. Jeho koncepciu rozšírili viacerí autori najmä ohľadom 
možnosti využívania „mäkkej moci“ paralelne s vojenskou silou, čo 
predpokladá, že defi nícia nemôže byť vo svojich častiach využívaná 
oddelene. Pojem „civilná“ sa však vzťahuje na spôsob jej využívania 
spätý so šírením demokratických a civilných hodnôt. Kým kategó-
rie mäkkej a tvrdej moci predstavujú hodnotovo neutrálny analy-
tický aparát, ktorého cieľom je deskripcia, o civilnej moci/mocnos-
ti môžeme uvažovať v analytickej i normatívnej rovine. Podnet na 
podobnú úvahu dáva Stavridis, ktorý Duchênovu defi níciu pokla-
dá za deskriptívno-normatívny koncept, ktorý zároveň „ES zavä-
zuje šíriť demokratické štandardy vo svojom vnútri aj navonok“ 
[25, s. 44]. V podobných intenciách uvažuje aj Maull [12], ktorý 
na príklade Nemecka a jeho pôsobenia v Kosove obohacuje defi ní-
ciu o možný zásah civilnej moci v špecifi ckých podmienkach. Hoci 
využívanie vojenských prostriedkov ES oberá o možnosť uchádzať 
sa o príklad ideálneho typu civilnej mocnosti, mnoho autorov tvrdí, 
že EÚ je civilnou mocnosťou, argumentujúc, že prostriedky využí-
vané civilnou mocnosťou sú irelevantné. Opierajú sa o Maullovo 
tvrdenie, že aj napriek bombardovaniu v Kosove je Nemecko stá-
le civilnou mocnosťou, pretože v otázke Kosova „uprednostňovalo 
využívanie diplomatickej sily na rekonštrukciu a stabilizáciu Bal-
kánu, spoluprácu so spojencami, jedným z jej cieľov bola európska 
stabilita, a postavilo sa na čelo štátov hľadajúcich politické alterna-
tívy vojny“ [12, s. 71]. Jeho tvrdenie vychádza z vlastnej defi nície 
civilnej mocnosti, ktorou zdôrazňuje [12, s. 92] akceptáciu potreby 
spolupráce s ostatnými za účelom sledovania medzinárodných cie-
ľov; koncentráciu na nevojenské, primárne ekonomické prostriedky 
zabezpečenia národného záujmu s vojenskou silou ako reziduálnym 
nástrojom na zaistenie ostatných prostriedkov medzinárodnej inte-
rakcie; ochotu rozvíjať nadnárodné štruktúry, v rámci ktorých môže 
prejaviť kritické postoje k medzinárodnému riadeniu. 

Vyššie uvedené charakteristiky civilnej mocnosti predstavujú 
anomáliu z perspektívy konvenčných teórií IR, pre ktoré sú vlast-
nou teoretickou optikou javy ako spolupráca, nevojenské prostried-
ky, reziduálna úloha moci, nadnárodné štruktúry prakticky nevidi-
teľné. Inými slovami, predpokladom akejkoľvek diskusie o civilnej 
mocnosti musí byť permisívna podoba svetového systému, kde akté-
ri konajúci na základe spomenutých preferencií alebo charakteris-
tík nie sú eliminovaní, ale dokážu zabezpečiť svoje prežitie v systé-
me. Je teda možné, že predpokladom pre diskusiu o civilnej moc-
nosti je špecifi cká podoba medzinárodnej spoločnosti [27]. Takýto 

Ivan PEŠOUT, ubomír TOKÁR



2.3

684

argument razí Kagan [9], pričom podľa neho vďačí Európa za to, že 
si mohla vytvoriť „raj“ a venovať sa mierumilovnému prehlbovaniu 
ekonomických vzťahov, len klasickej vojenskej prevahe USA, kto-
rou ju uchránili pred agresiou ZSSR počas studenej vojny. „Civilná 
mocnosť“ EÚ za svoju existenciu teda vďačí vojenskej superveľmoci 
USA. Podobný argument rozoberá aj Jervis [8], aj keď ho považu-
je len za jeden z viacerých možných. Označuje takéto vysvetlenie 
absencie tradičnej bezpečnostnej konkurencie medzi štátmi na bre-
hoch Atlantického oceánu za realistické a dodáva, že rovnako hod-
noverné sú aj ďalšie dve – liberálne, ktoré zdôrazňuje kompatibilitu 
demokratických režimov a sociálne konštruktivistické, ktoré kladie 
dôraz na spoločnú identitu generujúcu kompatibilné vnímanie sve-
ta a podobné defi novanie vlastných záujmov. 

Maull rozšíril Duchệnove základné charakteristiky civilnej moc-
nosti o medzinárodnú spoluprácu. Ani on však užšie nevymedzil jej 
ciele s výnimkou transferu suverenity na nadnárodnú úroveň, ktorá 
napomáhajú tvoriť zákon práva. Dominancia dôrazu na prostried-
ky civilnej mocnosti bola zdôraznená príkladmi, na základe ktorých 
považuje EÚ za civilnú veľmoc – Pakt stability pre juhovýchodnú 
Európu, proces rozširovania, civilná správa EÚ nad Mostarom, vyu-
žitie nemeckej marky v Kosove a pod. Absencia konkrétnej defi nície 
civilných cieľov u spomenutých dvoch autorov však nemôže byť vní-
maná ako nedôslednosť. Ide skôr o predpoklad ich univerzálneho vní-
mania aktérmi IR ako „ideálnych“ hodnôt. Tento predpoklad vytvoril 
množinu civilných cieľov, ktorými sú medzinárodná kooperácia, soli-
darita, humanizácia IR, zodpovednosť za globálne prostredie a rozp-
tyľovanie myšlienok rovnosti, spravodlivosti a tolerancie [12].

Obe koncepcie boli predmetom kritiky hlavne vo vzťahu k absen-
cii ďalších kľúčových faktorov civilnej mocnosti. Karen Smithová 
sa pri rozširovaní základnej defi nície civilnej mocnosti odvoláva na 
Holstiho, Wolfersa a Hilla, na základe ktorých vytvára nasledovnú 
charakteristiku [23, s. 7]: 
CIVILNÁ MOCNOS  VOJENSKÁ MOCNOS
civilné prostriedky vojenské prostriedky
civilné ciele vojenské ciele
presved ovanie/soft power, nátlak hard power
demokratická kontrola neexistencia demokratickej kontroly

Kritiku konceptuálneho vnímania prostriedkov medzinárod-
ného aktéra opiera Smithová o Holstiho defi níciu šírenia vplyvu 
aktéra v medzinárodnom prostredí na ostatných aktérov opierajú-
cu sa o výpočet šiestich základných prostriedkov [5, s. 125-126]: 

Mäkká moc ako faktor zahrani nopolitického vplyvu



2.3

685

používanie presviedčania (dosahujúc želateľnú odpoveď bez expli-
citnej hrozby postihu); sľúbenie odmeny (výhody); poskytnutie 
odmeny; hrozba postihu; spôsobenie postihu; použitie sily. Hill 
ponúka 4 kategórie využívania sily a vplyvu [6, s. 137]: aktér môže 
prinútiť iného aktéra, aby niečo spravil použijúc silu alebo zastra-
šovanie; resp. môže pozmeniť rozhodnutie iného aktéra použijúc 
presvedčovanie alebo úctu. Civilné modely sú tak u Hilla spojené 
s presviedčaním a vyjednávaním, spoluprácou s tretími krajinami, 
uprednostňovaním otvorenej diplomacie, posilňovaním efektívnej 
verejnej diskusie o otázkach zahraničnej politiky a využívaním mäk-
kej moci namiesto nátlaku [6]. Problematickým elementom defi ní-
cie je využívanie „carrots and sticks“, kde nemožno kategoricky pod 
„sticks“ zahrnúť iba priame použitie vojenských prostriedkov (alter-
natívou je odradenie nepriateľa od vojenského zásahu), rovnako ako 
nemožno pod „carrots“ zahrnúť použitie stimulov v podobe ekono-
mických prostriedkov, poukazujúc tak na embargá a sankcie [23, s. 
7-8]. Smithová poukazuje na to, že aj civilné prostriedky môžu byť 
využívané na nátlak, čo v základnej defi nícii vytvára potrebu zvlášt-
nej kategórie ich využívania (pozri schému vyššie). Vytvorením tej-
to kategorizácie využívania prostriedkov zdôrazňuje rovnako prob-
lematický moment – striktné oddelenie nátlaku od presvedčovania 
„zvlášť v prípadoch, keď je presviedčajúci, príp. donucujúci aktér 
oveľa mocnejší ako cieľový štát, ... alebo ... keď presvedčovanie môže 
byť zámerom, ale nemusí byť pozorovateľné zvonku.“ [23, s. 4] 

Čiastočne ambivalentné sú aj ciele civilnej veľmoci, kde sa však 
možno oprieť o Wolfersa a jeho klasifi káciu „milieu goals“ (ciele 
orientované na prostredie) a „possession goals“ (ciele orientované 
na násobenie vlastného vplyvu), prostredníctvom ktorej dokážeme 
aspoň čiastočne oddeľovať národné záujmy od záujmov zveľaďujú-
cich globálne prostredie (hoci „milieu goals môžu byť iba prostried-
kami dosiahnutia possession goals“) [28, s. 73]. Za príklad milieu 
goals býva považovaná aj politika rozšírenia EÚ vytvárajúca pozi-
tívny príklad nasledovaný inými integračnými zoskupeniami. EÚ 
tu zároveň rozširuje svoje hodnoty prostredníctvom kodanských 
kritérií, charty ľudských práv a defi nície základných cieľov a prin-
cípov obsiahnutých v zakladajúcich zmluvách ES/EÚ. Posledným 
elementom defi nície civilnej mocnosti je existencia demokratickej 
kontroly rozhodnutí – podľa Hilla má „predstavovať otvorenú dip-
lomaciu a posilňovať sofi stikovanejšiu verejnú diskusiu o otázkach 
zahraničnej politiky“ [8, s. 47], čo však môže byť v prípade EÚ rov-
nako spornou premennou defi nície, vzhľadom na obmedzené roz-
hodovacie právomoci Európskeho parlamentu. 
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Koncepcia normatívnej mocnosti

Nedostatky Duchênovho konceptu EÚ ako civilnej mocnosti pre-
kračuje Manners rozvinutím myšlienky normatívnej mocnosti. 
Civilnú mocnosť defi nuje ako „silnú orientáciu na vestfálsky model 
spolunažívania štátov, objektívne pochopenie sily a zameranie sa na 
racionálne záujmy ako určujúcu silu vonkajších politík“ [10, s. 235-
258] a z hľadiska jej odôvodnenia vychádza z 3 základných kritic-
kých aspektov normatívnej sily EÚ [11, s. 1]: predchádzajúce teo-
retické skúmania EÚ podcenili jej ontologickú konceptualizáciu 
ako tvorcu noriem medzinárodného systému; empirické skúma-
nia EÚ podcenili pozitivistické štúdie jej aktivít na zmenu noriem 
medzinárodného systému; skúmanie normatívnej dilemy vzťahov 
EÚ so zvyškom sveta opomenuli normatívne imperatívy tvrdenia, 
že EÚ môže konať tak, aby rozširovala normy v medzinárodnom 
systéme.

Na základe týchto teoretických predpokladov Manners defi nuje 
základný rozdiel medzi civilnou a normatívnou mocnosťou. Tie-
to dve koncepcie sú rozlišované rozmerom, v ktorom sa skultúr-
ňuje vestfálsky model. Dôraz na kozmopolitnú povahu EÚ naz-
načuje „významnú zmenu politickej kultúry vestfálskeho rámca, 
v ktorom sa odohráva väčšina diskusií o koncepcii civilnej mocnos-
ti Európskej únie“ [11, s. 3]. Podľa Mannersa bolo Monnetovým 
a Duchênovým zámerom zmeniť IR, no objektom skúmania bol 
medzištátny systém, teda „diskusia o zmene medzinárodného sys-
tému bola zmutovaná, resp. úplne absentovala“ [11, s. 4]. Z pohľa-
du teoretickej konceptualizácie „civilnej mocnosti“ je tento pojem 
situovaný do diskusií racionalistického porovnávania politických 
systémov, na rozdiel od „normatívnej mocnosti“, ktorá je silne 
ukotvená v liberálnych normatívno-konštruktivistických disku-
siách (Mead a Blumer), diskusiách o kritickej konštrukcii noriem 
(Foucault) a v hegemonickej konštrukcii noriem (Gramsci). Šíre-
nie noriem v medzinárodnom systéme je tak následne podľa Man-
nersa ovplyvňované 6 faktormi: nákazlivosťou, neformálnou difú-
ziou, procedurálnou difúziou, prenosnosťou, otvorenou difúziou 
(verejnou), kultúrnym fi ltrom [10, s. 244-245]. Zároveň je nutné 
poukázať na základnú premennú, v rámci koncepcie absolutisticky 
nadraďovanú princípu difúzie noriem, ktorá paralelne diferencuje 
normatívnu a vojenskú mocnosť – teda absenciu použitia fyzic-
kej sily pri presadzovaní noriem. Preto „najdôležitejším faktorom 
defi nície medzinárodného postavenia EÚ nie je to, čo robí, ale-
bo čo deklaruje, ale to, čím je“ [10, s. 252]. V kontraste s civilnou 
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mocnosťou Manners pomáha normatívnu silu pochopiť v zmysle 
sily názorov alebo ideologickej sily. „Sila EÚ tak na základe tejto 
defi nície spočíva v schopnosti redefi novať, čo môže byť v medzi-
národných vzťahoch normálne“ [22, s. 4]. Potrebné je však vnímať 
nielen vnútornú defi níciu kľúčových hodnôt EÚ, ale aj jej schop-
nosť ich šíriť mimo jej rámca. Scheipersová a Sicurelliová uvádza-
jú dva konkrétne prípady, keď EÚ dokázala šíriť vlastné hodnoty 
v medzinárodnom prostredí – inštitucionalizácia Medzinárodného 
trestného súdu (ICC) a Kjótsky protokol. Paralelu medzi týmito 
príkladmi môžeme hľadať v základnej spojitosti, ktorá zároveň slú-
ži aj ako východiskový moment pre defi níciu spoločných hodnôt 
štátov EÚ a vytváranie kolektívnej európskej identity. Počiatočné 
postoje štátov EÚ k inštitucionalizácii ICC a k ratifi kácii Kjótske-
ho protokolu boli totiž nejednotné a k ich približovaniu prišlo až 
prostredníctvom rokovaní, čím bola de facto vytvorená spoločná 
pozícia EÚ, ktorá umocnila jej štatút civilnej mocnosti. Podstatnou 
charakteristikou, ktorá býva EÚ vyčítaná vo vzťahu k zaujímaniu 
spoločných stanovísk vo vonkajších vzťahoch, je nekonzistentnosť 
postojov členských štátov, ktorú však nie je nevyhnutné vnímať 
ako závažný nedostatok – rovnako dobre ju totiž možno označiť za 
nevyhnutnú, „...charakteristickú črtu kolektívnych identít...“ [22, s. 
15]. Scheipersová a Sicurelliová tvrdia, že zjednocujúcim faktorom 
stanovísk európskych štátov je opozičný postoj iného aktéra sveto-
vej politiky, hlavne USA. 

V rámci uvedených príkladov je nevyhnutné všimnúť si proces 
tvorby spoločnej pozície EÚ a zároveň schopnosť jeho rozšírenia 
v rámci svetového spoločenstva – napr. otázka pozitívneho príkla-
du smerovala aj voči SNŠ, keď výmenou za ratifi káciu Kjótskeho 
protokolu EÚ prisľúbila podporu členstva SNŠ vo WTO. Násled-
ne tak „ratifi kácia zmluvy v SNŠ prispela k sebaprezentácii EÚ ako 
sprostredkovateľa noriem, kde USA slúžili ako referenčný bod, 
okolo ktorého bola budovaná európska identita“ [22, s. 20]. Z hľa-
diska teoretického ukotvenia budovania vlastnej identity a obrazu 
EÚ je potrebné uviesť Dieza, ktorý defi noval 4 kvalitatívne odliš-
né typy vzťahov, v rámci ktorých prichádza k vykresleniu vlastné-
ho obrazu voči inej mocnosti. Podmienkou je, aby štát (zoskupe-
nie štátov) vnímal „druhého“ ako [2, s. 13]: existenčnú hrozbu; 
hodnotovo „menejcenného“; porušujúceho univerzálne princípy; 
vo všeobecnosti odlišného. Rovnako je nevyhnutné vnímať kvali-
tatívny charakter európskej kritiky a vymedzovania identity voči 
USA – EÚ defi novaním ústredného referenčného bodu vlastnej 
identity (USA) konštituuje vlastný normatívny rámec, ktorým sa 
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stavia do pozície alternatívnej mocnosti voči USA. Nerefl ektuje 
to však kvalitatívny úpadok či snahu o prerušenie transatlantic-
kých vzťahov. 

Zatiaľ čo udalosti z 11. 9. boli do značnej miery využité na pod-
poru tradičného argumentu prepojenia sily a postavenia štátu, nejde 
o plnohodnotné zdôvodnenie a zachytenie procesu zmeny charak-
teru sily v IR. McCormick si v podobnom duchu kladie 3 základné 
otázky, ktorými spochybňuje [13, s. 10 – 11] historické prepojenie 
politického vplyvu a vojenskej sily, keď tvrdí, že postmoderný medzi-
národný systém kladie dôraz na trhy, obchod a technológie, zluču-
júc ich tak do systému vzájomnej závislosti, v ktorom sila „stratila 
väčšinu svojej použiteľnosti a môže byť dokonca kontraproduktív-
na“. Spochybňuje aj tradičné uchopenie sily ako „produktu určitého 
účelu“ (Russell), ktorého základnými artefaktmi sú úmysel, trvalosť 
a merateľné výsledky. Naopak, v duchu Nyeovej koncepcie, v globa-
lizácii sila príkladu a priťahovania nahradzuje použitie sily a nátlak: 
„najsilnejší aktéri budú tí, ktorí vytvárajú možnosti; nie tí, ktorí 
ohrozujú“. V konečnom dôsledku spochybňuje otázku prepojenia 
sily a postavenia štátu (štátnej suverenity) – s globalizačným trendom 
posilňovania neštátnych aktérov systému, ktorý spätne oslabuje rea-
listický predpoklad štátu ako základného článku medzinárodného 
politického systému. 

Záver 

Cieľom článku bolo koncepčné rozlíšenie niektorých pojmov súčas-
ného slovníka teórií IR a bezpečnostných štúdií, ktoré sú bežne 
používané v politických prejavoch a analýzach, ale často spôsobom, 
ako keby bol ich význam bezproblémový a identický nezávisle od 
kontextu. 

Záverom by sme chceli poukázať na to, že stotožňovanie civilnej 
mocnosti s jej normatívnym aspektom a aplikácia takmer výhradne 
na EÚ nie je analyticky udržateľná, ale ide o perspektívu, ktorá je 
najpoužívanejšia, a preto bola v článku použitá tiež. Práve tak nie je 
dobre zdôvodnené zjednodušujúce chápanie rozdielov medzi mäk-
kou a tvrdou mocou a ich stotožnenie s politikou rôznych štátov, 
najčastejšie EÚ a USA. 

Zabúda sa pritom, že „mäkká kooptívna moc je rovnako dôleži-
tá ako tvrdá moc prikazovať“ [16, s. 32], a teda komplexná analýza 
mocenského potenciálu aktérov svetovej politiky musí analyzovať 
obe súčasti zmesi mocenských zdrojov, v ktorých je pomer mäkkých 
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a tvrdých zdrojov premenlivý a nemôže byť predpokladaný a priori, 
ale zistený empiricky. Teoretické kategórie by nemali byť závereč-
ným, ale počiatočným bodom skúmania.
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Úvod
Právny rámec ochrany pred mučením a iným krutým, neľudským či 
ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním
Inštitucionálny rámec ochrany pred mučením a iným krutým, neľudským či 
ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním
Uplatňovanie univerzálnej jurisdikcie a právomoc justičných orgánov 
SR pri stíhaní a trestaní prípadov mučenia a iného krutého, neľudského 
a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Záver a implikácie pre SR

Úvod

Napriek všeobecnému bezpodmienečnému a úplnému zákazu 
mučenia a iného krutého, neľudského, či ponižujúceho zaobchádza-
nia alebo trestania (ďalej len „mučenie“) v medzinárodných doku-
mentoch, neustále sa opakujúce prípady  mučenia v jednotlivých 
regiónoch sveta nútia medzinárodné spoločenstvo vážne sa zamys-
lieť nad účinnosťou existujúcich medzinárodných právnych a iných 
mechanizmov na predchádzanie a zabránenie mučeniu. 

S tým súvisí napr. mučenie zadržiavaných osôb podozrivých z tero-
ristických činov vo  väzení Guantanamo na Kube, v ktorom sú zadr-
žiavané osoby vypočúvané špeciálnymi metódami, napríklad sexu-
álnym ponižovaním, dusením vodou, spútavaním a priväzovaním k 
podlahe v drepe, alebo používaním psov na zastrašovanie [1]. 

V dňoch 12.-30. 3. 2007 sa v Ženeve konalo 4. riadne zasadnutie 
Rady pre ľudské práva (HRC), v rámci ktorého vystúpil aj Osobitný 
spravodajca OSN pre mučenie Manfred Nowak, ktorý pripomenul 
hlavný cieľ Dohovoru OSN proti mučeniu, t. j. skoncovať s bez-
trestnosťou. Zároveň vyzval členské štáty k využitiu tzv. univerzál-
nej jurisdikcie na zabránenie páchateľom nájsť bezpečné útočisko 
v inej krajine. Okrem iného upozornil i na nedávne rozhodnutie 
Výboru OSN proti mučeniu z roku 2006 o uznaní bývalého diktá-
tora Hisseneho Habrého, vládnuceho 1982 – 1990 v Čade, vinným 
zo systematického praktizovania mučenia a na porušenie Dohovoru 
OSN proti mučeniu Senegalom pre nevydanie tejto osoby, dôvodne 
podozrivej zo spáchania trestného činu mučenia. K iným nedávno 
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navštíveným krajinám konštatoval výskyt praktík mučenia v Jordán-
sku, Nigérii a Paraguaji [2].

Právny rámec ochrany pred mučením a iným krutým neľudským 
či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním

Pojem „mučenie“ bol rozvinutý už v judikatúre Európskej komi-
sie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa kto-
rého spočíva rozdiel medzi jednotlivými formami zaobchádzania 
zakázanými čl. 3 v ich gradácii [3, s. 88]. Podľa slovenskej judikatúry 
mučenie spočíva v akomkoľvek konaní, ktorým sa človeku spôsobu-
je silná bolesť alebo telesné alebo duševné utrpenie [4, s. 825]. 

Čl. 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10. decembra 1948, 
čl. 78 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
zo 16. decembra 1966 (vyhláška č. 120/1976 Zb.) a čl. 3 Doho-
voru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novem-
bra 1950 (oznámenie č. 209/1992 Zb. a č. 102/1999 Z. z.) ustano-
vujú bezpodmienečný úplný zákaz mučenia. Ďalšie medzinárod-
né dokumenty, najmä Dohovor proti mučeniu a inému krutému, 
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 
z 10. decembra 1984 (vyhláška č. 143/1988 Zb.) a Európsky doho-
vor na zabránenie mučenia a neľudského či po zaobchádzania alebo 
trestania z 26. novembra 1987 (oznámenie č. 26/1995 Z. z.) uklada-
jú štátom povinnosť predchádzať, stíhať a trestať prípady mučenia. 
Na základe článku 7 ods. 5 Ústavy SR majú uvedené medzinárodné 
zmluvy s výnimkou citovanej deklarácie (nemá právne záväzný cha-
rakter) prednosť pred Ústavou SR.

Podľa článku 6 Zmluvy o EÚ predstavuje dodržiavanie ľudských 
práv a základných slobôd jednu zo zásad, ktoré majú členské štáty 
EÚ spoločné. Vzhľadom na to sa v roku 1995 ES rozhodlo ustanoviť 
dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd za podstatnú časť 
svojich vzťahov s tretími krajinami. Článok 4 Charty základných 
práv EÚ (Ú. v. ES, C 364, 18. 12. 2000) zakazuje mučenie a iné kru-
té, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Listina základných práv a slobôd v čl. 7 ods. 2 (ústavný zákon FZ 
ČSFR č. 23/1991 Zb.) a Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskor-
ších predpisov v čl. 16 ods. 2 ustanovuje, že nikoho nemožno mučiť 
ani podrobiť neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a tres-
tu. Prípady porušenia tejto povinnosti sú postihované v súlade s usta-
noveniami Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „TZ“), kto-
ré implementujú medzinárodné záväzky SR vyplývajúce z vyššie uve-
dených medzinárodných zmluvných dokumentov z oblasti ochrany 
ľudských práv a základných slobôd, ako aj z oblasti medzinárodné-
ho humanitárneho práva, a to Rímskeho štatútu Medzinárodného 
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trestného súdu zo 17. júla 1998 (oznámenie č. 333/2002 Z. z.), 
Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 (vyhláška č. 65/1954 Zb.) 
a Dodatkových protokolov I a II z 8. júna 1977 k Ženevským doho-
vorom z 12. augusta 1949 (oznámenie č. 168/1991 Zb.). TZ usta-
novil všetky akty mučenia ako trestné činy v  skutkových podstatách 
trestných činov mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchá-
dzania (§ 420), neľudskosti (§ 425), vojnovej krutosti (§ 431), vojno-
vého bezprávia (§ 433) implementujúcich normy medzinárodného 
humanitárneho práva do právneho poriadku SR.

V oblasti občianskeho práva sa v § 11 Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov zaručuje každej fyzickej 
osobe právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, 
občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a 
prejavov osobnej povahy. V prípade porušenia tohto práva sa môže 
fyzická osoba domáhať na nezávislom a nestrannom súde, aby sa 
upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osob-
nosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané 
primerané zadosťučinenie.

Inštitucionálny rámec ochrany pred mu ením
a iným krutým ne udským i ponižujúcim 
zaobchádzaním alebo trestaním

Kontrolný a preventívny mechanizmus na ochranu pred mučením 
na medzinárodnej úrovni vytvárajú viaceré osobitné medzinárod-
né orgány, ktoré sa zaoberajú tiež zhromažďovaním, uchovávaním 
a analýzou údajov a informácií o prípadoch mučenia v jednotli-
vých štátoch sveta. V rámci systému OSN pôsobia Výbor OSN 
proti mučeniu (CAT), Osobitný spravodajca OSN pre mučenie, 
ako aj Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia činný v  oblasti 
odškodňovania obetí mučenia V rámci systému Rady Európy pôso-
bí Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujú-
ceho zaobchádzania alebo trestania (CPT). Účelom zriadenia uve-
dených medzinárodných orgánov je prostredníctvom návštev v jed-
notlivých štátoch a na základe komunikácie s jednotlivými štátmi 
prostredníctvom správ a odpovedí štátov na tieto správy kontro-
lovať a monitorovať zaobchádzanie s osobami zbavenými osobnej 
slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu s cieľom posilniť 
v prípade potreby ochranu týchto osôb pred mučením. 

V  súvislosti so stíhaním a trestaním prípadov mučenia a ďalších 
zločinov proti ľudskosti, ako aj zločinov proti mieru a vojnových 
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zločinov vo svete, má osobitný význam zriadenie medzinárodných 
súdnych orgánov pre stíhanie a potrestanie zločinov proti mieru, 
vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, konkrétne Medzi-
národného trestného tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juho-
slávii (ICTY), Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu 
(ICTR), Medzinárodného trestného súdu (ICC) a Osobitného 
súdu pre Sierra Leone (SC-SL). Tieto medzinárodné súdne orgány 
pôsobia na základe Štatútu Medzinárodného tribunálu pre stíhanie 
osôb zodpovedných za vážne porušenia medzinárodného humani-
tárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991 
zo dňa 25. mája 1993, Štatútu Medzinárodného trestného tribunálu 
pre stíhanie osôb zodpovedných za genocídu a iné vážne porušenia 
medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území Rwandy 
a občanov Rwandy zodpovedných za genocídu a iné takéto porušenia 
spáchané na území susedných štátov medzi 1. januárom 1994 a 31. 
decembrom 1994 z 8. novembra 1994, Rímskeho štatútu Medziná-
rodného trestného súdu zo 17. júla 1998 a napokon Dohody o Šta-
túte Špeciálneho súdu pre Sierra Leone zo 16. januára 2002.

Na vnútroštátnej úrovni je potrebné rozlišovať jednak štátne orgá-
ny a iné inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany ľudských práv a zák-
ladných slobôd, ktorých úlohou je okrem iného aj prevencia a moni-
torovanie prípadov mučenia a pri naplnení zákonných podmienok 
aj ich stíhanie a trestanie a jednak inštitúcie, v ktorých sú zadržia-
vané osoby zbavené osobnej slobody, a v ktorých môže dochádzať 
k prípadom mučenia.

Štátne orgány a iné inštitúcie, ktorých úlohou je v rámci ochrany 
ľudských práv a základných slobôd aj prevencia mučenia, sú orgá-
ny zákonodarnej moci (Výbor NR SR pre ľudské práva, národnos-
ti a postavenie žien), orgány výkonnej moci ako podpredseda vlády 
SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny, Úrad vlády SR (odbor ľudských práv a menšín sekcie ľud-
ských práv a menšín), Ministerstvo spravodlivosti SR (odbor zahra-
ničných stykov a ľudských práv sekcie medzinárodného a európskeho 
práva), Ministerstvo zahraničných vecí SR (odbor ľudských práv sek-
cie právnej a konzulárnej), Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor, 
Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, ďalej Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva, Úrad verejného ochrancu práv, ako aj orgány 
súdnej moci pri stíhaní a trestaní prípadov mučenia (všeobecné súdy 
a vojenské súdy), osobitne Ústavný súd SR (pri rozhodovaní o sťaž-
nostiach fyzických a právnických osôb podľa čl. 127 Ústavy SR).

Zariadenia, v ktorých sú zadržiavané osoby zbavené osobnej slobo-
dy a v ktorých môže dochádzať k mučeniu, sú predovšetkým ústavy 
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na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody pod dozo-
rom a správou Zboru väzenskej a justičnej stráže, zariadenia sociál-
nych služieb zriaďované podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov (domovy dôchodcov, domo-
vy sociálnych služieb, resocializačné strediská zariadenia chráne-
ného bývania, krízové strediská, zariadenia opatrovateľskej služby, 
domovy pre osamelých rodičov, detské domovy) v zriaďovateľskej 
a územnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, samosprávnych krajov alebo iných súkromných subjektov, ďalej 
zariadenia poskytujúce psychiatrickú starostlivosť (psychiatrické 
nemocnice, odborné liečebné ústavy, centrá pre liečbu drogových 
závislosti, fakultné nemocnice a fakultné nemocnice s poliklinikou, 
psychiatrické oddelenia nemocníc s poliklinikou) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a samosprávnych krajov, 
ako aj špeciálne výchovné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva školstva SR a samosprávnych krajov zriaďované podľa 
zákona NR SR č. 279/1993 Z. z o školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov a plniace okrem iného aj úlohy pri prevencii 
delikventného vývinu detí a výkone ústavnej a ochrannej výchovy 
(zariadenia výchovnej prevencie ako centrum výchovnej a psycho-
logickej prevencie, liečebno-výchovné sanatórium a diagnostické 
centrum a zariadenia náhradnej výchovy ako reedukačný detský 
domov, reedukačný domov pre mládež a reedukačný domov pre 
deti a mládež) a v neposlednom rade aj oddelenia výkonu discipli-
nárnych trestov v rámci jednotlivých vojenských útvarov, obvodné 
oddelenia a krajské riaditeľstvá Policajného zboru.

Uplat ovanie univerzálnej jurisdikcie a právomoc 
justi ných orgánov SR pri stíhaní a trestaní 
prípadov mu enia a iného krutého, ne udského
a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Neexistencia trestnoprávnej zodpovednosti (beztrestnosť) pácha-
teľov je jednou z hlavných príčin výskytu praktík mučenia v rôz-
nych regiónoch sveta, pričom k ich potlačeniu môže prispieť práve 
uplatňovanie tzv. univerzálnej jurisdikcie voči páchateľom. Právo-
moc súdov SR pri prejednávaní vyššie uvedených trestných činov je 
upravená v Trestnom poriadku č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „TP“), 
v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 458/2003 
Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu Špeciálnej prokuratúry 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, pričom je založená na niekoľkých princípoch upravených v  § 
2 až § 7 TZ (princíp zákazu retroaktivity, princíp teritoriality, sub-
sidiárny princíp univerzality, princíp personality, princíp ochrany). 
SR je tiež viazaná Dohovorom o nepremlčateľnosti vojnových zlo-
činov a zločinov proti ľudskosti z 26. novembra 1968 (oznámenie č. 
53/1974 Zb.). V nadväznosti na to, ustanovenie § 88 TZ ustanovuje 
výnimky z inak všeobecnej platnosti inštitútu premlčania trestného 
stíhania pri trestných činoch proti mieru, proti ľudskosti a trestných 
činoch vojnových (pozri 12. hlavu osobitnej časti TZ).

Podľa § 7 TZ trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj 
vtedy, ak to ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorá bola 
ratifi kovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou 
je SR viazaná. Ustanovenia TZ upravujúce pôsobnosť orgánov čin-
ných v trestnom konaní tak vytvárajú podmienky pre vznik tzv. 
medzinárodného prvku v trestnoprávnych vzťahoch, čo umožňuje 
uplatnenie slovenskej jurisdikcie aj mimo územia SR, jej uplatnenie 
aj voči cudzím štátnym občanom a osobám bez štátnej príslušnosti, 
ktoré nie sú obyvateľmi SR, a to aj za činy spáchané v cudzine. Tým 
je podmienená i adekvátna reakcia zo strany štátov, ktorých záuj-
my by mohli byť vzájomným uplatnením svojej jurisdikcie dotknu-
té. Dôvodom takejto právnej úpravy je i spoločný záujem štátov na 
postihu negatívnych javov ohrozujúcich všetky štáty (napr. obcho-
dovania s ľuďmi, terorizmu, zločinov proti ľudskosti, zločinov proti 
mieru, vojnových zločinov atď.).

Vydanie osoby do cudziny (extradícia) je neprípustné okrem iné-
ho aj v prípade, ak ide o občana SR, okrem prípadu, ak povinnosť 
vydať vlastného štátneho občana ustanovuje zákon, medzinárodná 
zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je 
SR viazaná (§ 501 TP). Takisto trestný rozsudok cudzieho štátu 
nemôže byť vykonaný na území SR ani tu mať iné účinky, ak vyh-
lásená medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje 
niečo iné. Na extradíciu sa vzťahujú ustanovenia 2. hlavy v 5. časti 
TP (§ 489 až 514).

Záver a implikácie pre SR

Mučenie predstavuje v rovine občianskeho práva SR porušenie prá-
va na ochranu osobnosti, najmä jej života a zdravia, občianskej cti a 
ľudskej dôstojnosti. V rovine trestného práva SR je mučenie zločinom 
proti ľudskosti, ktorý zakladá vznik trestnoprávnej zodpovednosti 
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páchateľa, za ktorý možno uložiť trest v súlade s príslušnými normami 
trestného práva, či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.  Vo 
všeobecnosti boli v podmienkach SR napriek určitej kritike zo strany 
medzinárodných orgánov v konkrétnych prípadoch prijaté dostatočné 
legislatívne a iné opatrenia na zákaz a predchádzanie, ako aj stíhanie 
a trestanie mučenia. SR plne podporuje implementáciu a šírenie myš-
lienok medzinárodného humanitárneho práva (ďalej len „MHP“) na 
svojom území už od svojho vzniku 1. januára 1993 v súlade so svojimi 
medzinárodnoprávnymi záväzkami. V oblasti implementácie MHP do 
právneho poriadku SR došlo celkovo k významnému pokroku najmä 
v rokoch 2001-2007 (novelizácia Ústavy SR v r. 2001, prijatie nových 
ústavných a iných zákonov najmä trestných kódexov r. 2005, ako aj 
ďalších vnútroštátnych právnych predpisov). Tento priaznivý vývoj bol 
tiež podporený zriadením Výboru pre MHP (poradný orgán ministra 
zahraničných vecí zložený so zástupcov príslušných rezortov) v r. 2002 
a činnosťou ďalších národných orgánov vrátane Slovenského Červené-
ho kríža, ktorý sa aktívne podieľa na implementácii MHP v SR.

Na druhej strane, aj napriek kritike mimovládnych organizácií 
a výzvam medzinárodných orgánov, SR stále nie je viazaná Opčným 
protokolom k Dohovoru OSN proti mučeniu. SR sa preto v súčas-
nosti pripravuje na pristúpenie k uvedenému Opčnému protokolu, 
čo umožní uskutočňovanie kontrolných návštev Podvýborom pre 
prevenciu mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestania zriadeným čl. 2 uvedeného Opčné-
ho protokolu aj u nás. SR nedostatočne implementovala aj niektoré 
ustanovenia Ženevských dohovorov z r. 1949 a Dodatkových pro-
tokolov I a II z r. 1977 najmä v oblasti ochrany novinárov v čase ozb-
rojeného konfl iktu (podľa čl. 79 Dodatkového protokolu I). Okrem 
toho v SR absentuje osobitná právna úprava odškodňovania obetí 
porušení MHP [5, s. 153]. 
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1 Prijatie nevojenskej agendy 
bezpe nosti ako napr. udské
práva, imigrácia, životné pro-
stredie, stabilita ekonomické-
ho systému – pozn. aut.

2 Prijatie iných, neštátnych 
aktérov do bezpe nostnej 
agendy – pozn. aut.

3Školou tento teoretický prúd 
ozna uje McSweeney [10, s. 
81] aj Huysmans [5, s. 479]. 
Jadro „školy“ tvoria najmä 
výskumníci Conflict and Pea-
ce Research Instiute (COPRI). 
Dvaja výskumníci naj astej-
šie spájaní s týmto projektom 
sú Wæver a Buzan. Príspe-
vok sa zameriava exkluzív-
ne na problematiku ekono-
mickej bezpe nosti, tak ako 
súvisí s ekonomickým sek-
torom. Pre stru ný úvod do 
všeobecných teoretických 
východísk kodanskej ško-
ly pozri [6; 12], po sloven-
sky [13], vynikajúca kritika 
vybraných aspektov kodan-
skej školy je v špeciálnom 
sympóziu Cooperation and 
Conflict [5] – pozn. aut.
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Konceptualizácia ekonomickej bezpečnosti
Bezpečnosť v ekonomickom sektore: od vojenského sektora k sociálnemu 
zabezpečeniu
Úloha štátu pri zabezpečovaní ekonomickej bezpečnosti
Existujúce sekuritizácie – agenda ekonomickej bezpečnosti
Kvadratúra kruhu
Slovensko v kontexte ekonomickej bezpečnosti

Úvod

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť základný teoretický kontext 
súčasnej akademickej diskusie v oblasti ekonomickej bezpečnosti, 
tak ako vyvstáva z tzv. „nových” teoretických prúdov v rámci bez-
pečnostných štúdií, ktoré sa snažia vymaniť z monopolu vojenského 
vnímania bezpečnosti cez rozšírenie1 a prehĺbenie2 agendy bezpeč-
nostných štúdií. Vzhľadom na sektorové rozdelenie tejto publiká-
cie je nasledujúci príspevok teoretickým úvodom pre analýzu eko-
nomickej bezpečnosti kritickým zhodnotením analytického rám-
ca kodanskej bezpečnostnej školy3 so zameraním na implikácie pre 
Slovensko ako malú otvorenú stredoeurópsku ekonomiku v rámci 
EÚ. Príspevok tiež poukazuje na problémy, ktoré z tohto analytic-
kého rámca vyvstávajú. V závere príspevok identifi kuje najpálčivej-
šie témy ekonomickej bezpečnosti na základe analýzy existujúcich 
relevantných sekuritizácií pre Slovensko a načrtáva oblasti pre ďalšiu 
hĺbkovú analýzu.

Konceptualizácia ekonomickej bezpe nosti

Súčasný pohľad na bezpečnosť je v akademickej sfére na jednej stra-
ne kritickým – rozširujúcim vnímaním bezpečnosti, ktoré prinieslo 
do analytického záberu okrem vojenských aj ďalšie bezpečnostné 
riziká, a na druhej strane konštruktivistickou snahou o prehĺbenie 
vnímania bezpečnosti od exkluzívne štátocentrického vnímania 
smerom k jednotlivcovi ako objektu bezpečnosti. 

Teoretický rámec pre analýzu 
ekonomickej bezpečnosti
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4 Pojem sekuritizácie je stru -
ne vysvetlený v minuloro nej 
Panoráme [14, s. 230] obšír-
nejšie v [17] – pozn. aut.

Analytický rámec kodanskej školy je v tomto kontexte „koncep-
tuálne a defi nične […] otvorený [… keďže dovoľuje analyzovanému] 
svetu [aby] bol štátocentrickým alebo nie [a analytickému prístupu, 
aby bol], rozširujúci alebo nie.” [18, s. 335] Pre analytika postupujú-
ceho v súlade s kodanským bezpečnostným rámcom je práca o to ťaž-
šia, že si musí uvedomiť rozdiel medzi ekonomickým bezpečnostným 
sektorom a ekonomickou bezpečnosťou. Tieto dva koncepty nie sú 
totiž a priori totožné. Analytik svojím rozhodnutím analyzovať bez-
pečnosť v rámci ekonomického sektora mimo pozorovania existujú-
cich sekuritizácií potenciálne prispieva k novým sekuritizáciám4, pre-
to musí niesť zodpovednosť za rozhodnutie poukázať na nové možné 
oblasti sekuritizácie, ktoré môžu byť zneužité na politické účely. 

Epistemologická pozícia kodanskej školy v tomto kontexte je 
výnimočná v tom, že analytik by nemal hovoriť, čo je a čo nie je 
bezpečnostným problémom, pretože „bezpečnosť“ sa pozná skrze 
sledovanie procesu sekuritizácie v danom sektore [4, s. 204]. Ako 
nás Buzan a Wæver varujú, „akákoľvek sekuritizácia vždy spočíva na 
politickej voľbe. Bezpečnosť nikdy nemôže byť založená na objektív-
nych danostiach, že niečo sebou samým je bezpečnostným problé-
mom. Táto vlastnosť je vždy založená na ľudskej komunikácii.” [3, s. 
246] Práve toto riziko a nevyjasnená pozícia analytika voči objektu 
analýzy sú najslabšou časťou kodanského analytického rámca. A táto 
slabina je azda najviac odhalená práve v ekonomickom sektore. 

No aj napriek týmto problémom je potrebné ekonomickú bezpeč-
nosť konceptualizovať pre potreby ďalšej analýzy. Wæver upozorňuje 
najmä na skutočnosť, že bezpečnostný mód riešenia problémov nemusí 
prinášať najadekvátnejšie prostriedky na zabezpečenie stability a bez-
pečnosti, a práve preto je preferovanou voľbou riešenie bezpečnos-
tných problémov transparentne a v rámci štandardných politických 
pravidiel. Okrem tohto upozornenia však kodanská škola neprináša 
žiadne špecifi cké návrhy riešení týchto bezpečnostných problémov. 

Odhliadnuc od potreby zabezpečenia transparentnosti a demokra-
tickej kontroly tvorby bezpečnostnej politiky, na ktorú je oblasť ekono-
mickej bezpečnosti mimoriadne citlivá, je potrebné sa zamerať na samot-
né riešenie problémov súvisiacich s ekonomickou bezpečnosťou. 

Bezpe nos  v ekonomickom sektore

Čo je teda ekonomickou bezpečnosťou? V tradičnom vnímaní bez-
pečnosti sa jednalo o suverénnu schopnosť štátu podporovať a udr-
žať schopnosť vojenskej sily. Ekonomická bezpečnosť v nových 
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5 Základná epistemologic-
ká pozícia kodanskej školy 
odmieta a priori identifiká-
ciu legitímnej bezpe nostnej
agendy – pozn. aut.

teoretických prúdoch je mimoriadne problematickým konceptom. 
Kodanská škola je opatrná pri vyjadreniach o ekonomickej bezpeč-
nosti: na jednej strane je za ekonomickú bezpečnosť možné jedno-
ducho považovať existujúce sekuritizácie v rámci ekonomického 
sektora, no týmto prístupom sa nevyhneme základnému normatív-
nemu problému, čo môže byť legitímne považované za hrozbu a 
referenčný objekt v ekonomickom sektore. 

Buzan poznamenáva, že „snahy sekuritizovať ekonomické zále-
žitosti sú v podstate súčasťou politicko-ideologickej debaty” [4, 
s. 115]. Ekonomická bezpečnosť ako „mimoriadne kontroverzný 
a politizovaný” koncept [4, s. 95] je teda poznačená ideologickým 
súbojom a protirečením medzi volaním po bezpečnosti referenč-
ného objektu, ktoré je vlastné bezpečnostným štúdiám, a inherent-
nou ekonomickou neistotou, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie 
efektivity trhu. Buzan explicitne poznamenáva, že celková efektivi-
ta kapitalistického systému je založená na „značnom stupni perma-
nentnej neistoty“ [2, s. 235] jednotlivých aktérov a snaha o zaistenie 
ekonomickej istoty jednotlivých aktérov nie je kompatibilná s udr-
žateľnosťou systému. 

Otázkou teda zostáva, čo je možné považovať za referenčný 
objekt ekonomickej bezpečnosti. Na jednej strane je možné skĺz-
nuť k debatám, prebiehajúcim v prehlbujúcich bezpečnostných 
prúdoch a zamerať sa výlučne na problematiku, koho ekonomic-
kú bezpečnosť je legitímne zabezpečiť, alebo sa pripojiť k názo-
ru, že podobne ako v ancient régime jedinou legitímnou snahou 
ekonomickej bezpečnosti môže byť zabezpečenie stability systému 
predvídateľnosťou pravidiel, v rámci ktorých dochádza ku každo-
denným bezútešným ekonomickým konfl iktom. Snahu o zabezpe-
čenie ekonomickej bezpečnosti, ktorú Buzan označuje ako „snahu 
o dosiahnutie chiméry” [2, s. 235], je teda možné vnímať buď ako 
snahu o zabezpečenie stability na úrovni celkového ekonomického 
systému, alebo na nižších úrovniach analýzy ako ideologický boj 
založený na základnom protirečení medzi „neefektívnou bezpeč-
nosťou sebestačnosti” a „efektívnou neistotou závislosti” [4, s. 98]. 
Zjednodušene ho môžeme vnímať ako boj medzi ekonomickými 
liberálmi na jednej strane a medzi ekonomickými nacionalistami 
na strane druhej.

Kodanská škola v nesúlade so svojou epistemologickou pozíci-
ou5 okrem systémovej stability pripúšťa iba minimum špecifi ckých 
problémov, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako legitímne eko-
nomické hrozby. Jedným z nich je „ekvivalent základných ľudských 
potrieb pre štát” – suroviny. Teda v prípade, že ekonomika štátu 
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6 Stru ný úvod k proble-
matike konceptualizácie 
a operacionalizácie kon-
ceptov a nevyhnutnosti toh-
to výskumného procesu pre 
intelektuálnu koherenciu 
analytického textu a hodno-
vernos  výsledkov pozri napr. 
[1], všeobecne k súvisiacim 
metodologickým problé-
mom odporú am konzulto-
va  [9; 16] – pozn. aut.

potrebuje vonkajšie zdroje, prístup k nim „môže byť jasne a legitím-
ne sekuritizovaný“ [4, s. 104]. 

Na druhej strane Luciani triezvo varuje, že „bezpečnostné impli-
kácie závislosti na vonkajších zdrojoch nie sú nič viac, než len réto-
rické prostriedky pre dosiahnutie politického cieľa (rhetorical expe-
dients), a bolo by vhodnejšie hovoriť o prostom ekonomickom alebo 
komerčnom riziku“[˝9, s. 172] a nie o ekonomickej bezpečnosti. 

Úloha štátu pri zais ovaní ekonomickej bezpe nosti

Aj napriek tomu, že je ekonomická bezpečnosť mimo tradičného úzke-
ho vnímania mimoriadne ťažko analyticky uchopiteľná a problematic-
ky operacionalizovateľná6, ide o oblasť, v ktorej štát koná. Termín eko-
nomickej bezpečnosti sa vo verejnom politickom živote vyskytuje často. 
Práve na základe existujúcich sekuritizácií je preto možné identifi kovať 
primárne oblasti, v ktorých je problematika ekonomickej bezpečnosti 
najpálčivejšia. Vzhľadom na kontextuálne chápanie ekonomickej bez-
pečnosti je nasledujúca časť zameraná na identifi káciu bezpečnostných 
otázok relevantných pre SR s implikáciami v ekonomickom sektore.

Okrem jasne politizujúcich snáh o vyhľadávanie ekonomicky 
neopodstatnenej renty (rentseeking) je potrebné zamerať sa na kon-
text, v ktorom štát zabezpečuje stabilitu svojej jurisdikcie pre fungo-
vanie jednotlivých ekonomických aktérov. Štát sa angažuje pri náh-
lych zmenách mimo svojho územia a napomáha reštrukturalizácii 
ekonomických aktérov v rámci svojej jurisdikcie či možnosti prispô-
sobiť sa a vystáť ekonomickú súťaž pri zabezpečení stability a určitej 
úrovne epistemologickej bezpečnosti. Aj keď štát nemôže (nemal 
by) zaisťovať bezpečnosť a prežitie jednotlivých fi riem, je potreb-
né, aby štát zabezpečil do maximálnej možnej miery predvídateľ-
nosť pravidiel, v rámci ktorých jednotliví aktéri vznikajú a zanikajú. 
Tieto úlohy štát musí plniť aj s ohľadom na potrebu zabezpečenia 
stáleho príjmu (daní), ktorý je dôležitý pre udržanie jeho admini-
stratívnej, ale aj vojenskej kapacity.

Existujúce sekuritizácie – agenda ekonomickej 
bezpe nosti

Odhliadnuc od teoretických problémov, agendu ekonomickej bez-
pečnosti je možné rozčleniť na tri širšie poňaté oblasti: (1) bezpeč-
nosť dodávok a odbytu jednotlivých komodít a prístupu na trh. 
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7 Pre detailnú ekonometrickú 
analýzu vyvažovania ekono-
mického rizika v oblasti úpl-
nej závislosti od dovozu 
primárnych energetických 
zdrojov, ktorá je relevantná 
aj pre situáciu SR, pozri [10] 
– pozn. aut.

8 Budovanie strategických 
zásob špecifických (najmä 
nerastných) surovín a vzác-
nych kovov potrebných 
najmä pre dynamicky sa 
rozvíjajúce odvetvia (IT a 
elektrotechnika) nesie zvý-
šené finan né riziká spojené 
s kolísavými cenami komodít 
na svetových trhoch a s rých-
lo sa meniacou hodnotou 
týchto surovín pre hospodár-
stvo na základe technologic-
kého vývoja – pozn. aut.

Táto oblasť najbližšie kopíruje tradičné štátocentrické poňatie bez-
pečnosti zamerané na suverénnu schopnosť vojenskej mobilizácie 
a ekonomické udržanie vojenských operácií. Druhú oblasť je možné 
identifi kovať v (2) otázkach ‘spravodlivej‘ distribúcie a sociálnych 
dopadov medzinárodnej ekonomickej integrácie a globalizácie. Pos-
lednú kategóriu je možné identifi kovať v (3) otázkach systémovej 
stability. 

Kvadratúra kruhu

Otázky bezpečnosti dodávok (a dopytu), ktoré súvisia s trhovou 
dynamikou a globálnou konkurenciou, sú permanentnou polož-
kou ekonomickej bezpečnosti. Medzi špecifi cké oblasti, v ktorých 
dochádza k sekuritizáciám, alebo podliehajú inštitucionalizova-
nému sekuritizačnému módu patrí najmä (a) udržanie schopnosti 
vojenskej mobilizácie. Aj keď v súčasnosti aj táto oblasť podlieha tla-
ku ekonomickej liberalizácie a globalizácie obchodu aj s tzv. špeciál-
nym tovarom. Ďalšou často sekuritizovanou oblasťou je (b) otázka 
asymetrických trhových vzťahov, ktoré sa prejavujú najmä v oblasti 
bezpečnosti dodávok vzácnych surovín (a dopytu po nich). 

Štandardným spôsobom angažovania v tejto oblasti je rozvoj a 
diverzifi kácia infraštruktúry či komoditnej skladby7 pre import 
(zvyšovanie bezpečnosti dodávok) aj export (zvyšovanie bezpečnos-
ti dopytu) a podpora, resp. samotné budovanie strategických zásob 
kľúčových surovín.8 

Otázky ‘spravodlivej‘ distribúcie a sociálnych dopadov medziná-
rodnej ekonomickej integrácie a globalizácie sú tiež mimoriadne 
politicky citlivé a podliehajú silnému ideologickému tlaku. Azda 
najväčším problémom v tejto oblasti je systémová asymetria liberali-
zácie cezhraničného pohybu faktorov výroby, najmä kapitálu a prá-
ce. Ako aj Buzan poznamenáva, „pokiaľ nebude existovať globálny 
systém sociálneho zabezpečenia […], štáty aj jednotlivci budú pre-
ferovať efektivitu, iba ak môžu predpokladať, že budú dostatočne 
efektívni, aby z nej profi tovali“ [4, s. 99]. Čiastočná snaha o zmier-
ňovanie asymetrie je viditeľná pri zjednocovaní pravidiel a pri snahe 
o vyvíjanie tlaku na zjednocovanie predpisov ochrany pri práci či 
ochrany životného prostredia medzi štátmi.

V neposlednom rade sa otázky systémovej stability, ktoré odráža-
jú konanie všetkých štátov, riešia najmä na medzinárodných fórach 
a prostredníctvom inštitúcií medzinárodných režimov. Medzi 
najpálčivejšie problémy patria regionálne ekonomické konfl ikty, 
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9 iasto ne sa prekrývajúce-
ho s realistickými teoretický-
mi prúdmi medzinárodných 
vz ahov i klasickou realpo-
litik – pozn. aut. 

10 Ako príklad môžu poslú-
ži  práce autorskej dvojice 
Keohane a Nye, napr. [7] – 
pozn. aut.

11 A na to nadväzujúcu potre-
bu reformova  školský systém 
s preferenciou pre primárny 
výskum a oblasti s vyššou 
pridanou hodnotou – pozn. 
aut.

nedostupnosť trhov ako dôsledok politických rozhodnutí, nelegál-
ny obchod či systémová nestabilita, ktorá sa najčastejšie prejavuje na 
fi nančných trhoch v podobe ‘nákazlivých‘ fi nančných kríz [7; 15].

Okrem toho sa štát snaží parametrickým nastavovaním inštitu-
cionálneho kontextu získať komparatívnu výhodu pri súťaži v zís-
kavaní kapitálu, nových pracovných príležitostí či schopnosti vystáť 
zmeny a efektívne sa prispôsobiť konkurenčnému tlaku. Medzi para-
metrické zásahy patria napr.: výška daňového a odvodového zaťaže-
nia, prísnosť inštitucionálnej regulácie trhu všeobecne a špecifi cky 
najmä pracovného trhu či regulácia ochrany životného prostredia.

Okrem deskriptívnej identifi kácie agendy je potrebné upozorniť 
na politickú dynamiku, ktorá zachytáva snahu o zabezpečenie kom-
promisu medzi bezpečnosťou, slobodou, efektivitou a sociálnou 
spravodlivosťou (equity). Otvorenou otázkou zostáva, či je možné 
dosiahnutie konsenzu v prípade silného rizika, ktoré pre dosiahnu-
tie kompromisnej rovnováhy predstavujú silné sekuritizačné prúdy. 
Na domácej úrovni je „neoliberálny“ prístup odmietajúci aktívnu 
účasť štátu v ekonomike v konfl ikte s „neokorporativistickým“ prí-
stupom, ktorý požaduje výraznú koordinačnú úlohu štátu v eko-
nomike. Na medzinárodnej úrovni je to konfl ikt medzi pseudoau-
tarkickým prístupom ekonomického nacionalizmu9 voči vnímaniu 
medzinárodných vzťahov ako komplexnej vzájomnej závislosti10.

Slovensko v kontexte ekonomickej bezpe nosti

Refl exia štrukturálnej pozície SR v ekonomickej bezpečnosti vychá-
dza z regionálneho a systémového kontextu krajiny. Vzhľadom na 
ekonomickú bezpečnosť SR je dôležité vnímať implikácie medziná-
rodných záväzkov a regionálnej polohy. Slovensko je ako člen EÚ, 
OECD a NATO na jednej strane vystavené vplyvom týchto orga-
nizácií a na druhej strane čelí tlaku svojho regiónu.

Najpálčivejšie ekonomické problémy, ktorým čelí práve Sloven-
sko, sú azda (1) schopnosť zabezpečiť udržateľný ekonomický rozvoj 
v rámci globálnej a najmä regionálnej ekonomickej súťaže a schop-
nosť uľahčiť adaptáciu na rýchlo sa meniace trhové prostredie, či už 
v oblasti inovácií alebo reštrukturalizácie11; (2) zabezpečenie pred-
vídateľného a cenovo dostupného prístupu k primárnym (najmä 
energetickým) zdrojom; (3) udržanie ekonomickej atraktivity pre 
zahraničných investorov a pre ďalšie ekonomické aktivity (napr. roz-
širovanie výroby); (4) zlepšovanie výrobných postupov, zvyšovanie 
kvalifi kácie pracovnej sily (skill upgrading) či zvyšovanie pridanej 
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12 Pozri nasledujúci príspe-
vok Kolesár, Peter – Kure-
ková, Lucia: Priame zahra-
ni né investície na Sloven-
sku – perspektívy z poh adu
ekonomickej bezpe nosti
pre empirické spracovanie 
problematiky priamych zah-
rani ných investícií (PZI/FDI) 
– pozn. aut.

13 Najmä vzdelávanie 
a výskum pre možnos  zlep-
šovania schopností a kon-
kurencieschopnosti – pozn. 
aut.

14 V podmienkach SR najmä 
biomasa, kogenera né jed-
notky a malé vodné elektrár-
ne – pozn. aut.

15 Možné varianty uskuto -
nenia sú podobne ako v prí-
pade elektroinfraštruktúry 
cez oddelenie transportu 
a dodávok (unbundling) – 
pozn. aut.

hodnoty vo výrobnej sekvencii (production chain); (5) dôležité je aj 
umožnenie rastu domáceho fi nančného a ľudského kapitálu a zais-
tenie podmienok pre jeho investície v domácom prostredí (preven-
cia odchodu kapitálu – capital fl ight). 

Vzhľadom na komplexnosť týchto otázok je možné v tomto prís-
pevku načrtnúť iba základné implikácie a odporúčania, ktoré budú 
postupne detailne spracované podľa jednotlivých oblastí12. Vo vše-
obecnej rovine je potrebné sa zamerať na spôsob podpory inves-
tícií, aby nedochádzalo k vytváraniu a zvyšovaniu ekonomických 
bezpečnostných rizík najmä neuváženou ekonomickou diploma-
ciou eskalujúcou ekonomickú súťaž v oblastiach, v ktorých je níz-
ka šanca, že SR môže uspieť. Je potrebné stanoviť presné priority 
a zabezpečiť nadväznosť ekonomickej politiky na ostatné sektory13 
pri zabezpečení medzinárodných záväzkov, ako aj fi nančnej nároč-
nosti a uskutočniteľnosti. 

Je potrebné komunikovať stratégiu ekonomického rozvoja jed-
notným spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko zneistenia inves-
torov a zníženia kredibility krajiny. Prípadne zmeny stratégie je 
potrebné komunikovať transparentne a štandardným komunikač-
ným módom bez sekuritizačných diskurzov. 

Čo sa týka zdrojovej bezpečnosti, kde najmä energetická pozí-
cia SR priam pozýva k sekuritizačným ťahom, je potrebné zamerať 
sa všeobecne na rozvoj importnej elektroenergetickej infraštruktú-
ry a na inštitucionálnu podporu domácej diverzifi kácie, či už cez 
štátnu podporu malých alternatívnych zdrojov14 alebo celkovou 
decentralizáciou energosystému. V oblasti plynárenského priemys-
lu je potrebné liberalizovať regulačný rámec najmä v oblasti prístu-
pu nových aktérov k existujúcej infraštruktúre15 a otvoriť domáci 
trh pre voľnú súťaž, čím sa minimalizuje riziko jednotlivých (na 
štáty mimo EÚ) napojených aktérov o ovládnutie segmentu trhu 
vykazujúceho práve vďaka existujúcemu regulačnému rámcu prvky 
monopolu.

Najmä v oblasti bezpečnosti zdrojov je potrebné rokovať o prí-
padných riešeniach s partnermi v EÚ a OECD a nesnažiť sa o samos-
tatné riešenia, ktoré by kompromitovali možnosť riešiť energetickú 
situáciu EÚ komplexne. Je potrebné podporovať jednotnú pozíciu 
energeticky závislej EÚ, ktorá je v súčasnosti nejednotná vo svojich 
pozíciách voči jednotným, Ruskom kontrolovaným dodávateľom 
primárnych zdrojov. 

Celkovo je vhodnejšie ekonomickú bezpečnosť, najmä pre spo-
mínanú normatívnu citlivosť, riešiť v nesekuritizačnom (teda bež-
nom politickom) rámci. Normatívny problém riešenia ekonomickej 
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16 Napr. v rámci tzv. public-
private partnerships – pozn. 
aut.

bezpečnosti je však možné (čiastočne) vyriešiť využívaním expert-
ných pracovných skupín so širokým ideologickým zastúpením 
v spolupráci s parlamentom, ktorý zabezpečí dostatočnú politickú 
legitimitu. Ako výsledok politickej diskusie možno potom navrhnúť 
a najmä implementovať komplexnú stratégiu, ktorá zabezpečí eko-
nomickú efektivitu, predvídateľnosť inštitucionálneho rámca (regu-
lácie) a zabezpečí štandardný rámec pre zdieľanie ekonomických 
rizík, ako aj ich možných riešení medzi štátom a súkromnými eko-
nomickými aktérmi16.
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Úvod

Príspevok sa zameriava na zhodnotenie slovenskej ekonomiky z poh-
ľadu jej pozície v regióne a s dôrazom na existujúce riziká. Zaujali 
sme sektorový prístup k analýze štrukturálnych charakteristík, kto-
rý je empiricky prepojený s analýzou toku kľúčových zahraničných 
investícií najmä v automobilovom priemysle. V prvej časti pouka-
zujeme na hlavné faktory prílevu priamych zahraničných investí-
cií (PZI) do SR, zdôrazňujúc „klaster“ efekt a existujúce kompara-
tívne výhody SR v porovnaní so susedným krajinami Vyšehradskej 
skupiny (V4). V nasledujúcej časti zhodnotíme výhody a nevýho-
dy vyplývajúce z dominantného postavenia automobilového prie-
myslu v slovenskom exporte a zamyslíme sa nad možnými rizikami 
vyplývajúcimi z ekonomicko-politického vývoja v regióne a trendov 
v automobilovom priemysle. Na záver stručne načrtneme odporúča-
nia politík, ktoré môžu napomôcť vyhnúť sa daným rizikám. 

Faktory prílevu zahrani ných investícií 
v regionálnom kontexte 

Identifi kovať faktory rozhodujúce pri získavaní PZI je nesmier-
ne ťažké, pretože investori berú v rozhodovacom procese do úva-
hy veľký počet premenných a komplexne analyzujú všetky aspek-
ty investičného prostredia. Okrem toho existujú rozdiely medzi 
skutočnými a deklarovanými dôvodmi pre lokalizovanie tej ktorej 
investície a medzi dôvodmi uvádzanými investorom a vládou. Fak-
tory motivujúce zahraničných investorov sa líšia v závislosti od typu 
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investície, veľkosti trhu či etapy hospodárskeho rozvoja cieľového 
štátu. Pri výskume teda musí pozorovateľ brať do úvahy ofi ciálne 
dôvody uvádzané investormi, vládou, ale tiež porovnať a kontrasto-
vať takto získané informácie s dátami uvedenými v literatúre zaobe-
rajúcej sa vyjednávaním medzi vládou a nadnárodnými korporácia-
mi a s analýzou diskurzu lokalizačných rozhodnutí v médiách.

Existuje množstvo teoretických interpretácií vysvetľujúcich loka-
lizačné rozhodnutia zahraničných investorov. Za najkomplexnejší a 
najcitovanejší považujeme analytický rámec Johna Dunninga, ktorý 
identifi kuje 4 základné motívy zahraničných investícií. Prvou kate-
góriou investorov sú tzv. „resource-seekers“, ktorí sú motivovaní zís-
kaním prístupu k zdrojom (lacnej pracovnej sile s konkrétnou kva-
lifi káciou, technológii, materiálnym zdrojom) za výhodnejších pod-
mienok ako v domácej krajine. Druhým motívom pre investovanie 
v zahraničí je hľadanie trhov („market-seeking“). Tretí dôvod charak-
terizuje Dunning ako hľadanie efektívnejšieho riadenia nadnárod-
ných korporácií, ktoré prostredníctvom „spoločnej správy geogra-
fi cky rozptýlených aktivít“ racionalizujú štruktúru fi rmy („effi  cien-
cy-seeking“). Poslednou kategóriou investorov sú fi rmy hľadajúce 
strategické aktíva v zahraničí, ktoré pomáhajú zvýšiť konkurencie-
schopnosť fi rmy („strategic asset seeking“). [6, s. 59] 

Zahraničné fi rmy investujúce v strednej Európe boli vo všeobec-
nosti motivované zdrojmi ako lacná a kvalifi kovaná pracovná sila, 
ktoré pomáhali zvyšovať efektivitu v rámci fi rmy (prvá a tretia kate-
gória Dunningovej klasifi kácie), ale tiež získaním prístupu k novým 
trhom: najprv krajín strednej Európy, neskôr celej EÚ (druhý motív). 
Sem možno zaradiť najmä veľké automobilové investície posledných 
rokov ako TPCA v Kolíne, PSA Peugeot Citroën v Trnave či KIA 
Motors v Žiline. Investícia Volkswagenu v ČR na začiatku 90. rokov 
alebo americkej fi rmy US Steel v SR o dekádu neskôr charakterizo-
val i štvrtý Dunningov motív, hľadanie strategických aktív na posil-
nenie fi remnej konkurencieschopnosti. Výhodná geografi cká polo-
ha krajín V4 hrala dôležitú úlohu najmä pri investíciách, kde sú kľú-
čové dodávky „just-in-time“ (automobilový priemysel). 

Vo všeobecnosti sa zahraniční investori rozhodujú v tzv. dvoj-
stupňovom rozhodovacom procese. V prvej fáze sa vedenie fi rmy 
rozhodne investovať v širšom geografi ckom regióne: klastri kra-
jín (či regiónov v rámci veľkého štátu), akým je i stredná Európa. 
Intenzívne vyjednávania o konkrétnych podmienkach a špecifi c-
kých lokalitách potom začnú so zúženým okruhom štátov [23]. 
Ktoré faktory teda motivovali zahraničných investorov k tomu, že 
si spomedzi krajín strednej Európy vybrali práve SR? Prečo sa SR 
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1 Efektívna da  pre právnické 
osoby je po da ovej reforme 
porovnate ná so susednými 
krajinami. Pozri [1] – pozn. 
aut.

2Údaje: Eurostat a [1] – pozn. 
aut.

3 Pod a ILO bol v rokoch 
1994 – 2005 po et štrajkov 
v SR 9, v R 7, v Ma arsku 
77 a v Po sku 1574 – pozn. 
aut.

po nástupe Dzurindových vlád stalo, slovami Steva Forbesa, „rajom 
pre investorov“? [8, s. 21] 

Investičné prostredie v SR sa stalo pre zahraničné fi rmy priazni-
vejším po predstavení hospodárskych reforiem druhej Dzurindo-
vej vlády po roku 2002. Už prvá Dzurindova vláda však znamenala 
zásadnú zmenu podnikateľskej klímy oproti 90. rokom zvýšením 
transparentnosti, zlepšením demokratických ukazovateľov, reštruk-
turalizáciou bankového sektora a naštartovaním privatizačného 
procesu. 

Spomedzi reforiem vlád Mikuláša Dzurindu mali pravdepodob-
ne najväčší efekt na stimulovanie prílevu zahraničných investícií 
reforma daňového systému a novelizácia zákonníka práce. Daňo-
vá reforma z roku 2004 neznamenala nevyhnutne nižšie dane pre 
právnické osoby,1 ale, čo bolo dôležitejšie, podstatne zjednoduši-
la a sprehľadnila daňový systém zavedením jednotnej rovnej dane 
z príjmu fyzických a právnických osôb ako i dane z pridanej hod-
noty. Druhou reformou, ktorá prispela k zlepšenému obrazu SR 
v očiach investorov, bola reforma zákonníka práce, ktorá mala za 
cieľ zvýšiť zamestnanosť a „spružniť“ trh práce zjednodušením pro-
cesu zamestnávania a prepúšťania, zvýšením slobody určovať pra-
covný čas na strane zamestnávateľa a podstatným obmedzením sily 
a právomocí odborových organizácií [19, s. 24-25.]. 

Okrem hospodárskych reforiem, ktoré prispeli k zlepšeniu inves-
tičného prostredia v SR, bola dôležitým faktorom prílevu zahranič-
ných investícií i štruktúra a kvalita pracovnej sily, jej cena a množ-
stvo a nízky počet štrajkov. SR patrí medzi krajiny EÚ s najväčším 
podielom obyvateľstva s ukončeným aspoň vyšším stredným vzde-
laním (bližšie pozri časť o štruktúre pracovnej sily). Čo sa týka ceny 
pracovnej sily, komparatívna výhoda v porovnaní s ostatnými kraji-
nami V4 spočíva v najnižšej priemernej hodinovej cene práce a naj-
nižšej priemernej i minimálnej mzde.2 Počet štrajkov je v SR a ČR 
nižší ako v Maďarsku a významne menší ako v Poľsku3. 

Na makroúrovni motivovala investície stabilná ekonomika a 
hospodársky rast, pričom ukazovatele defi citu verejných fi nancií 
a infl ácie boli v porovnaní s Poľskom a Maďarskom priaznivejšie. 
Začiatkom roku 2006 oznámila slovenská vláda vstup do systému 
ERM II, čím i formálne potvrdila zámer vstupu krajiny do eurozóny 
v roku 2009. Nová vláda Roberta Fica stanovila záväzok prijať euro 
v pôvodne určenom termíne ako prioritu hospodárskej politiky.

Popri „pro-investičných“ reformách a priaznivých ukazovateľoch 
ako cena a kvalita pracovnej sily hrali kľúčovú úlohu investičné sti-
muly. Práve masívna štátna pomoc pomohla prilákať dve najväčšie 
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4 Incentive-based competi-
tion. Pozri [23]. Pre analý-
zu rozhodovacieho procesu 
automobilových investorov 
v regióne strednej Európy 
pozri [16] – pozn. aut. 

5 Rozhovor s bývalým vyso-
kopostaveným predstavite-
om Ministerstva hospodár-

stva SR, 30. 3. 2007 – pozn. 
aut.

zahraničné investície na zelenej lúke v slovenskej histórii, PSA Peuge-
ot Citroën a KIA Motors. Vďaka týmto prelomovým investíciám 
(landmark investments) sa o SR začalo hovoriť ako o preferovanej 
stredoeurópskej lokalite pre zahraničných investorov. 

Konkurencia krajín V4 s cieľom prilákať investíciu PSA a KIA 
bola extrémne intenzívna. Priebeh rozhodovacieho procesu oboch 
investorov naznačuje, že išlo o klasický prípad súťaže založenej na 
investičných stimuloch.4 V prípade PSA bolo až do fi nálneho štá-
dia vyjednávaní francúzskym manažmentom favorizované Poľsko 
[10], no koncern sa v januári 2003 napokon rozhodol investovať 
pri slovenskej Trnave a získal štátnu pomoc v hodnote približne 160 
mil. EUR. Slovensko dokázalo prilákať na svoje územie v krátkom 
slede aj ďalšiu strategickú investíciu v automobilovom priemysle, 
pričom ešte niekoľko mesiacov pred rozhodnutím KIA Motors sa s 
ním vôbec nepočítalo. Osobná návšteva ministra hospodárstva Pav-
la Ruska v Kórei a ponuka nadštandardných investičných stimulov 
ale vrátili krajinu opätovne do hry.5 Vyjadrenia vysokých predsta-
viteľov vlády a samosprávy naznačujú, že posledná fáza vyjednáva-
nia medzi automobilkou a dvoma fi nalistami, Poľskom a SR, boli 
z prevažnej časti o výške a forme štátnej pomoci. Okrem stimulov 
na úrovni maximálnych možných 15 % z výšky investície sa SR ako 
víťaz zaviazala investovať do verejných statkov ako dostavba diaľnice 
či rekonštrukcia neďalekého letiska.

Investície PSA a KIA pomohli Dzurindovej vláde prezentovať 
SR ako krajinu úspešných a efektívnych ekonomických reforiem, 
ktoré stimulujú ekonomický rast i prostredníctvom priťahovania 
významných zahraničných investícií. Tento mediálny efekt nepo-
chybne prispel k zviditeľneniu v očiach ďalších potenciálnych inves-
torov a je možné, že sám o sebe stimuloval ďalšie investície. 

Riziká a výzvy

Predchádzajúca analýza poukázala na faktory prílevu zahraničných 
investícii a na vylepšenie investičného a podnikateľského prostre-
dia od roku 1998. Dospeli sme k záveru, že kroky Dzurindových 
vlád nepochybne zlepšili investičné prostredie a stimulovali prílev 
PZI, no ponúknutá štátna pomoc bola v konkurencii krajín V4 čas-
to rozhodujúcim faktorom, ktoré prilákali strategických investo-
rov. Slovensko, médiami označované za Detroit východu, dnes patrí 
medzi lídrov vo výrobe áut prepočítaných na hlavu obyvateľa. Fakt, 
že ekonomika SR sa skladá prevažne z takzvaných komplexných 
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6 Pozri napr. [9] – pozn. aut.

kapitálovo náročných sektorov, ktoré majú oveľa vyššiu pridanú 
hodnotu a možnosti prelievania („spill-over“) ako jednoduché sek-
tory náročné len na pracovnú silu, je bezpochyby veľkou devízou.6 
Vysoká závislosť našej ekonomiky od jedného sektora však v sebe 
zároveň nesie z regionálneho a globálneho pohľadu niekoľko rizík 
súvisiacich so štruktúrou a dostupnosťou pracovnej sily, hrozbou 
relokácie investorov v automobilovom priestore a nízkou diverzi-
fi káciu v rámci ekonomiky a v rámci sektoru. Týmto otázkam sa 
venujeme detailnejšie v nasledujúcej časti. 

Prílišná závislos  od jedného sektora?

SR sa po príchode investícií PSA Peugeot Citroën a KIA zaradi-
la medzi lídrov vo výrobe automobilov na svete. To naznačuje aj 
Tabuľka 1, ktorá ponúka porovnanie významu a štruktúry automo-
bilového priemyslu v rámci V4. 
Tabu ka 1: Dopravné zariadenia (Transport Equipment)

Slovensko esko Ma arsko Po sko
Podiel na národnom exporte (%) 29 16 9 16
Export na hlavu obyvate a ($) 1175,5 778,0 363,8 213,8
Diverzifikácia produktov/Po et
ekvivalentných produktov (pozícia 
v rámci 97 exportujúcich krajín)*

76 27 24 9

Špecializácia na daný sektor
– pozícia v rámci svetového trhu**

5 17 33 18

Index komparatívnej výhody*** 2,31 1,30 0,69 1,25
Reálny rast HDP (%) – 2005 6.04 6.08 4.87**** 3.24
Podiel automobilového priemyslu 
na raste HDP (perc. bod) – 2005

1.41 1.16 0.21**** 0.07

Pozn.: * Pozícia íslo jeden znamená vysokú diverzifikáciu. ** Pozícia íslo jeden zna-
mená, že krajina je svetovým lídrom v danom sektore. *** Hodnota vä šia ako 1 ukazuje, 
že krajina sa špecializuje v danom sektore. **** Údaj za rok 2004.

Zdroj: Trade Performance Index 2004, UN COMTRADE databáza, IMF[29] 

Je zrejmé, že spomedzi krajín regiónu bolo Slovensko už v roku 
2004 najviac napojené na automobilový priemysel, čo je viditeľné 
z podielu na exportnej štruktúre aj z indexu komparatívnej výho-
dy. Údaj o diverzifi kácii produktov ukazuje, že významne zaostáva 
v schopnosti diverzifi kovať a 5. priečka v rámci svetového trhu naz-
načuje vysokú špecializáciu. Spomedzi krajín strednej Európy má 
automobilový priemysel v SR najvyšší podiel na raste HDP krajiny 
(viac ako 1/5), pričom len ČR sa približuje podobnej hodnote.[29]

Kým na jednej strane vysoký podiel automobilového sektora 
na celkovej priemyselnej produkcii prináša množstvo pozitívnych 
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7 Tzv. „spätné väzby” – ten-
dencia priemyslu stimulova

alšie investície v súvisiacich 
odvetviach, najmä pritiahnu-
tím subdodávate ov.

8 Hlavný ekonóm eskej 
pobo ky HVB Bank Pavel 
Sobíšek v [11] – pozn. aut.

9 Rozhovor s Jozefom Uhrí-
kom, 14. 3. 2007 – pozn. 
aut

10 „Upper Secondary Educati-
on”. Dáta dostupné na Euros-
tate – pozn. aut.

11 Údaje: Eurostat.

efektov vo forme „backward linkages“7 a rozvinutia siete subdodáva-
teľov, prílišná zviazanosť s jedným sektorom je zdrojom častej kriti-
ky odbornej verejnosti. Podľa niektorých ekonómov naznačuje silný 
exportný charakter slovenského automobilového priemyslu možné 
priame riziká v prípade krízy na svetovom trhu v sektore a poklesu 
dopytu po autách,8 ktorý by priamo zasiahol obchodnú bilanciu a 
príjmy štátneho rozpočtu. Naopak prezident Združenia automo-
bilového priemyslu (ZAP) Jozef Uhrík vidí práve v špecializácii 
na automobilový priemysel komparatívnu výhodu SR. Prítomnosť 
troch svetových automobiliek a rozvinutá dodávateľská sieť predsta-
vuje obrovský potenciál pre rozvoj centier zameraných na výskum 
a vývoj technologických procesov,9 ktoré sú stabilnejšími investícia-
mi s vyššou pridanou hodnotou. Podľa vysvetlenia hlavného ekonó-
ma Slovenskej sporiteľne Juraja Kotiana by celosvetový pokles výro-
by automobilov teoreticky mohol prinútiť automobilky presunúť 
zo západnej Európy časť výroby do SR, kde je v rámci koncernov 
efektívnejšia a pružnejšia produkcia a lacnejšia pracovná sila.[17] 
Intenzívnejší prílev významných investícií do elektrotechnického 
sektora naznačuje väčšiu diverzifi káciu priemyselnej produkcie do 
budúcnosti. Riziká spojené s dominanciou automobilového prie-
myslu v hospodárstve SR však nie je možné podceniť. 

Štruktúra pracovnej sily a jej dostupnos

Kvalita, dostatok, cena a neštrajková povaha pracovnej sily pat-
rili medzi kľúčové faktory motivujúce zahraničných investorov 
v automobilovom priemysle. Slovensko a ostatné krajiny východ-
ného bloku zdedili v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa ekonomi-
kami vysokú mieru gramotnosti a kvalitný školský systém z obdobia 
socializmu [7]. Systém vzdelania odrážal vtedajšiu štruktúru ekono-
miky, ktorá bola výrazne tvorená komplexným či ťažkým priemys-
lom. Medzi súčasné špecifi ká a výhody štruktúry pracovnej sily v 
SR patrí nadpriemerne vysoký podiel obyvateľstva (87 %), ktoré má 
dosiahnuté minimálne vyššie stredoškolské vzdelanie [5, s. 18-19.] 
[15, s. 29-30.].10 Hoci zaostávame za priemerom OECD v podiele 
vysokoškolsky vzdelaných v populácii v produktívnom veku (pozri 
Tabuľku 2), relatívne vysoký počet študentov vysokých škôl sa venu-
je inžinierskemu, technickému a stavebníckemu štúdiu.11 Hoci v SR 
pretrváva relatívne vysoká miera nezamestnanosti, skupina neza-
mestnaných za súčasného stavu nepredstavuje relevantný zdroj pra-
covnej sily, pretože väčšinu tvoria dlhodobo nezamestnaní s veľmi 
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12 Viac o štruktúre nezamest-
nanosti a korelácii medzi 
dosiahnutou úrov ou vzde-
lania pozri [5, s. 20] – pozn. 
aut.

13 Pozri napr. [2; 14] – pozn. 
aut.

14 Pozri [3] – pozn. aut.

15 Labor market bottlenecks – 
pozn. aut. 

16 Odhady MPSVR hovoria 
o cca 200 000 Slovákoch, 
ktorí od mája 2004 odiš-
li za prácou do zahrani ia. 
V prepo te na pracovnú silu 
sa migrácia zo SR približ-
ne vyrovná migrácii z Litvy 
a Lotyšška. Pozri napr. [20] – 
pozn. aut.

17 Oh adom po tu a štruktúry 
emigrantov a ekonomických 
implikáciách pre SR pozri [4] 
– pozn. aut. 

nízkou kvalifi káciou. Druhou významnou skupinou v podiele neza-
mestnaných sú čerství absolventi vzdelávacieho systému, čo je jeden 
z ďalších indikátorov poukazujúcich na akútnu potrebu reformy 
školstva.12 
Tabu ka 2:  Terciárne vzdelanie pre vekovú skupinu 25 – 64 (% z populácie 

danej vekovej skupiny)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
eská rep. 10.6 10.4 10.6 10.4 10.8 11 11.1 11.9 12 12.3

Ma arsko .. 13.4 12.2 13.2 13.5 14 14 14.2 15.4 16.7
Po sko 9.9 .. 10.2 10.9 11.3 11.4 11.9 12.6 14.2 15.7
Slovensko 11.1 11.5 10.5 10.3 10.1 10.4 10.9 11 11.8 12.4
Priemer OECD 19.3 20.1 20.8 20.7 21.2 21.9 22.6 23.4 24.1 25.2

Zdroj: OECD Factbook 2007.

Napriek pôvodnej predstave dostatku a vhodnosti štruktúry pra-
covnej sily a pretrvávajúcej nezamestnanosti spúšťanie výrobných 
prevádzok ukázalo, že novootvorené podniky majú v skutočnos-
ti problémy s dostatkom adekvátnej pracovnej sily. Ministerstvo 
sociálnych vecí, práce a rodiny informovalo o akútnom nedostatku 
kvalifi kovaných pracovných síl vo viacerých strojárskych a staveb-
ných profesiách tzv. strednej úrovne vzdelania, ale tiež v službách 
[21]. Investori poukazujú na problémy v napĺňaní pracovných miest, 
v dôsledku čoho sú nútení hľadať pracovnú silu v zahraničí.13 

ZAP predpokladá do budúcna vytvorenie približne 35 000 ďal-
ších pracovných miest v rámci automobilového sektoru a jeho sub-
dodávateľov.14 V tejto súvislosti sú oprávnené obavy ohľadom pra-
covnej sily ako faktoru produkcie, ktorého kvalita a množstvo sa 
ukazuje byť už v súčasnosti nedostatočné. Z toho vyplýva, že ďalšie 
investície, ktoré by si vyžadovali podobnú štruktúru pracovnej sily, 
sú vysoko nepravdepodobné, pretože investori by narazili na tzv. 
„prekážky pracovného trhu“15 [22; 29, s.6.]. V tomto kontexte je 
zarážajúca práve vysoká migrácia Slovákov za prácou do susedných 
krajín (ČR, Maďarsko) [29, s. 6-7.] a do západnej Európy (Veľká 
Británia, Írsko) po vstupe do EÚ, ktorá v pomere k ostatným novým 
členským krajinám patrí medzi najväčšie po prepočítaní na hlavu.16 
V súvislosti s rastúcim dopytom po pracovnej sile môžeme tiež pred-
pokladať, že cena za prácu bude stúpať, čím sa zníži komparatívna 
výhoda SR v cene práce z pohľadu západnej Európy, ako aj voči roz-
víjajúcim sa ekonomikám východne od nás (Rusko, Ukrajina).

Jednou z oblastí, ktorá si v tejto súvislosti zasluhuje zvýšenú pozor-
nosť vlády je migračná politika. Významným potenciálnym zdrojom 
pracovnej sily predstavujú aj obyvatelia SR, ktorí krajinu opustili 
počas tranzície a momentálne pracujú v zahraničí.17 To bola aj cesta 
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18 Švédsko, Holandsko, 
Nemecko, Francúzsko i R
patria medzi krajiny s aktív-
nou pris ahovaleckou poli-
tikou zameranou na vyso-
kokvalifikovanú pracovnú 
silu. Medzi mechanizmy 
patrí napríklad zmiernenie 
vízovej politiky, zjednoduše-
nie ude ovania pracovných 
povolení i zvidite ovanie 
krajiny ako atraktívneho pra-
covného prostredia. Pozri 
napr. [18] – pozn. aut.

Írska, ktoré počas ekonomického boomu v 90. rokoch spôsobeného 
do veľkej miery investíciami z USA, zaznamenalo významný návrat 
svojich obyvateľov žijúcich v USA a Veľkej Británii [25,s.21]. Dáta 
týkajúce sa vzdelanostnej štruktúry tiež naznačujú, že je potrebné 
nasledovať príklad vyspelých krajín, ktoré vytvorili aktívne nástroje 
na zabezpečenie prílevu odborníkov do svojich ekonomík.18 

Riziko relokácie 

Ako poslednú oblasť ohrozujúcu ekonomickú bezpečnosť SR 
vnímame otázku možného odchodu investorov. SR súťaží v oblas-
ti zahraničných investícií na dvoch frontoch: priťahovanie ďal-
ších investícií s vysokou pridanou hodnotou a zabránenie reloká-
cii významných investorov v strednodobej perspektíve. Najväčšiu 
výzvu predstavujú ostatné rozvíjajúce sa ekonomiky, najmä východ-
ne od nás (Ukrajina, Rusko), ktoré sú v určitých oblastiach schopné 
ponúknuť podobné podmienky pre investorov ako SR. Ukrajina 
disponuje tradíciou automobilového priemyslu (v západnej časti sa 
vytvára výrobný klaster), podobne kvalifi kovanou pracovnou silou, 
ktorá je však oproti našej lacnejšia. Zlepšuje tiež vzťahy s EÚ a zvy-
šuje pravdepodobnosť uzavretia zóny voľného obchodu, čo pove-
die k štandardizácii obchodných vzťahov a zväčšeniu trhu, ktorý 
môže pokryť. Rusko ja zaujímavé veľkosťou vlastného trhu, vlád-
nymi programami na stimuláciu produkcie a investícií či nízkymi 
daňami. Scenáre výziev konkrétnejšie grafi cky načrtáva Schéma 1. 
Schéma 1: Scenáre výziev

Zdroj: Autori

Svetový obrat a prílev PZI najmä do rozvíjajúcich sa ekonomík 
kontinuálne rastie [32], a preto považujeme scenáre 2 a 4 za nerea-
listické. SR neustále súťaží o investície a v budúcnosti bude tento boj 
pokračovať tak v rámci regiónu V4 ako aj v rámci širšieho okruhu 

Relokácia – nieRelokácia – áno

Pritiahnutie PZI – áno

Pritiahnutie PZI – nie

Scenár 1 Scenár 3

Scenár 4Scenár 2

Priame zahrani né investície na Slovensku



2.4

715

19 Od roku 2001 osem zápa-
doeurópskych automobilo-
vých podnikov z Ve kej Bri-
tánie, Portugalska, Talianska 
a Francúzska premiestnilo 
svoju výrobu do strednej 
a východnej Európy, vrátane 
východného Nemecka. Pozri 
napr. [26; 28] – pozn. aut.

20 Dodávatelia ako Delphi 
už v roku 2005 premiestni-
li nekvalifikovanú as  svo-
jej výroby na lacnú pracov-
nú silu („labor-intensive“)
na Ukrajinu, do Bieloruska 
a Ruska, pretože už nie je 
ekonomicky výhodné, aby 
výroba pokra ovala v R, 
kde je cena práce trikrát vyš-
šia ako na Ukrajine. Pozri [11] 
– pozn. aut.

21 Tzv. „ elné väzby” – ten-
dencia priemyslu stimulo-
va alšie investície v odvet-
viach z vyššou náro nos ou a 
vä šou pridanou hodnotou. 
– pozn. autorov.

22 Príkladom je investícia 
Samsungu, kde samotný 
Samsung v investi nej zmlu-
ve požiadal o podporu pri 
vytvorení výskumného cen-
tra pre ú ely spolo nosti, 
kde budú zapojené sloven-
ské fakulty [27] i plánované 
založenie vedecko-techno-
logického parku pri Tren íne
[31] – pozn. aut. 

postsocialistických krajín a rozvíjajúcich sa ekonomík. V súvislosti 
s hrozbou relokácie automobiliek je scenár 3 najpravdepodobnej-
ší v krátkodobej perspektíve, keď nie je dôvod očakávať, že by sa 
automobilové závody rozhodli ukončiť prevádzky v SR.[29, s. 7.] 
Zároveň je známe, že sa významná časť výroby áut za posledných 
10 rokoch začala premiestňovať zo západu na východ.19 V tomto 
kontexte sa v strednodobej perspektíve 15-25 rokov zdá scenár 1 
reálny pri zohľadnení globálnych trendov v automobilovom prie-
mysle [30] a podmienok, za akých zahraniční investori v automobi-
lovom priemysle vstúpili na Slovensko [11].20 Preto je potrebné pri-
jať opatrenia, ktoré relokácii zabránia, oddialia ju, prípadne posu-
nú SR do situácie, keď potenciálna relokácia nespôsobí vážnu ranu 
ekonomike. 

Implikácie a odporú ania pre Slovensko

V súvislosti s výzvami a rizikami, ktoré sme identifi kovali, navrhu-
jeme tri skupiny odporúčaní. Prvá oblasť, na ktorú sa treba zamerať 
a ktorá sa opätovne prejavuje ako kľúčová, je politika vzdelávania. 
V súčasnej forme sa táto sféra ukazuje ako nedostatočná a nezodpo-
vedajúca potrebám slovenskej ekonomiky, ktorá bola počas obdo-
bia tranzície výrazne formovaná zahraničnými investíciami. Ľudský 
kapitál je najväčšou devízou našej krajiny a preto si zasluhuje zvýše-
nú pozornosť. Vhodná stratégia migračnej politiky je nevyhnutná, 
najmä v kontexte rozširovania EÚ. 

Druhý problém, ktorý je potrebné adresovať, spočíva v nevyhnut-
nosti maximalizovať pridanú hodnotu, ktorú automobilový priemy-
sel v ekonomike ponúka. „Forward linkages“ 21 v oblasti výskumu 
a vývoja predstavujú žiadanú trajektóriu, ktorá sa však nezaobíde 
bez aktívnej a premyslenej politiky štátu. Je potrebné implemen-
tovať ciele vládneho programu Minerva, ako napr. inštitucionálne 
rozvinutie rizikového kapitálu a iných programov, ktoré by podpo-
rili efekt prelievania („spill-over“) investícií do iných oblastí. V tom-
to kontexte opäť musíme zdôrazniť potrebu silnejšie prepojiť pod-
nikateľskú a vzdelávaciu sféru a zvýšiť vládne príspevky na vedu 
a výskum v spolupráci so silnými investormi.22 Viacerí investori 
v regióne avizovali cieľ vytvoriť v tejto oblasti najprestížnejšie pod-
niky v rámci ich koncernovej siete, čo je potrebné podporiť a využiť. 
Vhodným príkladom je Volkswagen Slovakia, z ktorého sa postu-
pom času vyvinula „ultramoderná“ továreň produkujúca ako jedi-
ná v rámci koncernu vysokonáročné modely športovo-úžitkových 
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23 Aj tu však existuje rozdiel: 
kým KIA bude „vä šinu“ 
auta vrátane motorov vyrá-
ba  v SR, PSA je do ve kej 
miery závislá od dodávok zo 
zahrani ia, o závod „pripú-
tava“ ku konkrétnemu štátu 
do podstatne menšej miery 
– pozn. aut.

automobilov s vysokým podielom domácich dodávok [13]. Tento 
fakt sám o sebe podstatne znižuje riziko relokácie podniku ďalej na 
východ. Závody PSA a KIA patria taktiež k „výkladným skriniam“ 
svojich koncernov [12] a [24], hoci v súčasnosti produkujú modely 
výhradne nižšej kategórie, pri ktorých je cena pracovnej sily dôleži-
tejšia ako u komplexnejších a drahších automobiloch a riziko relo-
kácie týchto tovární za nižšími mzdami je teda vyššie.23

Tretia oblasť implikácií sa týka nevyhnutnosti prehlbovať diver-
zifi káciu slovenskej ekonomiky. Je potrebné aj naďalej priťahovať 
investície v oblasti služieb a priemyslu s vysokou pridanou hod-
notou, čo si však vyžaduje prepracovanú vládnu politiku v oblasti 
zahraničných investícií. Na to je potrebný aktívny prístup vlády a 
vypracovanie stratégie pre zaistenie udržateľného a zdravého ras-
tu. Táto stratégia musí byť jednak cielená na pritiahnutie investícií 
do sektorov priamo podporujúcich budovanie znalostnej ekono-
miky (najmä IT sektor) a tiež zameraná na podporu investícií do 
zaostalejších regiónov krajiny. SR získala prilákaním a doterajším 
rozvinutím automobilového priemyslu veľký potenciál, ale na to, 
aby sme dokázali emulovať rozvojový príklad juhovýchodnej Ázie 
či Írska, je nevyhnutné nepodceniť riziká a premyslene a včas na ne 
reagovať. 
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1 Pozri [20] – pozn. aut.

2 V porovnaní so sú asný-
mi 50 % môže EÚ o aká-
va  dovoz až 90 % svojich 
ropných a 80 % plynových 
potrieb do roku 2030, pri-
om vzrastajúca energetic-

ká závislos  od plynu vyvo-
láva znepokojenie [10, s. 3] 
– pozn. aut.

3 Poves  tohto dodávate a
ropy utrpela energetickými 
incidentmi z januára 2006 a 
2007, pri om viedla k stagná-
cii energetického dialógu EÚ 
s RF a napätým politickým 
vz ahom s niektorými len-
mi EÚ. Vyvolala tiež obavy 
z nedostato ných ruských 
investícií do záruk pre zabez-
pe enie plynulých dodávok 
plynu [10, s. 5] – pozn. aut.

4 Pod týmto termínom sa vše-
obecne rozumie dostato -
né a bezpe né zásobovanie 
energiou za prijate né ceny, 
ktoré je aj environmentálne 
udržate né. Ale „naneš as-
tie (jeho) definícia obsahuje 
protichodné aspekty“ [12] – 
pozn. aut.

5 „Energetická bezpe nos
(tým) môže nadobudnú
rôzne konotácie na rôznych 
úrovniach (…). Každá z tých-
to obáv si vyžaduje odlišný 
okruh opatrení rôznych sku-
pín aktérov (…).“ [12] – pozn. 
aut.

6 Sekuritizácia sa tu chá-
pe ako neschopnos  zao-
bera  sa verejnou otázkou 
na technickej a politickej 
úrovni, pretože je „prezen-
tovaná (sekuritizátorom) v 
zmysle vytvárania existen -
nej hrozby vz ahujúcej sa 
na referen ný predmet (…). 
Zvláštnos  podstaty bezpe -
nostných hrozieb opráv u-
je zavedenie mimoriadnych 
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Úvod

Tak ako vo svete uhľovodíkov priebežne vzrastá dôležitosť plynu1, 
porovnateľný nárast zaznamenáva aj závislosť Európy a jej východ-
nej a strednej časti (vrátane baltických štátov) od dodávok plynu 
z Ruska2. Jeho spoľahlivosť však bola už viackrát spochybnená3. 
Problematika energetickej bezpečnosti zastáva prominentné mies-
to v politickej agende členských štátov EÚ a podlieha sekuritizácii. 
Odborná debata ukazuje, že koncept energetickej bezpečnosti nie 
je jednoznačný a patrí skôr do sveta predstáv.4 V súvislosti so stra-
tegickou komoditou, akou je energia, postoje jednotlivých aktérov 
závisia najmä od toho, aké sú ich záujmy, či už ide o producenta, 
konzumenta, alebo tranzitnú krajinu.5 [12]

Sémantický zmätok pri čoraz častejšom používaní takého chyt-
ľavého termínu ako energetická bezpečnosť si vyžaduje preskúmať 
kľúčovú otázku tohto nejasného konceptu – kedy sa energia stá-
va, podľa teórie i v praxi, bezpečnostnou hrozbou. Príspevok tým 
odhaľuje dva rôzne elementy skúmanej problematiky: otázku legi-
timity a samotné snahy o sekuritizáciu6. Napriek tomu, že koncept 
sekuritizácie nie je defi novaný exaktne, význam príspevku spočíva 
v chápaní bezpečnosti ako „sebareferenčnej praktiky“. To si, samoz-
rejme, vyžaduje analýzu politickej rozpravy a jej rétorickej a semi-
otickej štruktúry [4]. Nemožno očakávať, že existuje jediná správna 
odpoveď na tézu tohto výskumu. Ten je totiž predmetom subjektív-
neho vnímania, ktoré sa líši v otázke subjektu bezpečnosti, jej trvaní 
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opatrení na ich zvládnutie“. 
Politické implikácie takejto 
innosti sa dotýkajú „širšie-

ho súboru vz ahov“ alebo 
„porušujú bežne zaužívané 
pravidlá (alebo nariadenia)“. 
[4, s. 21-26] – pozn. aut.

7 „Vnímanie okolností sa líši 
pod a krajiny a podobne je to 
aj v prípade hodnotenia krát-
kodobého alebo dlhodobého 
rizika. Zárove  je potrebné 
odlíši  ropné trhy od plyno-
vých.“ [10] – pozn. aut.

8 Staré pevné puto medzi 
modernou energetickou 
a národnou bezpe nos ou 
má svoje korene v geostra-
tegickom posune, ke  vláda 
rozpadajúceho sa britského 
impéria riešila svoju dilemu 
a paradoxne opustila (neefek-
tívnu) bezpe nos  sebes-
ta nosti na uhlí v prospech 
(efektívnej neistoty) závislos-
ti od (vonkajších dodávok) 
ropy potrebnej na udržanie 
námornej prevahy [8, s. 132] 
– pozn. aut.

9 Všetky pramenia zo strachu 
– Vincent Cable pripisuje 
problém bezpe nosti dodá-
vok plynu jej nepružnos-
ti (…) a pravdepodobnosti 
budúcich, možno aj simul-
tánnych prerušení dodávok 
s priamym dopadom na 
domácich spotrebite ov. Na 
druhej strane upozor uje na 
simultánnos , ktorá sa dá len 
ažko skoordinova , fungujú-

ci systém ve kých zásobní-
kov, neur ité vyhliadky kar-
telov a neriešené problémy 
s obmedzeným a lokálnym 
ú inkom [5] – pozn. aut.

10 Na mikroúrovni sa hroz-
by môžu materializova  „zo 
súhrnu mnohých menších 
rozhodnutí“, napr. v súvis-
losti s ubúdajúcimi zásoba-
mi zdrojov a environmentál-
ne deštruktívnym správaním, 
„ktoré postupne, ale neustá-
le ni í majetok a materiálo-
vé základy produkcie” [15, 
s. 5-6] – pozn. aut.

a mieste, a ako také sa bude vždy meniť7 [10]. Na druhej strane sa 
hlbšie porozumenie týchto tém môže aplikovať v úvahách o rozvoji 
nových postupov v politike. Taktiež môže podporiť ďalší výskum v 
tomto smere.

Teoretická perspektíva: slabá legitímnos
sekuritizácie

Rastúca dôležitosť ekonomických tém v novej epoche po ukon-
čení studenej vojny priniesla potrebu zmeniť defi níciu bezpečnosti 
[13, s. 24]. Zástancovia širšej interpretácie bezpečnostného koncep-
tu si uvedomili, že ekonomická dimenzia bezpečnosti, pod ktorú 
spadajú energetické otázky, má svoje zvláštnosti a je vágna. Existujú 
len obmedzené a ojedinelé okolnosti, za ktorých možno legitímne 
vyvodzovať bezpečnostné implikácie z energetických tém. 

Tento stav môže nastať vtedy, keď „ekonomické závislosti v rámci 
globálneho trhu budú zneužité na politické ciele8“. Ďalší príklad sa 
týka systémovej úrovne. Kríza by mohla vypuknúť, ak by bezpečnosť 
kritických energetických bodov (hlavne terminálov ropy a LPG) 
bola v stávke – za predpokladu, že by sa svetová ekonomika necha-
la úplne zaskočiť. „Treba počítať aj s možnosťou prenesenia krízy 
do iných bezpečnostných sektorov (napr. politického, vojenského 
alebo spoločenského) s dopadmi na bezpečnosť“, alebo snahami 
o sekuritizáciu u „neúspešných“ aktérov. [4, s. 98-109] 

„Vratký“ koncept ekonomickej bezpečnosti je založený na sku-
točnosti, že „(tieto) riziká sa dajú ľahko zveličiť“9 [5]. Dokonca 
aj liberáli sú si vedomí toho, že sekuritizácia energetických prob-
lémov sa môže udiať bez ohľadu na jej legitímnosť a exaktnosť, 
a to nielen preto, že je ako spoločenský konštrukt subjektívna. 
To, že sú rozptýlené, systémové, a dokonca aj neúmyselné alebo 
postranné, z nich robí výnimočné prípady porovnateľné s vojen-
skými alebo inými „tradičnými“ dimenziami bezpečnosti.10 [15, 
s. 5] Predefi novanie konceptu bezpečnosti tak, aby sa presunu-
li bezpečnostné hrozby nebezpečne „mimo rámca“ existenčných 
tém, nie je nevyhnutne potrebné. Zdá sa, že merkantilistické mys-
lenie „lepšie odráža súvislosti medzi ekonomickými a vojenskými 
prvkami národnej bezpečnosti“ [13, s. 228]. Napriek prednese-
nej kritike totiž paradigma starej bezpečnosti, odzrkadľujúca logi-
ku geoekonomiky, môže byť ešte relevantnejšia v dnešnom sve-
te narastajúceho zápolenia o zdroje, kde geografi a stále zohráva 
rolu. 
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11 „Obrovské energetické 
zdroje, ktorými Rusko dis-
ponuje, tvoria základ ekono-
mického rozvoja a sú nástro-
jom realizácie domácej a 
zahrani nej politiky“ [16, s. 
2] – pozn. aut.

12 Bugajski hovorí aj o kla-
sickom post-imperiálnom 
syndróme a pragmatickom 
inštrumentalizme Krem a, 
ako aj o zanedbanom záuj-
me o štáty SVE s negatívnou 
historickou skúsenos ou a o 
nedostatku systematickej 
analýzy ich videnia ruskej 
politiky – pozn. aut.

13 Dva zo šiestich cie ov 
na rtnutých v  prvom Puti-
novom volebnom období sa 
zamerali na získanie „rastú-
cich ekonomických výhod“ 
a na „dlhodobý, stály a pred-
vídate ný medzivládny 
vplyv a politické ovplyv o-
vania v týchto krajinách (…) 
prostredníctvom cielených 
investícií do ekonomických 
sektorov, vrátane skupova-
nia strategickej infraštruktú-
ry s dôrazom na energetický 
sektor a s využitím jedno-
zna nej závislosti od ruských 
energetických dodávok“ [2, 
s. 30-31] – pozn. aut.

14 o sa týka záujmov Gazp-
romu „o rozšírenie svojich 
trhov a budovanie nových 
potrubí“, „taktika krajiny je 
ažkopádna a vytvára nepria-

te ské postoje vo i Rusku“ [2, 
s. 175] – pozn. aut.

15 Kontrola sa budovala na 
pilieroch ako napr. zamest-
návanie bývalých lenov 
sovietskej spravodajskej 
služby alebo nadobúdanie 
strategických aktív v pros-
pech ruských štátnych spo-
lo ností vo vybraných kraji-
nách so súhlasom Krem a – 
pozn. aut.

16 Hlavné faktory sa týkali 
ceny, „nenásytného“ dopy-
tu nastupujúcich mocnos-
tí, obmedzených dodávok 

Postavenie energetiky v zahrani nej a bezpe nostnej
politike Ruska k strednej a východnej Európe (SVE). 
Sú záujmy Gazpromu a Krem a identické? 

Obavy SVE zo značnej závislosti od Ruska ako výhradného dodáva-
teľa energie sa prejavili v rokoch 2006 – 2007 po energetických spo-
roch Ruska a Ukrajiny a neskôr Bieloruska, vyústiac do prerušenia 
strategických dodávok. Rusko bolo následne obvinené zo zneužíva-
nia svojich obrovských energetických zdrojov na politické ovplyv-
ňovanie11, pričom nováčikom z EÚ a NATO v rámci SVE bola pri-
pisovaná paranoidná rusofóbia. Hoci sa záujmy Kremľa a Gazpro-
mu líšili, a ako sa ukázalo, prijatá stratégia a jej politické nástroje 
mali len obmedzený účinok, vývoj v postsovietskom Rusku opod-
statňuje jazyk strachu, ktorý zdieľali tieto štáty.

Vývoj ruského domáceho diania od rozpadu ZSSR odzrkadľo-
val niekoľko navzájom prepojených a znepokojujúcich fenoménov 
s priamymi dopadmi na zahraničnú politiku.12 A práve to pôsobilo 
na rozhodnutia Ruska pri prijímaní stratégie pre východnú Európu 
so starými geopolitickými imperatívmi [2, s. 1-27]. Úspech Putino-
vej stratégie, ktorý sa líši geografi cky a sektorovo, síce nemal za cieľ 
dosiahnuť priamu a nákladnú kontrolu, no charakter „nasadeného 
arzenálu“ mohol vzbudiť legitímne obavy.13

Putin sa na rozdiel od Jeľcina pokúsil získať kontrolu nad ruský-
mi energetickými spoločnosťami, ktoré formulovali svoju vlastnú 
„zahraničnú politiku v prospech svojich fi nančných záujmov“14. 

Prenos moci z oligarchov späť do Kremľa však mal svoju cenu15 
[17, s. 173-178]. Ruskí predstavitelia si uvedomili, že energetic-
ký potenciál sa dá použiť dvojakým spôsobom v rámci domácej aj 
zahraničnej politiky. Či táto politika balansovania bola napokon 
úspešná, je otázne. 

Nástup nových mocností – posun smerom 
k geoekonomickým rivalitám?

Medzinárodné prostredie, ktoré sa sformovalo po studenej vojne, 
obnovilo ekonomizáciu bezpečnosti a zahraničnej politiky s ener-
getickými zdrojmi v samotnom centre záujmu16 [11, 14-15]. „Sta-
ré“ strategické ciele viedli hlavné mocnosti ku geografi ckému a ope-
račnému posunu priorít.17 „Neodlučiteľne prepojené“ ekonomické 
a bezpečnostné záujmy umiestnili ochranu dodávok energetických 
zdrojov na popredné miesta agendy. Sekuritizácia problematiky 
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niektorých surovín, sporných 
vlastníckych pomerov at . – 
pozn. aut.

17 Bezpe nostná politika 
týchto krajín vrátane vojen-
ských operácií a spravodaj-
ských služieb venuje zvýše-
nú pozornos  oblastiam ener-
getickej produkcie. Ochrana 
kritických surovín, potrubí a 
iných aspektov energetickej 
infraštruktúry, ako aj obno-
vený Mahanov imperatív o 
ochrane tranzitných ciest 
(hlavne oraz dôležitejších 
morských komunikácií), sa 
stali neoddelite nou sú as-
ou strategického plánovania 

[11, s. 6-11] – pozn. aut.

18 Bezpe nostná dilema 
medzi ínou, Japonskom 
a krajinami ASEAN je toho 
jasným príkladom. To isté sa 
však nedá poveda  o operá-
cii NATO Active Endeavour, 
ktorá sa nedávno rozšírila o 
sprevádzanie komer ných 
lodí v Stredomorí, alebo 
iné aktivity kolektívnej bez-
pe nosti medzinárodného 
spolo enstva. Vzniká tak 
rozdiel medzi lánkom 5 
kolektívnej obrany – proti-
teroristické opodstatnenie, 
široko akceptované od 11. 
9. 2001, a autorizáciou BR 
OSN – pozn. aut.

19 Tento trend sa jasne odzr-
kad uje v Svetovej energetic-
kej prognóze pre rok 2006 
[20], publikovanej Svetovou 
energetickou agentúrou, 
ktorá identifikuje dve vízie 
energetickej budúcnosti: 
„podinvestovanú, zranite nú
a špinavú; alebo istú, múd-
ru a konkurencieschopnú“ – 
pozn. aut.

20 „Vyhrážanie sa prerušením 
dodávok plynu susedovi bez 
prostriedkov uprostred zimy 
je prejavom správania vydie-
ra a“ (…). Kroky Krem a boli 
považované za „politickú 
hru, ktorá by sa dala vidie
ako oby ajná brutálna politi-
ka, (v ktorej) pán Putin vidí 

energetických dodávok však môže paradoxne priniesť opačné 
plody. 

Riziko spomalenia ekonomického rastu sa z politických dôvodov 
môže nakoniec stať súčasťou rétoriky varujúcej pred ekonomickým 
kolapsom. Modernizácia vojenských spôsobilostí na ochranu ener-
getických tokov môže pri absencii vzťahov bezpečnostného spolo-
čenstva podnietiť bezpečnostnú dilemu, nehovoriac o obmedze-
nej úlohe ozbrojených síl v tomto smere18. Globálne ekonomické 
a demografi cké trendy narábajú viac s geoekonomickým jazykom 
rivality, napätia a sporov než s výrazmi spolupráce. Budúca energe-
tická politika Číny a Indie aj reakcie rozvojových krajín na vzniknu-
tú situáciu vyvolávajú seriózne obavy. V tejto súvislosti USA zdôraz-
nili v roku 2006 (na rozdiel od roku 2002) nové výzvy týkajúce sa 
týchto „hlavných centier moci“. V októbri 2006 v podobnom duchu 
Inštitút bezpečnostných štúdií EÚ načrtol tri znepokojujúce ener-
getické implikácie čínskej politiky pre Spoločnú zahraničnú a bez-
pečnostnú politiku EÚ. [10, s. 6] 

Energetický spor medzi Bieloruskom a Ruskom 
2006/2007: prípad sekuritizácie?

Energetická sekuritizácia bola nepochybne jedna z najdiskutovanej-
ších tém roku 2006 po tom, čo sa v januári 2006 Ukrajina dostala do 
energetického sporu s Ruskom. Zdá sa, že nasledujúci rok prebehol 
v znamení klimatických zmien, čo bolo len pokračovaním prepoje-
ných súvislostí.19 [20] Medvedík Miša, symbol ruskej moci, nemo-
hol počas teplej zimy prezimovať v pokoji20. Začiatkom roku 2007 
sa Rusko ocitlo v novom víre energetického sporu s Gruzínskom 
a Bieloruskom. Druhý spor neprebehol hladko. Analýza sekuriti-
začných krokov a ďalších prvkov rečových aktov svedčia o tom, že 
konfrontácia Ruska a Bieloruska je dobrým príkladom.21

Fakty a ísla – kto, o a kde

Gazprom informoval Minsk najneskôr na konci roka 2006 v rámci 
svojej globálnej stratégie expanzie o svojom zámere zdvojnásobiť 
ceny dodávok plynu pre Bielorusko s platnosťou od nového roka. 
Taktiež mal v úmysle odkúpiť 49 % podiel v miestnej sieti plyno-
vodu Beltransgaz. Bieloruskí predstavitelia nesúhlasili s navrhova-
nými – a porovnateľne lepšími – podmienkami novej dohody22. 
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medzinárodné vz ahy ako 
hru, kde silnejší berie všet-
ko (…). V aka energetickým 
zdrojom Rusko opätovne 
nadobudlo as  svojej stra-
tenej hrdosti. (…) Je znovu 
silou v celosvetovom dianí.“ 
[18] – pozn. aut.

21 Prah „jasnej sekuritiza nej
logiky“ je dôležitý: „pred-
met je sekuritizovaný, len 
ak ho obecenstvo príjme 
ako taký, (…) úspešná seku-
ritizácia (tým) nadobúda tri 
komponenty (alebo kroky): 
existen né hrozby, krízová 
innos  a vplyvy na medzi-

jednotkové vz ahy (…)“ [4, s. 
25] – pozn. aut.

22Bielorusko, ktoré sa považu-
je za spriatelenú krajinu Ruska, 
ro ne dováža asi 2,5 mld. m3 
plynu, ktorého cena sa vyšpl-
hala z 80 na 160 USD v roku 
2006, v roku 2007 až na 170 
USD. Ako tranzitná krajina by 
na rozdiel od Moldavska ale-
bo Gruzínska s momentálne 
„nepriate skejšími“ vz ahmi
mohla nasledova  svoje vlast-
né záujmy – a neby  len ne in-
ným svedkom posunu ruské-
ho exportu smerom k trhovým 
cenám, t. j. ich postupnému 
narastaniu – pozn. aut.

23 Hovorca Gazpromu Kupri-
janov vyslal jasný signál nap-
riek tomu, že pokladal pre-
rušenie dodávok za najhorší 
scenár – pozn. aut. 

24 26. 12. 2006 výkonný 
riadite  Gazpromu Miller 
vykreslil (okrem varovaní) 
ne ahkú situáciu v listoch 
adresovaných po ským, slo-
venským a ma arským stra-
nám– pozn. aut. 

25 44 mld. kubíkov plynu za 
rok údajne prejde cez úze-
mie Bieloruska, o tvorí pri-
bližne 24 % ruského exportu 
plynu smerom do Európy – 
pozn. aut.

26 Bilaterálne dohody umož-
nili Bielorusku opätovne 

Bielorusko na strane jednej a prevažne štátny Gazprom na strane 
druhej sa tak stali aktérmi sporu. Sporné otázky sa týkali podrob-
ností odkúpenia podielu v Beltransgaze a ceny ruského plynu. 

V priebehu decembra 2006 (ak nie už skôr) predstavitelia Gazp-
romu varovali Bielorusko, že v prípade „nepodriadenia sa“ preru-
šia dodávky.23 [3] Zároveň sa Rusko prezentovalo ako zodpovedný 
dodávateľ do Európy.24 Bielorusko opätovalo zdôraznením svojej 
dôležitosti ako tranzitnej krajiny.25

Stratégia Gazpromu počítala s prepojením oboch sporných otá-
zok, hoci sa Minsk snažil, aby sa k nim pristupovalo osobitne. Bielo-
rusko argumentovalo tým, že cena pre dodávku plynu by sa nemala 
odlišovať od domácich cien v Rusku. Hovorca Gazpromu Kuprija-
nov to však odmietol so slovami, že Bielorusko nie je ruským regió-
nom. Okrem toho sa obe krajiny ocitli v neštandardnej situácii, čo 
sa týka ich netransparentných bilaterálnych vzťahov, hlavne colnej 
únie a dohody o založení politickej únie. 26

Napriek ambicióznym vyhliadkam sa dohoda medzi Minskom 
a Gazpromom zrodila „dve minúty pred polnocou“ na Silvestra. Ale 
nevyriešila všetky sporné otázky. Keď Bielorusko zareagovalo uvale-
ním cla na ruskú ropu, spor vyvrcholil 9. 1. trojdňovým prerušením 
dodávok ropy, čo ovplyvnilo päť ďalších stredoeurópskych krajín. 
Spor sa napokon ukončil, až kým ďalšie kolo vyjednávania nepri-
nieslo ústupky. 

Kroky sekuritizácie

Vyhliadky na energetickú „vojnu“ sa nedali vylúčiť. Minsk sa cítil 
byť existenčne ohrozený „kolapsom ekonomiky“ a vykreslil svoju 
závislosť od ruského ropovodu ako „zúfalú“. [14] Krátko po preru-
šení dodávok ropy bola rétorika bieloruského prezidenta Lukašenka 
plná prejavov sekuritizácie.27

Tón niektorých komentátorov sa jej v mnohom vyrovnal. Tvr-
dili, že „podmienky kapitulácie neboli o nič brutálnejšie“, evo-
kujúc obrázky z minulosti – „cez periférie svojej starej ríše“ alebo 
„Putinova energetická diplomacia“.28 Prinajmenšom bol tón drs-
nejší vzhľadom na implikácie energetických sporov Ruska. Nie-
ktorí identifi kovali negatívne tendencie v správaní Kremľa, ktorý 
v roku 2006 priamo konfrontoval Západ a strednú Áziu. Okrem 
viny kladenej na Európu z dôvodu jej závislosti alebo z obáv pred 
ruskou „kampaňou namierenou na monopolizáciu energetických 
dodávok do Európy29“, niektorí poukázali na obavy z ekonomických 
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exportova  deriváty vyrobené 
z dodávok lacnej ruskej ropy, 

aleko prevyšujúcej domácu 
spotrebu, nehovoriac o pou-
žití týchto lacných ziskov 
(pod a niektorých odhadov 
bieloruské rafinérie dosiah-
li v roku 2006 zisky okolo 4 
mld. USD) – pozn. aut.

27 „Naša krajina nekapituluje 
pred nikým, kto by ju chcel 
roztrha  na kusy,“ povedal 
Lukašenko a ubezpe il, že 
aj ke  „je možné, že bude-
me musie  zájs  do bunkrov, 
nevzdáme sa“ [7] – pozn. 
aut.

28 Nielenže sú body dojedna-
né v prednovoro nej dohode 
komplikovanejšie, publiko-
vané komentáre nezoh ad-
nili ani skuto nos , že pod a
dohody medzi oboma kra-
jinami z roku 2002 mal by
podiel Beltransgazu odpre-
daný ruskej strane. Plán rus-
kej vlády liberalizova  domá-
ce trhové ceny do roku 2011 
z dôvodu vstupu Ruska do 
WTO pritom sotva pripúš a
budúce dotácie pre ostatné 
spojenecké krajiny – pozn. 
aut.

29 „Gazprom (...) robí všetko 
preto, aby vybudoval a skúpil 
dostatok ropovodov a plyno-
vodov v rámci EÚ a tým si 
posilnil svoju sféru vplyvu. 
(Napríklad) už teraz vlastní 
bez jedného percenta 50 % 
akcií vo Wingase, spolo nom 
podniku s Wintershall AG, 
ktorý je dcérskou spolo -
nos ou koncernu BASF, kto-
rý pod a Gazpromu vlastní 2 
000 km potrubia v Nemec-
ku, ako aj najvä šie plyno-
vé zásobníky v Európe“ [6] 
– pozn. aut.

a geologických skutočností, týkajúce sa ruských polí a ich chabého 
manažmentu. [1]

Západ však neprijal sekuritizačné argumenty bieloruského prezi-
denta. EÚ obmedzila svoju reakciu apelovaním na obe strany, aby čo 
najrýchlejšie dosiahli konsenzus, ktorý by neovplyvnil dodávky do 
Európy. Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA McCormack 
kritizoval Bielorusko za „snahu použiť nekalé praktiky“ na udržanie 
ziskov, ktoré podporujú Lukašenkov režim, a Moskvu za zneužitie 
energetických zdrojov ako politického nástroja „ovplyvňovania“.

Opatrenia v ase mimoriadnych udalostí

Napriek ťažkostiam s aplikáciou tohto prvku sekuritizácie na prípad 
viac (Bielorusko) či menej autoritatívnych režimov, kde môže byť 
súčasťou každodennej politiky, obe krajiny pristúpili k prijatiu istej 
formy „mimoriadnych opatrení“. V dôsledku toho viseli nad budúc-
nosťou európsko-rusko-bieloruských vzťahov otázniky. 

Minsk uvalil 3. 1. (s platnosťou od 1. 1.) tranzitné clo vo výške 
45 USD za metrickú tonu ruskej ropy ako odvetné opatrenie proti 
zvýšeniu ceny ruskej ropy pre Bielorusko na 180,70 USD za metric-
kú tonu. V kontexte novoročného dohovoru sa Bielorusko snažilo, 
aby Kremeľ upustil od svojho plánu na zavedenie vývoznej dane na 
ropu. Za štandardných podmienok Rusko vylučovalo daň na pro-
dukty alebo tovary, ktoré neboli vyrobené alebo spotrebované v kra-
jine, ktorá zaviedla daň, nehovoriac o bilaterálnej dohode z roku 
1992 o voľnom pohybe tovaru z colného územia inej krajiny.

Koordinačná skupina EÚ pre plyn počas svojho stretnutia pozi-
tívne hodnotila decembrovú dohodu a presviedčala úniu, aby 
zachovala pokoj počas miernej zimy. Hovorca komisie Espuny 
vyslovil presvedčenie, že daň na ropu nebude mať negatívny dopad 
na dodávky ropy do Európy. Ako „adekvátne“ boli chápané aj opat-
renia prijaté členskými štátmi EÚ a tzv. trhovými pozorovateľmi, 
ktorí očakávali len krátkodobé prerušenie dodávok do dodávateľskej 
siete v čase, keď rafi nérie v Poľsku a Nemecku hľadali alternatívne 
dodávky ropy. 

Ale s uzavretím kohútikov sa názory, ktoré svedčili „o náraste 
obáv Európy zo závislosti od obrovského východného suseda“, stali 
reálnym proroctvom. Štátny tajomník poľského ministerstva hos-
podárstva Naimsky pokladal „dodávky za nespoľahlivé“ a komisár 
pre energetické záležitosti EÚ Piebalgs žiadal od Minska a Mos-
kvy „urgentné a detailné vysvetlenie“. Hoci bol komisár uistený, že 
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30 EÚ navrhla súbor nástro-
jov na rozvoj vz ahov s Rus-
kom, ale prevláda názor, že 
tieto mechanizmy boli neús-
pešné pri „tvorbe produk-
tívneho a hladkého vz ahu 
s Ruskom“. Vz ahy medzi 
Ruskom a EÚ tým „(ostali) 
v kruhu protire ení, nenapl-
nených o akávaní a vzájom-
ného upodozrievania“ [19] – 
pozn. aut.

31 Ak EÚ realizuje spolo nú
energetickú stratégiu, kto-
rú práve zverejnila, bude to 
hlavne dôsledok obáv vyplý-
vajúcich z ruských reakcií, 
aj ke  možno nie celkom 
výsledok, ktorý Kreme  úpl-
ne predvídal. Rovnako sa dá 
o akáva , že hne  ako pomi-
nú obavy z Ruska, európske 
krajiny sa opä  za nú uchá-
dza  o bilaterálne energe-
tické kontrakty [19] – pozn. 
aut.

32 V reakcii na Putinovo vyh-
lásenie, že Rusko pokra uje
v dotovaní ekonomiky Bielo-
ruska napriek posunu k „trho-
vým vz ahom“, sa podpred-
seda vlády Bieloruska Kobja-
kov 16. 1. 2007 vyhrážal na 
televíznej obrazovke tým, že 
vystup uje spor v otázke tran-
zitu ropy s Ruskom (v súvis-
losti s pôdou, na ktorej je 
vybudovaný ropovod Yamal 
Európa) a spoplatní využíva-
nie vojenských základní Rus-
kom – pozn. aut.

„nehrozilo žiadne bezprostredné riziko prerušenia dodávok ropy do 
Európy“, ak by si to bola vyžiadala situácia, bol pripravený zvolať 
Skupinu pre zásobovanie ropou a prijať rozhodnutie o čerpaní stra-
tegických zásob krajín. [6]

Dopad na vz ahy

Reťaz sekuritizácie bola zavŕšená. Počas sporu Bielorusko a Rusko 
pristúpili k mimoriadnym opatreniam mimo rámca ich normálnych 
bilaterálnych vzťahov. EÚ zasa navrhla ďalší postup pri formulova-
ní spoločnej energetickej politiky. A implikácie sporu pre kompli-
kovaný trojuholník vzťahov Bielorusko–EÚ–Rusko boli napokon 
prehodnotené.

Paradoxne vo veci neutešeného stavu vzťahov medzi EÚ a Rus-
kom30 ostali krajiny EÚ viac-menej presvedčené o potrebe skôr 
zapojiť než znepriateliť si Rusko. Možno sa prejavila ich neschop-
nosť vyhnúť sa alebo znížiť značnú energetickú závislosť či podstatný 
objem obchodu s Ruskom. V roku 2007 tak nemecké predsedníc-
tvo EÚ vo svojej Ost-Politik čelilo dvojnásobnej výzve: „zabezpe-
čiť výhodné dovozné podmienky bez vyvolania hrozby prerušenia 
dodávok a zároveň pracovať s EÚ na diverzifi kácii dodávok, zvýšení 
efektívnosti a rozvoji alternatívnych zdrojov.“31 [19] 

Napriek pripravenosti zainteresovaných európskych krajín 
a miernej zime tieto udalosti zdôraznili potrebu komplexného rie-
šenia energetickej zraniteľnosti Európy v súvislosti s dodávkami ply-
nu a ropy [19]. V marci 2007 Európska rada priniesla Akčný plán 
energetickej politiky EÚ a podčiarkla vedúcu úlohu EÚ pri ochra-
ne klimatických podmienok. V súčasnosti zaznievajú kritické hlasy, 
ktoré volajú po spoločnej, ucelenej a efektívnej politike voči Rusku 
prostredníctvom NATO, ako to načrtol aj senátor Lugar na sum-
mite NATO v Rige.

Spor Ruska a Bieloruska je signálom hovoriacim v prospech 
nejasných vyhliadok projektu štátnej únie, ktorý sa Putinovi nepo-
darilo zrealizovať. Z pohľadu ruskej strany by záujmy, ktoré demon-
štroval Lukašenko, nemuseli byť v zhode s ruskými záujmami. Vo 
svetle hrozby prerušenia dodávok plynu do Bieloruska v roku 2003 
sa narušené vzťahy medzi Minskom a Moskvou interpretujú aj ako 
dôsledok Putinovej averzie voči sovietskemu štýlu bieloruskej eko-
nomickej politiky a zdráhania podeliť sa o zdroje napriek dohode 
z roku 2002. V budúcnosti sa nedajú vylúčiť ďalšie spory, keďže 
nepriateľská rétorika naďalej pretrváva.32 
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Politické a iné implikácie

Nasledujúci súbor implikácií sa dá vyvodiť z identifi kovaného roz-
poru medzi dominantným liberalizmom a „ekono-centrickým“ prí-
stupom k bezpečnosti:

„Jemné“ prístupy k energetickej bezpečnosti (napr. dobudo-1.  
vanie vnútorného európskeho trhu) musia byť posilnené, ale 
zároveň musia byť chápané ako dlhodobé riešenia.
Musíme študovať negatívne dopady využívania „tvrdých“ bez-2.  
pečnostných postupov v energetickej bezpečnosti – logika 
merkantilizmu tu môže byť užitočná. 
Výzva ochrany energetickej infraštruktúry sa musí pretaviť 3.  
do dialógu všetkých aktérov v energetickom reťazci, hlav-
ne ak ide o modernizáciu vojenských spôsobilostí pre ochra-
nu energetických tokov pri absencii vzťahov bezpečnostného 
spoločenstva. 
Energetická politika pre Európu bude stále len bezzubým 4.  
levom, ak nedosiahne komunitárny pilier a nebude súčasťou 
komplexnej európskej stratégie.
Kompenzácia obmedzení núdzových mechanizmov vyvinu-5.  
tých politikami MEA (napr. nedostatok strategických rezerv 
plynu) by mala byť hlbšie inkorporovaná do primárneho prá-
va EÚ.
Energetický dialóg medzi EÚ a Ruskom nemôže napredovať 6.  
bez dôrazu na to, že vzájomná závislosť na energii predpokladá 
vzájomnú zraniteľnosť.
Krajiny strednej Európy potrebujú viesť priamy dialóg s Rus-7.  
kom, aby Rusko pochopilo ich energetické obavy a politiku 
voči Rusku.
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Úvod

Príspevok v teoretickej polohe hodnotí zmeny, ktoré sa začali pre-
javovať v dôsledku meniaceho sa významu ekonomických aktérov 
štátneho a neštátneho typu. Predstavuje ďalší posun v náhľade na 
to, ako niektoré v ekonómii tradične neveľmi analyzované oblas-
ti (napr. vzdelanie, demografi cké zmeny) dostávajú zásadný nový 
význam v stratégiách a politikách najvyspelejších krajín sveta. Otáz-
ka teoretického vymedzenia ekonomických trendov bola rozpraco-
vaná už v predchádzajúcich vydaniach Panorámy [4, 5, 6; 7], ako 
aj v domácej a zahraničnej literatúre. Príspevok sa preto zameriava 
na analýzu významu relatívne nových problémov uvedených vyššie, 
a to z pohľadu potenciálu EÚ sa s nimi vyrovnať.

Príspevok tvorí päť častí. Prvá si všíma globálne výzvy. Druhá 
mapuje oblasti s vysokou ponukou a dopytom po zdrojoch. Tre-
tia časť skúma dopad demografi ckých zmien a migrácie v Európe 
a riziká s tým súvisiace. Vo štvrtej časti sa rozoberá vzdelanie a jeho 
význam pre dlhodobú bezpečnosť krajín. V piatej časti sa analy-
zuje význam technologických zmien. V závere uvádzame stručné 
implikácie možných zmien pre ekonomické a bezpečnostné posta-
venie SR.

Globálne výzvy

Podľa projektu „Stav budúcnosti“ [13]“, koordinovaného Americ-
kou radou pre Univerzitu OSN, môžeme identifi kovať 15 globál-
nych problémov, ktoré sa dajú zhrnúť do niekoľkých blokov: človek 
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a jeho meniace sa postavenie a potreby, široko chápaná bezpečnosť 
a správa sveta. Celosvetovo rastie počet obyvateľov, čo vyvoláva rast 
dopytu po potravinách, vode, vzdelaní, bývaní a zdravotnej starost-
livosti. Zväčšuje sa rozdiel v životnej úrovni medzi bohatými a chu-
dobnými a súčasne sa zvyšuje hrozba nových a tradičných chorôb. 
Vlády majú sťaženú schopnosť rozhodovať, pretože problémy sa stá-
vajú globálnejšími a komplexnejšími. Narastá aj ničivosť a rozsah 
terorizmu a sťažuje sa možnosť zabrániť mu. Problémom je nepriaz-
nivý vplyv rastu obyvateľstva a ekonomiky na kvalitu životného pro-
stredia a prírodné zdroje. Ambície žien získať rovnoprávnosť v nie-
ktorých spoločenstvách naráža na odpor a vedie ku konfl iktom. 
Súčasne sa zvyšuje závažnosť náboženských, etnických a rasových 
konfl iktov. Informačné technológie prinášajú síce nové príležitos-
ti, ale aj nové ohrozenia. Aj vďaka nim sa organizované kriminálne 
skupiny stávajú sofi stikovanými globálnymi podnikmi [4, s. 58].

Objavujú sa však aj globálne príležitosti. Patrí sem dosahovanie 
trvalo udržateľného rozvoja; väčšie zohľadňovanie dlhodobej per-
spektívy v politickom rozhodovaní; rozširovanie potenciálu pre 
vedecký a technologický pokrok; premena autoritatívnych režimov 
na demokracie či podpora diverzity a zdieľaných etických hodnôt. 
Ďalšími príležitosťami sú zníženie rastu populácie (v oblastiach s 
nadmernou dynamikou pôrodnosti); vyvíjanie stratégií pre svetový 
mier a bezpečnosť; rozvíjanie alternatívnych zdrojov energie; glo-
balizácia konvergencie informačných a komunikačných technoló-
gií; rast pokroku v biotechnológiách; podporovanie ekonomického 
rozvoja etickou trhovou ekonomikou; rast ekonomickej autonómie 
žien a ďalších skupín; podpora skúmania nových ideí; snaha o pers-
pektívne vesmírne projekty a zlepšenie inštitúcií [4].

Oblasti vysokého dopytu a ponuky

Po posledných otrasoch na fi nančných trhoch by sa mal v roku 
2007 globálny rast výrazne spomaliť, čo zosilní obavy o perspektí-
vu medzinárodnej ekonomiky. Podľa prieskumu vzrastie tento rok 
HDP USA o 2,7 % a v roku 2008 o 3 % (3,4 % vlani). Rast euro-
zóny by mal v tomto roku spomaliť z vlaňajších 2,7 % na 2,1 %. 
Nezamestnanosť by v roku 2007 mala dosiahnuť 7 % v EÚ a 7,2 % 
v eurozóne, čo je najmenej od roku 1991 (podľa poslednej prognó-
zy konfederácie zamestnávateľských zväzov BusinessEurope. Pozití-
vom je, že od roku 2006 do 2008 sa očakáva vznik 8,6 mil. nových 
pracovných príležitostí [10]. 
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1 Dvaja poprední experti na 
klimatické zmeny obvinili 
niektorých vedcov z prehna-
nej výstrahy o pravdepodob-
ných efektoch globálneho 
otep ovania. Profesori Paul 
Hardaker a Chris Collier tvr-
dia, že výstraha bez jasných 
dôkazov by mohla podkopa
uvedomenie si reálnych rizík 
klimatických zmien. Obaja 
zastávajú prevažujúci názor, 
že udské aktivity spôsobu-
jú zmenu klímy Zeme [9] – 
pozn. aut. 

2 Vi  príspevok Brzica, 
Daneš: ína: ekonomické 
a energetické súvislosti – 
pozn. ed. ( L).

Tradične významnou oblasťou je vývoj situácie v energetickom 
sektore a technologický rozvoj. Energetika zohráva v globálnom sve-
te čoraz významnejšiu úlohu. Súvisí to s rastúcim dopytom po nie-
ktorých druhoch energetických surovín, ako aj s klesajúcou ponu-
kou ekonomicky najvýhodnejších energetických zdrojov. Regionál-
ne disparity v ponuke a dopyte po zdrojoch ropy a zemného plynu 
majú za následok vzrast napätia najmä v tých oblastiach, kde sú dis-
parity, dopyt (napr. Čína) alebo ponuka (napr. Irán) najvyššie. Pri 
poklese ceny ropy z vlaňajšej rekordnej výšky 78 USD za barel sa jej 
cena dostala na 50 USD, čo rozptýlilo obavy investorov z dopadu 
dlhodobo vysokých cien energií. Ale cena ropy by mohla zasa rásť.

O problémoch energetiky sa hovorí v súčasnosti v dvoch polo-
hách. Prvou je možná hrozba nedostatku fosílnych palív a druhou 
obavy z negatívnych dopadov využívania tradičných ekologicky 
zaťažujúcich foriem energetických zdrojov. Správa medzinárodné-
ho vládneho panelu pri OSN pre klimatické zmeny konštatovala, že 
globálne otepľovanie klímy je s 90 % istotou dôsledkom ľudských 
aktivít a môže do konca storočia ekosystém Zeme výrazne ohroziť. 
Napriek názorom klimatológov sú niektorí experti skeptickí k prí-
činám globálnych klimatických zmien aj k predkladaným návrhom 
na ich riešenie. Oponenti1 spochybňujú snahu zabrániť otepľovaniu 
a vidia skôr cestu v investovaní do adaptácie obyvateľstva na nové 
podmienky, ktoré podľa nich aj tak prídu. Začína však prevládať 
zmena postoja u vlád aj veľkých korporácií. Neformálna schôdzka 
ministrov životného prostredia krajín skupiny G-8, Brazílie, Číny, 
Indie, Mexika a JAR, ktorá sa konala v marci 2007 v Postupime, 
odporučila vládam, aby limity emisií skleníkových plynov platili 
pre vyspelé aj rozvojové krajiny a aby dokument, ktorý v roku 2012 
nahradí Kjótsky protokol, bol prijatý do 2 rokov [18].

Súboj o zdroje prerastá tradičné obchodné súboje a nadobúda 
charakter strategického súťaženia. Čína a ďalšie ázijské krajiny sa sna-
žia zaistiť si zdroje od krajín ochotných akceptovať prípadnú zmenu 
dodávateľských priorít (krajiny Afriky, Latinskej Ameriky)2. 

Kľúčovým problémom vývoja bude, ako sa hlavní svetoví aktéri 
vyrovnajú s otázkou zaistenia potrebných energetických a surovi-
nových zdrojov pre svoj rozvoj. Oproti USA, ktoré tomuto prob-
lému venujú značnú pozornosť, majú relatívne menej obyvateľov 
a disponujú vysokým technologickým potenciálom na hľadanie 
alternatívnych riešení, je situácia v Ázii iná. Čína aj India majú 
veľký počet obyvateľov a menšie technologické kapacity, čo vytvá-
ra prekážky efektívnych riešení a zvyšuje riziká budúcich problé-
mov. Aj medzi týmito ázijskými krajinami však existujú výrazné 
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3 Ráta sa s výstavbou nových 
zdrojov s kapacitou 68 504 
MW v priebehu jedenásteho 
pä ro ného plánu 2007-2012 
[17] – pozn. aut.

4 Energetický mix SR je zalo-
žený na plyne (31 %) a uhlí 
(25 %) na výrobu elektriny 
a tepla. Nasleduje ropa (17 
%), jadrové palivo (8 %) a 
obnovite né zdroje energie 
(3,4 %) [15] – pozn. aut.

5 Zlá technologická disciplí-
na spojená s nedo stato ným
monitorovaním a vyhodno-
covaním technologických 
procesov, nedostato ná 
organizácia práce, nedosta-
tok špi kových technológií 
a nízka efektívnos  využíva-
nia moderných technológií 
v niektorých firmách [4, s. 
44] – pozn. aut. 

štrukturálne rozdiely. Oproti Číne je nedostatok elektrickej energie 
jedným z hlavných limitujúcich faktorov rozvoja indického hospo-
dárstva. India má celkový inštalovaný výkon v energetických zdro-
joch 127 GW a spotrebu energie 606 kWh/osoba/rok, čo je dvad-
saťkrát menej ako USA a dokonca dvakrát menej ako Čína. Vláda 
chce túto situáciu zmeniť a je rozhodnutá investovať 200 mld. USD 
do výstavby nových elektrární. Do roku 2012 majú byť postavené 
elektrárne s celkovou kapacitou 100 tis. MW. India chce dokončiť 
aj elektrifi káciu krajiny. Na sieť má byť pripojených zvyšných 12 
% mestských domácností do konca roku 2007 a pripojenie zvyš-
ných 56 % vidieckych domácností do roku 2012. Prednosť však má 
výstavba nových kapacít [17].3 Hlavný podiel budú mať tepelné 
a vodné elektrárne.

Podobne ako Čína a ďalšie veľké krajiny sa aj EÚ snaží poistiť pro-
ti nedostatočnej diverzifi kácii energetických zdrojov a nadmernej 
závislosti na jednom dodávateľovi. Skúsenosti s nedávnymi výpad-
kami dodávok, ktoré postihli aj krajiny strednej Európy, viedli k 
prehodnoteniu existujúcich mechanizmov a snahe po väčšej sebes-
tačnosti. Maďarsko sa poisťuje pre prípad neočakávaných výpadkov 
v dovoze ruského plynu. Plánuje postaviť nový strategický zásobník 
zemného plynu s plánovanou kapacitou 1,2 mld. m3 [9]. Slovensko 
sa po vstupe do EÚ stala súčasťou jedného energetického komplexu, 
aj keď niektoré prijímané opatrenia sú autonómne. Súčasná závislosť 
EÚ v oblasti externých energetických zdrojov predstavuje asi 50 % 
a do roku 2030 má vzrásť až na 70 %. Vzhľadom na obmedzené 
domáce zdroje energie SR závisí z 80 % na dovoze primárnych ener-
getických zdrojov [15].4 Kým v prípade ropy, plynu a čierneho uhlia 
bude energetická bezpečnosť súvisieť aj s dlho dobými dodávateľský-
mi zmluvami a geopolitickými aspektmi, v prípade elektrickej ener-
gie významnú úlohu zohrajú investície do modernizácie zariadení 
a budovania nových kapacít. Obdobie 2006 – 2010 prinesie zmeny 
v štruktúre elektroenergetiky SR. Z dôvodu splnenia záväzkov SR 
voči EÚ a kvôli zastaranosti zariadení bude postupne v tomto obdo-
bí dochádzať v SR ku vyraďovaní veľkých elektrárenských kapacít. 
Do roku 2010 má byť vyradených asi 1 794 MW elektrických výko-
nov [4, s. 36]. Oproti súčasnému stavu by mal tento pokles byť v SR 
do 25 % pri výkonoch aj pri výrobe.

Energetická náročnosť SR, meraná podielom celkovej primár-
nej spotreby energie na HDP, je v porovnaní s priemerom krajín 
EÚ-15 najvyššia (takmer päťnásobne vyššia), čo je spôsobené naj-
mä vysokým podielom energeticky náročných odvetví v ekonomike 
SR a čiastočne aj inými faktormi.5 Vývoj v SR vykazuje tendenciu k 
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6 V SR dosahuje len 3,34 ETR 
oproti Belgicku, kde je 5,53; 

R 4,36 a Rakúsku 4,05 [4, s. 
44] – pozn. aut.

7 D žka ropovodu má by  1 
400 km, kapacita 1,8 mil. 
barelov denne a náklady 1,5 
– 2,7 mld. EUR – pozn. aut.

znižovaniu energetickej náročnosti. PEZ/HDP (v stálych cenách, 
USD 1995), v roku 1993 bol 1,04 a postupne sa v roku 2002 dostal 
na úroveň 0,74. ČR, Poľsko a Maďarsko dosahujú podobné hodno-
ty. Naproti tomu vyspelé krajiny EÚ však dosahujú oveľa nižšie hod-
noty (obdobie 1993-2003), čo potvrdzuje nielen príklad Rakúska 
(0,11), ale aj priemer za EÚ-15 (0,15). Produkcia elektrickej energie 
prepočítaná na obyvateľa je v porovnaní s inými vyspelými krajina-
mi nízka.6 Odhad vývoja hrubej domácej spotreby energie do roku 
2030 predpokladá mierny rast. Odhad ovplyvňuje aj to, že do roku 
2015 bude rýchlejší rast HDP ako je pokles energetickej náročnosti 
a po tomto roku by malo dôjsť k opačnému trendu [4, s. 41].

Vysoká cena ropy a zhoršujúce sa životné prostredie stimulujú 
snahy o energetickú účinnosť a rozvoj nových technológií. Široké 
uplatnenie technologických inovácií je nevyhnutné pre zníženie 
spotreby energie a jej lepšie využitie. Dôležitá je diverzifi kácia ener-
getických zdrojov a optimálny mix v jednotlivých krajinách sa bude 
voliť na základe ich špecifík. Situáciu a politiku v oblasti energeti-
ky v SR bude aj naďalej určovať niekoľko faktorov: členstvo v EÚ 
a snaha presadzovať spoločnú energetickú politiku; zohľadňova-
nie princípu trvalo udržateľného rozvoja a snaha zaistiť plynulosť 
a bezpečnosť dodávok energie a súčasne jej dostatok (regionálna a 
komoditná diverzifi kácia). Rozvoj tepelnej energetiky SR v stred-
no- a dlhodobom horizonte sa bude orientovať na väčšie využitie 
obnoviteľných zdrojov energie. 

Rusko je medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami tretie na svete 
v rozsahu vlastných investícií do zahraničia. V roku 2005 nakúpili 
ruskí investori zahraničné aktíva za približne 120 mld. USD. Upev-
ňujú si tak pozíciu najmä v Európe a Afrike. Investície z Panenských 
ostrovov, ktoré sú na druhom mieste v tomto rebríčku, sú však pri-
najmenšom z časti ruským kapitálom, ktorý v minulosti odtiekol do 
zahraničia [20]. Rusko chce ešte viac posilniť kontrolu nad energe-
tickými zdrojmi krajiny. Ťažobné licencie zahraničných fi riem v rus-
kých pobrežných vodách úrady prehodnotia a nové získa len jed-
na spoločnosť. Tú majú vytvoriť štátom kontrolované spoločnosti 
Gazprom, Rosnefť a Zarubežnefť [22]. Pre európske fi rmy sa tak stá-
vajú čoraz atraktívnejšími krajiny Strednej Ázie východne od Kas-
pického mora – Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko, Tadžikistan 
a Kirgizsko. Majú zemný plyn, ktorý EÚ potrebuje na zníženie svo-
jej závislosti od Ruska [8]. 

Podobne sa rozvíja spolupráca na juhu Európy. Ministri z Chor-
vátska, Talianska, Rumunska, Srbska a Slovinska podpísali začiatkom 
apríla 2007 dohodu o stavbe Paneurópskeho ropovodu.7 Väčšina 
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8 6. a 7. rámcový program EÚ 
mali ako jednu z ažiskových 
tém riešenie demografického 
vývoja – pozn. aut.

vedenia už stojí a zostáva spojiť rumunskú a srbskú časť a postaviť slo-
vinský úsek. Potrubie privedie roku 2012 ropu z rumunského prísta-
vu Konstanca do talianskeho Terstu, kde začína ropovod Transalpin 
do Rakúska, Nemecka a ČR. Uľahčí sa tak Bosporu preťaženému 
tankermi a zníži sa ekologická záťaž Egejského a Jadranského mora. 
Ropovodom pôjde najmä ropa z Kazachstanu a Azerbajdžanu [18].

Demografické zmeny a migrácia

Pohyb svetovej populácie za lepšími podmienkami života pokraču-
je nezmenšeným tempom. Medzinárodná organizácia pre migráciu 
odhaduje, že ku koncu roka 2006 dosiahol počet migrujúcich 191 
mil. osôb. Skutočný počet je ešte vyšší. Globálna ekonomika je posta-
vená na premise nevyhnutnosti hladkej pracovnej migrácie a na všet-
ky vlády sa preto vyvíja tlak, aby uvoľňovali reštrikcie [19]. Starnutie 
Európy a zmiešané skúsenosti s masovým prisťahovalectvom za prá-
cou prinášajú stupňujúce sa obavy, ako utvárať politiku a stratégiu. 

Európa sa dynamicky mení v mnohých smeroch – politicky, 
etnicky aj demografi cky. Vplyv na to má množstvo faktorov, ktoré 
sa zväčša spomínajú v súvislosti s vyspelými krajinami - napr. pre-
ferencia voľného času pred viacdetnými rodinami, dobrý sociálny 
systém nevyžadujúci tesné rodinné väzby a medzigeneračnú pod-
poru. K týmto symptómom patrí aj množstvo rozvodov či značný 
počet ľudí žijúcich samostatne. Najdôležitejším socio-ekonomic-
kým problémom postupne prerastajúcim do problému politické-
ho je demografi cký vývoj, konkrétne starnutie európskej populácie. 
Európska komisia pripisuje značný význam výskumu procesov star-
nutia8 a tento problém púta pozornosť aj najvyšších predstaviteľov 
EÚ. Demografi cké zmeny sa objavujú aj u veľkých krajín. V prípade 
USA ide o nárast hispánskej komunity a v prípade RF zasa narastá 
počet čínskych prisťahovalcov (nepotvrdené správy hovoria asi o 4 
mil.). Moskva má 10 mil. obyvateľov z čoho pätina (2 milióny) sú 
muslimovia [1]. Uvedené trendy môžu pôsobiť na formovanie verej-
nej mienky, nárastu xenofóbie, nezamestnanosti, prípadne iných 
ekonomických a sociokultúrnych zmien s priamymi alebo nepria-
mymi dopadmi na vnútornú aj medzinárodnú bezpečnosť. 

Migrácia bude oproti minulosti predstavovať oveľa väčšiu výzvu. 
Dôvodov je niekoľko. Niektoré sú tradičné, ale ich význam narastá 
(ekonomické a politické dôvody), iné sú nové a ich vplyv sa rovnako 
nedá odhadnúť (napr. problémy s pitnou vodou v niektorých častiach 
sveta). Pri analýze migrácie je potrebné brať do úvahy faktory, ktoré 
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9 Ve ká Británia napríklad 
v roku 2006 vydala asi 10 000 
pasov na základe falošných 
údajov, o predstavuje bez-
pe nostné riziko v rámci 
jednotného priestoru. Špa-
nielsko a Taliansko majú už 
teraz problémy vyrovna  sa s 
náporom ute encov. V blíz-
kej budúcnosti bude tento 
problém ešte výraznejší – 
pozn. aut.

podporujú emigráciu zo zdrojových krajín (napr. chudoba, neza-
mestnanosť, degradácia životného prostredia) a faktory, ktoré robia 
cieľové krajiny atraktívnymi [23]. Migrácia je niekedy prirodzeným 
dôsledkom dlhodobých väzieb európskych krajín k svojim bývalým 
kolóniám či závislým územiam (napr. Francúzsko a Alžírsko), prí-
padne je vyvolaná dlhodobými obchodnými väzbami či postupnou 
imigráciou za prácou (Nemecko a Turecko). Migrácia bude najvýraz-
nejšia z juhu (bodmi transferu sú najmä Kanárske ostrovy, Gibraltar, 
Ceuta, Melilla a Lampedusa). Spoločnou hranicou Afriky a EÚ sú 
dve malé španielske enklávy v Maroku – Ceuta a Melilla. Počet imig-
rantov z Afriky, ktorí prenikli v roku 2006 do EÚ, šesťnásobne pre-
konal predchádzajúce počty. Európa potrebuje zmeniť podmienky 
vývoja svojej populácie, ale nie je jednotná v prístupe k zmene situ-
ácie. Imigrácia do EÚ prináša rad problémov, ktoré majú sociálny, 
ekonomický, bezpečnostný a politický charakter.9

Vzdelanie

Vzdelanie úzko súvisí aj témou technologických zmien, ktorým sa 
budeme venovať neskôr. Modernizácia a celkové prispôsobenie systé-
mu vzdelávania potrebám vývoja globálnej ekonomiky. Rýchly tech-
nologický rozvoj však so sebou neprináša len úspech a rast konkuren-
cieschopnosti, ale aj tlak na vzdelávacie systémy. Tie by mali garantovať 
kontinuálny pokrok v oblasti vzdelávania všetkých skupín obyvateľ-
stva. Naráža to však na rad objektívnych a subjektívnych problémov, 
čo sa odráža vo vzdelanostnej a následne aj príjmovej stratifi kácii oby-
vateľstva. Značná časť obyvateľstva krajín EÚ má síce pomerne kvalit-
né vzdelanie, aj keď nie u všetkých členov Únie existuje vysoký podiel 
obyvateľstva s ukončeným stredo- a vysokoškolským vzdelaním.10 

Bezpečnostným rizikom pre krajiny sa stáva, ak ich ekonomické 
subjekty strácajú svoje technologické kompetencie, čím sa tieto kra-
jiny môžu postupne dostávať do technologickej závislosti od iných 
štátov. 

Technologické zmeny

Výrazné zmeny v ekonomike sa dajú v súčasnosti pripísať aj technolo-
gickým zmenám. Bez nich by výkonnosť krajín EÚ zaostávala. Nap-
riek efektom vyplývajúcim z vyspelej vedecko-technickej základne sa 
však únia stále potýka s aplikačnou dimenziou – teda ako premeniť 
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výsledky základného výskumu do komerčne úspešných aplikácií. 
Z dlhodobého hľadiska môže predstavovať výrazné technologické 
zaostávanie nielen ekonomický, ale aj bezpečnostný problém. Toto 
riziko je síce v systéme kolektívnej bezpečnosti oslabené, napriek 
tomu však technologická zaostalosť v kľúčových segmentoch roz-
voja krajiny znamená výrazné oslabenie pozície krajiny či nadmernú 
závislosť a citlivosť na dovoz takýchto moderných technológií. 

V diskusiách o potrebe orientácie na vybrané strategické smery 
vedy a výskumu sa podceňuje riziko orientácie na neperspektívne 
oblasti a podcenenie nových rodiacich sa kľúčových oblastí. Preto 
aj malá krajina musí udržiavať strategické portfólio oblastí tak, aby 
v každej oblasti vedy mala kontakt s najnovšími poznatkami. Súťaž 
v súčasnosti prebieha nielen pri získavaní poznatkov o výrobných 
technológiách, ale aj organizačných a rozhodovacích procesoch. 
Nedávno sa objavila správa o tom, že snaha RF získať tajomstvá súvi-
siace s politickým a vojenským rozhodovaním USA dosiahlo úro-
veň, ktorá nebola zaznamenaná od čias studenej vojny. Zámer získať 
prehľad o najvyšších úrovniach rozhodovania USA je vraj väčší, ako 
získať tajomstvá o citlivých technológiách USA [21].

EÚ sa snaží zlepšiť svoje postavenie v oblasti vedy, výskumu 
a technológií voči ďalším vyspelým krajinám zlepšením výsledkov 
v oblasti základného výskumu v kľúčových oblastiach a komerčným 
využitím výsledkov základného výskumu najmä tam, kde už dosiah-
la svetové prvenstvo. Európsky technologický inštitút (ETI), kto-
rým chce EÚ dohnať zaostávanie za USA a ďalšími krajinami vo 
vede a výskume, by mal začať fungovať v roku 2008. „Cieľom ETI 
je pritiahnuť talenty a odstrániť hranice, ktoré oddeľujú výskum, 
vysoké školstvo a fi rmy, aby sa uvoľnil inovačný potenciál Európy,“ 
komentoval zámer predseda Európskej komisie Barroso [24]. 

Intenzívna konkurencia v Ázii tiež stimuluje rozvoj výskumu. Nap-
ríklad indické ministerstvo vedy a technológie založilo Národnú ino-
vačnú nadáciu, ktorá má vyhľadávať nové inovačné fi rmy a podporo-
vať ich dovtedy, kým nebudú sebestačné. Sieť zhromaždila asi 10-tis. 
vynálezov a zlepšovacích návrhov, ktoré poskytuje bezplatne k dispo-
zícii záujemcom. Významným pomocníkom je aj Mikrorizikový ino-
vačný fond, ktorého úlohou je poskytovať mikroúvery a pomoc pri 
fi nancovaní inovácií. Indická vláda chce, aby India bola v roku 2032 
treťou najvýznamnejšou svetovou ekonomikou. Vsadila na moder-
né technológie a inovácie namiesto na extenzívny rast [3]. Rovnako 
Čína pokračuje v dynamickom rozvoji. Značne zvyšuje vývoz tech-
nologicky vyspelých výrobkov. Americký dovoz čínskych prenosných 
počítačov medzi rokmi 1998 a 2004 vzrástol z 5 mil. USD na 7,7 
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mld. USD a monitorov z 0,8 mil. USD na 4,9 mld. USD. Niektorí 
experti sa pýtajú, či ide o vzostup na technologickom rebríčku alebo 
o ohrozenie americkej národnej bezpečnosti [25]. Americká počíta-
čová fi rma Intel v marci 2007 oznámila, že v Daliane, prístavnom 
meste v provincii Liaoning, vybuduje závod na výrobu polovodičov 
za 2,5 mld. USD. Po predpokladanom spustení v prvej polovici roku 
2010 sa závod stane súčasťou siete ôsmich závodov vo svete, ktoré 
vyrábajú 300 mm integrované obvody [16]. Ako ukazujú tieto príkla-
dy, technologický posun do Ázie sa pomaly začína uskutočňovať. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Naznačené problémy potvrdzujú škálu permanentne sa objavujúcich 
dlhodobých problémov, ktoré vytvárajú tlak na politiku krajín a naz-
načujú rast klasických, ako aj vznik nových ohrození. Na druhej stra-
ne nové možnosti sľubujú aj šancu niektoré problémy úspešne riešiť. 
Sem patrí napríklad schopnosť kompenzovať negatívne efekty eko-
nomického rastu cez rozvoj moderných technológií ako aj rozvíjať 
efektívnejšie štruktúry obmedzujúce pravdepodobnosť vojenských 
či iných konfl iktov. Nové technológie rôznych typov umožnia zrej-
me SR v budúcnosti oveľa fl exibilnejšie reagovať na nové výzvy, než 
ako umožňovali staršie technológie. Nevieme ale, aký bude charakter 
nových výziev a to najmä v prípade kvalitatívne nových zmien spo-
ločnosti. Už v súčasnosti však vznikajú zárodky novej kvality proce-
sov a konfl iktov, ktoré však nevieme dostatočne dobre zachytiť, roz-
poznať alebo vhodne interpretovať. Hľadanie riešení pre radikálne 
zmeny bude od vlády SR a ďalších subjektov vyžadovať komplexnej-
ší monitoring, rýchlejšie reakcie a teda aj vyššiu úroveň spolupráce 
rôznych subjektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Problém 
tzv. globálneho otepľovania naznačuje, že zatiaľ nevieme dostatočne 
zhodnotiť príčiny tohto javu, ani prijať spoločné opatrenia. 
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„Kriminalita páchaná v ekonomike predstavuje súhrn trestných 
činov, pri ktorých páchateľ a poškodený sú v právnom vzťahu 

založenom na obchodnom, občianskom, pracovnom a inom 
práve, pričom zneužitím dôvery, ktorá je potrebná pre fungovanie 

riadneho chodu ekonomiky, dochádza k porušovaniu ekonomických 
vzťahov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

k zabezpečeniu prospechu pre páchateľa alebo iný subjekt.“ [4, s. 41] 

Metodologické východiská k charakteristike kriminality páchanej 
v ekonomike
Ochrana ekonomiky a európska integrácia
Registrovaná kriminalita páchaná v ekonomike v systéme kriminality v SR
Informácia o registrovanom stave trestnej činnosti v ekonomike vo vybraných 
krajinách Európy 
 Ukrajina
 Ruská federácia
 Česká republika
 Poľská republika
Záverečná diskusia

Metodologické východiská k charakteristike 
kriminality páchanej v ekonomike

Kriminalita páchaná v ekonomike zahŕňa trestné činy, ktoré sa vyzna-
čujú značnou heterogenitou. Pre realizáciu opatrení smerujúcich k ich 
kontrole (preventívne a represívne opatrenia) je vhodné túto hetero-
génnu skupinu trestných činov čiastočne homogenizovať, napr. ich 
rozčleniť do presne defi novanej štruktúry (vytvoriť systém). Keďže 
hlavná determinanta tejto kriminality je ekonomický systém, v kto-
rom sa v rôznych formách prejavuje, podľa nášho názoru predstavuje 
základné kritérium pre vymedzenie jej štruktúry [1, s. 133-134].

Rešpektujúc uvedené konštatovania, môžeme rozčleniť krimina-
litu páchanú v ekonomike do dvoch základných skupín: na krimi-
nalitu hospodársku (ekonomickú) a fi nančnú. 

„Kriminalita páchaná v ekonomike je páchaná v rámci celého 
ekonomického systému. Finančná a hospodárska kriminalita sú jej 

Aktuálna situácia na úseku 
registrovanej kriminality 
páchanej v ekonomike v SR 
a vybraných štátoch Európy
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zložky, ktoré svojím prejavom poškodzujú alebo ohrozujú hospo-
dársky poriadok v procese realizácie konkrétneho druhu trhu. Trest-
né činy, ktoré sú začlenené do hospodárskej (ekonomickej) krimina-
lity, svojím prejavom poškodzujú alebo ohrozujú trh spotrebného 
tovaru a služieb, trh práce a iných reálnych investícií“ [6, s. 65].

Analogicky budú predmetom záujmu fi nančnej kriminality pre-
dovšetkým tie trestné činy, ktoré sú spojené s fi nančnými investícia-
mi. Okrem uvedeného je potrebné súhlasiť s názorom [4, s. 302-
310], že z logiky veci by bolo vhodné k tejto skupine priradiť aj tú 
časť fi nančných investícií, s ktorými je obchodované na organizo-
vaných trhoch a ktoré tiež tvoria bazálny prostriedok pre fi nančné 
deriváty. Týka sa to predovšetkým drahých kovov a výrobkov z nich. 
Podobne to platí aj o problematike legalizácie príjmov pochádza-
júcich z trestnej činnosti, ktorá neoddeliteľne súvisí s fi nančnými 
investíciami [4, s. 302-310].

Po sumarizovaní uvedených informácií môžeme konštatovať, 
že predmetom fi nančnej kriminality je trestná činnosť spojená so 
sústreďovaním, rozdeľovaním a používaním peňažných prostried-
kov daňových poplatníkov a investorov, ktoré predstavujú trestné 
činy proti mene, trestné činy daňové a iné. 

Kriminalita páchaná v ekonomike sa svojou podstatou a prejav-
mi výrazne odlišuje od iných druhov kriminality. Rysy kriminality 
páchanej v ekonomike vyplývajú predovšetkým zo samotnej štruk-
túry jednotlivých spáchaných trestných činov. 

Ochrana ekonomiky a európska integrácia

Významným medzník európskej integračnej politiky v povojnovom 
období bolo založenie Rady Európy (RE). Jej základným cieľom je 
predovšetkým dosiahnuť užšiu jednotu medzi európskymi štát-
mi, presadzovať a uskutočňovať princípy parlamentnej demokra-
cie a právneho štátu. Stredom pozornosti zostáva ochrana ľudských 
práv a slobôd. Významnou súčasťou jej činnosti je harmonizácia 
právnych poriadkov členských krajín a medzinárodného zákono-
darstva na niektorých úsekoch. 

Orgány EÚ, RE aj OSN prijali celý rad medzinárodných doku-
mentov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú trestného práva. Mno-
hé z týchto dokumentov vytvárajú predpoklady k trestnoprávnej 
ochrane ekonomiky, boj proti kriminalite v ekonomike a riešenie 
súvisiacich problémov. Bez ohľadu na úplnosť je namieste meno-
vať: Dohovor EÚ o ochrane fi nančných záujmov ES (26.7.1995); 
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Rámcové rozhodnutie Rady EÚ o potieraní podvodov a falšovaní 
bezhotovostných platobných prostriedkov (28. 5. 2001); Rámco-
vé rozhodnutie Rady EÚ o ochrane životného prostredia trestným 
právom (27. 1. 2003); Rámcové rozhodnutie Rady EÚ o praní špi-
navých peňazí, identifi kácie, odhaľovaní, zmrazení, zadržaní a zaba-
vení prostriedkov a výnosov z trestnej činnosti (26. 6. 2001); Doku-
ment RE – Dohovor a praní, vyhľadávaní, zadržiavaní a konfi škácii 
výnosov zo zločinu (8. 11. 1990); Dokument RE – Trestnoprávna 
dohoda o korupcii (27. 1. 1999); Dohoda OSN proti nadnárodné-
mu organizovanému zločinu (december 2000) atď.

Európska rada, vrcholný orgán EÚ, už v roku 1993 formulovala 
tri základné vecné predpoklady vzniku členstva v EÚ: 

stabilný politický systém zaisťujúci demokraciu, právny štát,   
ľudské práva a práva národnostných menšín;
fungujúcu konkurencieschopnú ekonomiku;  
schopnosť prevziať súhrnné právo EÚ a zaistiť jeho náležitú   
aplikáciu a vymáhateľnosť. 

V súlade s posledným uvedeným vecným predpokladom prebieha 
tzv. proces aproximácie práva SR s právom EÚ. Zbližovanie sa dotý-
ka celého právneho poriadku, teda i trestného práva. V tomto smere 
boli v roku 2005 rekodifi kované trestné právo hmotné a procesné, 
ktoré je zosúladené s normami EÚ/ES a prihliada k relevantným 
odporúčaniam RE. 

Registrovaná kriminalita páchaná v ekonomike 
v systéme kriminality v SR

Zo štatistických policajných výkazov registrovanej kriminality v SR 
vyplýva, že podiel trestnej činnosti (TČ) v ekonomike na celkovej 
kriminalite je 16,65 %. 
Rok Celková T T  v ekonomike Podiel T  v ekonomike
2005 123 563 19 245 15,58 %
2006 115 152 19 168 16,65 %

V rokoch 2005 a 2006 boli najčastejšie odhalené a dokazované 
TČ: falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov (celkom 
v roku 2005 887 TČ a v roku 2006 669 TČ); skrátenie dane a poist-
ného (1 615, 1 689); falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 
úradnej pečate a úradnej uzávery (507, 498); sprenevera – (2976, 
1486); podvod – (5 259, 3 576); neoprávnené vyrobenie a použí-
vanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty 
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(1 287, 1 870); nevyplatenie mzdy a odstupného (375, 327); úvero-
vý podvod (3 888, 6 297); poisťovací podvod (264, 186). 

Z uvedeného vyplýva, že najvyššie zastúpenie pritom TČ úve-
rového podvodu podľa § 222 Trestného zákona (TZ), podvodu 
podľa § 221 a sprenevery podľa § 213 TZ, čo je dané najmä tým, 
že konania postihnuté týmito skutkovými podstatami zasahujú do 
takmer všetkých oblastí občianskoprávnych a obchodnoprávnych 
vzťahov. Ich podiel na celkovej trestnej činnosti v ekonomike bol 
59,3 % v roku 2006 oproti 63 % v roku 2005.

Z pohľadu odhaľovania a dokazovania TČ tohto druhu krimina-
lity je nevyhnutná spolupráca s mimorezortnými subjektmi, ktorú 
možno vo všeobecnosti hodnotiť pozitívne. 

Nevyhnutnosťou je tiež spolupráca so zahraničnými policajný-
mi zložkami, ktorá sa vykonáva prostredníctvom policajných pri-
delencov, Národnej ústredne Interpolu, Národnej ústredne Europo-
lu alebo na základe priamych kontaktov na zahraničných kolegov. 
Posledná forma spolupráce je pri operatívnych službách najčastejšie 
využívaná, keďže šetrí čas a pri osobnom kontakte sa hneď na mieste 
odstránia prípadné nedorozumenia.

Informácia o registrovanom stave kriminality 
páchanej v ekonomike vo vybraných krajinách 
Európy

Ukrajina
Na Ukrajine v priebehu roka 2006 orgánom ministerstva vnút-

ra (MV) prišlo viac ako 2,6 mil. žiadostí a oznámení o trestných 
činoch (TČ), čo je o 10,6 % viac ako v sledovanom období minu-
lého roku. Bolo registrovaných 420 900. (-13,3 %) TČ, z toho 378 
300. (-14,1 %) TČ všeobecnej kriminality.

Objasnených bolo 298 300 TČ (zníženie o 11,0 %), čo je 78,8 % 
objasnenosť, z toho 267 800 TČ všeobecnej kriminality (-13,3 %) 
– 58,9 % objasnenosť. Z toho je 104 900 (-11,9 %) TČ závažnej, 
resp. obzvlášť závažnej kriminality a 26 300 (+4,1 %) TČ z minu-
lých rokov.

Registrovaný po et T  Objasnenos
2005 2006 Rast (%) 2005 2006 Rast (%)

Celkový po et T 485 725 420 900 -13,3 335 309 298 306 -11,0
Kriminalita 
v ekonomike

45 107 42 606 -5.5 31394 30 504 -2.8

Aktuálna situácia na úseku registrovanej kriminality páchanej v ekonomike
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V ekonomickej sfére bolo zistených 42 600 TČ (-5,5 %), z toho 
20 200 závažnej, resp. obzvlášť závažnej kriminality. Objasnených 
bolo viac ako 3 000 TČ podvodov; 338 TČ legalizácie príjmov 
z nezákonnej činnosti; 7 400 TČ privlastnenia si cudzieho majetku, 
resp. sprenevery; 7 200 TČ spojených so zneužitím rozpočtových 
prostriedkov na iné účely; 3 400 TČ vo sfére bánk, z toho 1 200 
TČ bezprostredne v bankách, 1 300 TČ vo vonkajšo-ekonomickej 
činnosti; 4 300 TČ v agropriemysle; 3 300 TČ v palivovo-energe-
tickom komplexe; 2 800 TČ v oblasti privatizácie a 583 v oblasti 
vysokých informačných technológií. Trestnou činnosťou v ekono-
mike (podľa ukončených trestných spisov) bola spôsobená mate-
riálna škoda v sume 0,717 mld. UHN. Odškodnené bolo vo výške 
466,6 mil. UHN. 

Okrem uvedeného v roku 2006 policajní príslušníci Ukrajiny 
registrujú 16 396 TČ korupcie, čo je v porovnaní s rokom 2005 
o 8,5 % menej. 

Ruská federácia
Bezpečnostná situácia na území RF je v roku 2006 viac-menej sta-
bilná a bez faktorov, ktoré by výrazným spôsobom vplývali na fun-
govanie štátnych organizácií a na život občanov. 

Ochranu ekonomických záujmov štátu v RF zabezpečuje v rám-
ci MV správa ekonomickej bezpečnosti (SEB). Hlavná pozornosť 
útvaru je zameraná na odhaľovanie a vyhodnocovanie nových 
foriem a metód páchania ekonomickej trestnej činnosti a monito-
ring operatívnej situácie, čo umožňuje prijímať adekvátne opatrenia 
na odhaľovanie trestnej činnosti v ekonomike. V roku 2006 boli 
hlavnými smermi činnosti SEB boj proti legalizácii príjmov z trest-
nej činnosti, ochrana kreditno-fi nančného a rozpočtového systému 
krajiny, boj s korupciou a zneužívaním právomocí verejného čini-
teľa v ekonomickej oblasti, ochrana práv a oprávnených záujmov 
akcionárov, predchádzanie páchaniu trestnej činnosti v strategic-
ky dôležitých odvetviach ekonomiky a znižovanie vplyvu tieňovej 
ekonomiky na chod štátu. Veľká pozornosť bola venovaná aj prevo-
du veľkých fi nančných prostriedkov z bezhotovostnej na hotovost-
nú formu. Ak takéto fi nančné toky uniknú kontrole kompetent-
ných orgánov, sú často využívané na fi nancovanie extrémistických 
a teroristických aktivít a na prejavy korupcie. V minulosti sa poda-
rilo odhaliť a rozložiť celé tzv. tieňové holdingy. SEB realizuje tesnú 
spoluprácu so službou pre fi nančný monitoring, centrálnou ban-
kou a daňovou službou. V roku 2005 a za obdobie prvého polroka 
2006 sa podarilo štvornásobne znížiť sumu, ktorá bola realizovaná 
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prostredníctvom pasov zahraničných občanov na území RF. Za 
účasť na nezákonnej činnosti legalizácie príjmov z trestnej činnosti 
bolo v rokoch 2005 a 2006 doteraz odobraté povolenie na výkon 
bankovej činnosti 35 bankám. Bolo začatých 22 trestných stíhaní 
voči vedúcim predstaviteľom bánk, cez ktoré boli prepraté fi nančné 
prostriedky v sume okolo 130 mld. rubľov a viac ako 9 000 osôb 
je stíhaných za TČ v fi nančno-kreditnej sfére. V oblasti boja proti 
korupcii sa SEB podarilo odhaliť 34 000 osôb, ktoré z titulu svojho 
postavenia zneužívali svoju funkciu a z tohto počtu bolo 10 000 prí-
padov úplatkárstva. Špecifi ckou oblasťou činnosti je ochrana práv 
akcionárov, ktorí sú ohrozovaní zo strany kriminálnych skupín aj zo 
strany štátnych inštitúcií, ktoré niekedy spochybňujú určité vlastníc-
ke vzťahy a následne požadujú úplatok od štatutárov rôznych fi riem. 
Kriminálne skupiny pri páchaní takejto trestnej činnosti využíva-
jú aj fi ktívny bankrot, rozdeľovanie balíkov akcií prostredníctvom 
výdaja nových emisií, manipuláciu s obchodnými registrami a v nie-
ktorých prípadoch aj zneužívanie obchodných súdov na vydávanie 
protiprávnych rozhodnutí o vlastníckych vzťahoch.

V roku 2006 bolo zaregistrovaných orgánmi MV celkom 3 866 
000 TČ, čo oproti analogickému obdobiu roka 2005 predstavuje 
nárast o 9,5 %. Viac ako polovicu všetkých zaregistrovaných TČ 
(53,9 %) predstavujú TČ proti cudziemu majetku. Ide najmä o TČ 
krádeží (1 686 400; nárast o 7,3 %), lúpeží (350 000; +5,2 %), lúpež-
ných prepadnutí (60 000; -5,3 %). Z hľadiska spôsobu spáchania TČ 
bolo viac ako 37,4 % krádeží, 4,2 % lúpeží a 6,9 % lúpežných prepad-
nutí spáchaných spôsobom nezákonného vniknutia do bytu, domu 
alebo iného chráneného priestoru. Každé približne šestnáste prijaté 
hlásenie o spáchaní TČ bola bytová krádež (6,1 %) a v porovnaní 
s analogickým obdobím roka 2005 sa ich počet znížil o 10,7 %. 

V porovnaní s analogickým obdobím roka 2005 došlo k nárastu 
o 12,7 % v páchaní TČ v ekonomike. V uvedenej oblasti bolo zare-
gistrovaných celkom 493 000 TČ a podiel trestnej činnosti v ekono-
mike na celkovej kriminalite predstavuje 12,5 %. Celková materiálna 
škoda spôsobená TČ v ekonomike (u ukončených prípadov) pred-
stavuje 110,4 mld. rubľov (1 rubeľ – cca 1,12 Sk). Celkový podiel 
závažných a obzvlášť závažných TČ v ekonomike na celkovom 
podiele kriminality páchanej v ekonomike predstavuje 36,1 %. 

Zo štruktúry kriminality je možné uviesť, že v hodnotenom 
období v RF bolo registrovaných 10 040 trestných činov porušova-
nia autorských práv; 83 045 podvodov; 68 054 prípadov neopráv-
neného privlastňovania alebo rozkrádania; 3 224 prípadov neop-
rávneného podnikania; 62 324 prípadov výroby falošných peňazí 
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a cenných papierov; 5 072 prípadov pašovania; 72 prípadov výro-
by, držby a prevozu nezákonnej. produkcie podliehajúcej licencii; 7 
921 prípadov legalizácie príjmov z trestnej činnosti; 1 598 prípadov 
nezákonného obchodovania s drahými kameňmi a drahými kovmi; 
úplatkárstvo – korupcia celkom 5 148.

Česká republika
Polícia ČR evidovala v roku 2006 celkom 336 446 TČ. Oproti roku 
2005 došlo k poklesu o 2,2 %. 

Počet objasnených TČ poklesol o 1,2 % a celkom ich bolo objas-
nených 133 695. Percentuálna objasnenosť ostáva na konštantnej 
úrovni 39,7 % (+0,4 %). Celkom zistené škody poklesli o 43,6 % na 
24 262 154 000 CZK, výška zaistených škôd vzrástla o 30,5 % na 
834 943 000 CZK. Počet zistených TČ v ekonomike sa znížil o 10 
% na 39 473, objasnenosť predstavuje 68,8 %. 

Zistené škody kriminalitou v ekonomike sú 13 712 076 000 
CZK, t. j. podieľajú sa 57 % na celkových škodách. V rámci tohto 
druhu kriminality poklesol počet TČ krátenia dane na 441 (-26,7 
%); porušovania autorského práva na 354 (-55,2 %); sprenevery na 2 
905 (-9,4 %), podvodu na 5 186 (-19,1 %) a úverových podvodov o 
-1,6 %. Horšie na tom bol počet trestných činov neoprávnenej drž-
by platobnej karty (7 908, +2,2 %) a poistného podvodu 496 (+1,4 
%). Najvyšší podiel na kriminalite páchanej v ekonomike pripadá na 
úverové podvody (13 814).

Poľská republika
V roku 2006 polícia v Poľsku ofi ciálne registruje 1 287 918 TČ 
(oproti 1 379 962 v roku 2005, pokles o 6,7 %, čo znamená denne 
menej o 252 TČ). 

Policajti tiež odhalili viac TČ v ekonomike. Ich počet bol 145 
314, ktorý bol vyšší oproti roku 2005 o 6,2 % ( v 2005 roku 136 801 
TČ v ekonomike ). Klesla ich objasnenosť o 0,4 %.

Počet korupčných TČ sa udržiava na rovnakej úrovni – bolo ich 
zistených 6 520, čo je o 6,4 % viac ako v roku 2005 ( 6 127 TČ 
korupcie ), v tom:

korupcia verejného činiteľa: nárast o 14,4 % (z 1 885 na 2 157 • 
TČ);
podplácanie verejného činiteľa: nárast o 13,2 % (z 1 980 na 2 • 
241 TČ);
nepriama korupcia: nárast o 56,1 % (z 472 na 737 TČ);• 
prekročenie právomoci verejného činiteľa: pokles o 22,6 % (z 1 • 
790 na 1 385 TČ). 

Miroslav LISO
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Možno konštatovať, že došlo všeobecne k poklesu násilnej a majet-
kovej trestnej činnosti, naproti tomu pokračuje nárast kriminality 
páchanej v ekonomike, korupčnej a drogovej trestnej činnosti. 

Závere ná diskusia

Pojem kriminalita páchaná v ekonomike je potrebné vyme-1.  
dziť čo najpresnejšie – určiť hranice, popísať vzťahy s ostatný-
mi oblasťami kriminality, určiť jednotlivé stupne rozvinutosti. 
Rôznorodé a nepresné poňatie by mohlo prinášať problémy 
pri vzájomnej komunikácii tých, ktorí sa touto problematikou 
zaoberajú, a to tak vo formulácii, ako aj pri uplatňovaní záko-
nov. Presné defi novanie je potrebné i z toho dôvodu, aby bolo 
možné zaraďovať všetky čiastkové poznatky do jasne defi nova-
ného celku.
Pre určovanie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskytu kri-2.  
minality páchanej v ekonomike (štruktúru) majú meritórny 
význam nielen trestné, ale aj iné právne úpravy, napr. medzi-
národné, obchodné, fi nančné, pracovné atď. Z uvedených 
dôvodov je poznávanie tohto druhu kriminality (odhaľova-
nie, dokazovanie) zložitejšie a časovo náročnejšie ako u iných 
druhov kriminality. 
Reálna bezpečnostná situácia v ekonomike je jedným z objek-3.  
tívnych dôsledkov príčinných interakcií medzi politicko-spo-
ločenskou zmenou, ktorá novo charakterizuje vývoj od počiat-
ku 90. rokov minulého storočia, a refl exiou tejto zmeny v jed-
notlivých oblastiach spoločenského života. Podstata existencie 
kriminality páchanej v ekonomike spočíva v technologickej 
jednote legálneho a trestného ekonomického chovania, ktorá 
tiež podporuje vysokú mieru jej latentného výskytu. 
Z kriminality páchanej v ekonomike sa stáva fenomén dnešnej 4.  
doby. Svojou podstatou ohrozuje a poškodzuje nielen samotnú 
ekonomiku, v ktorej vzniká, prejavuje a vyvíja sa, ale aj samot-
né demokratické zriadenie a jeho princípy súvisiace so zabez-
pečovaním ľudských práv a slobôd občanov. Veľmi význam-
ným subjektom, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní kontroly 
kriminality páchanej v ekonomike sú príslušníci PZ, ktorí svo-
jou aktívnou činnosťou získavajú potrebné informácie o TČ a 
odhaľujú trestnú činnosť. Tak vytvárajú základné predpoklady 
pre objektívne získanie dôkazov, ktoré sú potrebné pri rozho-
dovaní súdov o vine či nevine obžalovaných.

Aktuálna situácia na úseku registrovanej kriminality páchanej v ekonomike
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Zaujímavé poznanie je možné čerpať z porovnania uvádzaných 5.  
štatistických informácií o registrovanej kriminalite v jednot-
livých krajinách. Z výsledkov štatistickej analýzy vyplýva, že 
podiel trestných činov v ekonomike na celkovej kriminalite je 
v týchto krajinách podobný. V daných súvislostiach je podľa 
nášho názoru uvedené zistenie možné aplikovať na existujúce 
faktory, ktoré podmieňujú vznik a existenciu tejto kriminality 
a odhaľovanie jej trestných činov, predpokladaný stupeň laten-
cie, ako aj možnosti jej eliminácie. 
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Úvod
K charakteristike aktivít kriminálnych skupín
Registrovaný výskyt kriminálnych skupín na území SR (1997 – 2006)
Registrované aktivity kriminálnych skupín (1997 – 2006) 
Príčiny, podmienky vzniku a existencie latencie aktivít kriminálnych skupín

Úvod

Je zrejmé, že pre celý svet predstavujú protispoločenské aktivity kri-
minálnych skupín závažné bezpečnostné riziká, ktoré môžu ohroziť 
stabilitu politického systému, demokracie, slobody a pod. Úlohou 
štátu je prijímať opatrenia, ktorými je možné týmto rizikám účinne 
predchádzať, a to skôr ako sa stanú skutočným ohrozením. Výsledky, 
ku ktorým dospeli autori predkladanej štúdie realizovanej výskum-
nou sondou, potvrdzujú, že doposiaľ náš štát i napriek úsiliu pri 
plnení tejto úlohy nie je celkom úspešný. 

Základným predpokladom pre obmedzenie a elimináciu akti-
vít kriminálnych skupín je ich poznávanie a následne defi novanie, 
stanovenie a realizovanie protiopatrení. Je to úloha náročná, o. i. 
aj preto, lebo kriminálne skupiny – subjekty organizovanej krimi-
nality – disponujú fi nančným kapitálom, ktorého časť rafi novane 
využívajú na zakrytie svojich aktivít a na paralyzovanie protiopatre-
ní (napr. v legislatívnej, organizačno-riadiacej, kriminalisticko-tak-
tickej oblasti).

K charakteristike aktivít kriminálnych skupín

Aktivity kriminálnych skupín realizujú konkrétne subjekty v urči-
tom čase a priestore. Interakcia týchto subjektov, vzťahy a postoje, 
ktoré voči sebe aktívne zaujímajú, predovšetkým závisí od:

rešpektovaných princípov pri vytváraní a existovaní skupiny   
(spolčenie, štruktúrovanie – zoskupenie, utajenie);
počtu subjektov (viac ako dva);  
sledovaných cieľov (zisk, ochrana);  

Registrované aktivity 
kriminálnych skupín 
na území SR
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1 Celkom 93 prípadov trest-
ných inov, ktoré boli reali-
zované na Úrade boja proti 
organizovanej trestnej in-
nosti (od roku 2004 Úrad 
boja proti organizovanej kri-
minalite) – pozn. aut.

postupov volených na dosiahnutie cieľov (legálne a nelegálne   
činnosti);
situácií, v ktorých sú realizované postupy (súhrn okolností,   
podmienok, ktoré členovia účelovo vytvárajú);
objektov napadnutia;  
časového a teritoriálneho pôsobenia (dlhé časové obdobie,   
medzinárodné) a pod. 

Z toho vyplýva, že vzťahy a postoje, ktoré voči sebe kriminálne sub-
jekty aktívne zaujímajú pri dosahovaní sledovaných kriminálnych cie-
ľov, konkrétne charakterizujú samotný systém organizácie a riadenia 
kriminálnej skupiny. Práve systém organizácie a riadenia rešpektovaný 
pri realizácii aktivít kriminálnych skupín tvorí objekt, ktorý príslušní-
ci PZ odhaľovaním v prípade potreby identifi káciou poznávajú. 

Rôzne kriminálne skupiny majú rozdielne štruktúry, z kriminálneho 
hľadiska rôzne zameranie, používajú rôzny modus operandi a pod. Čle-
novia kriminálnych skupín mnohokrát paralelne s legálnou činnosťou 
realizujú nelegálnu činnosť. Aj preto realizácia aktivít kriminálnych sku-
pín vyžaduje značný stupeň koordinácie a organizácie, aby ich subjekty 
mohli „úspešne“ poskytovať zákonom nepovolené služby a tovar. 

Dominantnou výhodou kriminálnych skupín je, že ich existencia 
je utajená, latentná, pričom je tento atribút účelovo vytváraný orga-
nizátormi, manažérmi skupiny. 

Registrovaný výskyt kriminálnych skupín na území 
SR (1997 – 2006)

Aká je situácia na tomto úseku v SR? Pri hľadaní odpovede na túto 
zdanlivo jednoduchú otázku autori analyzovali dostupné informácie, 
ktoré získali štúdiom správ a hlásení, v ktorých boli spracované infor-
mácie o aktivitách kriminálnych skupín na území SR. Osobitne cenné 
informácie získali analýzou kriminálnych spisov vybraných trestných 
činov, ktoré v rokoch 2000 – 2006 úspešne realizovali príslušníci poli-
cajného zboru (PZ) na úseku boja proti organizovanej kriminalite.1 

Je zrejmé, že k zásadnej zmene bezpečnostnej situácie v SR zača-
lo dochádzať od roku 1996. Je možné predpokladať, že aj preto prí-
slušníci PZ prehľad o počte a rozložení kriminálnych skupín a o ich 
aktivitách začali systematicky a cieľavedome získavať postupne až 
od roku 1997, keď boli zaznamenané prvé úspechy spojené s rozlo-
žením niektorých kriminálnych skupín u nás. 

Z informácií PZ je zrejmé, že na našom území pôsobili v uve-
denom období kriminálne skupiny. Dominantné postavenie mali 

Registrované aktivity kriminálnych skupín na území SR
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2Napr. z SNŠ, Ukrajiny, býva-
lej Juhoslávie, íny, Vietna-
mu – pozn. aut.

3 Napr. z Turecka a býva-
lej Juhoslávie (organizovali 
obchod s drogami a prevá-
dza stvo) – pozn. aut.

4Termínom „rozložené“ auto-
ri charakterizujú aj skupiny, 
ktoré prestali vyvíja  aktívnu 
innos  – pozn. aut.

5 V rokoch 1997 – 1999 
neboli príslušníkmi PZ krimi-
nálne skupiny diferencované 
na organizované/zlo inecké
– pozn. aut. 

skupiny zložené z občanov SR. Časť z nich zakrývala svoju činnosť 
aktivitami v súkromno-bezpečnostných službách, ale aj inými for-
mami podnikania. Pôsobili tu aj skupiny zložené z cudzích štátnych 
príslušníkov2 a kriminálnu scénu ovplyvňovali aj skupiny pôsobiace 
zo zahraničia.3 Z teritoriálneho hľadiska bolo možné sledovať pôso-
benie kriminálnych skupín v každom kraji SR. 

Špecifi cké postavenie medzi kriminálnymi skupinami mala čín-
ska a vietnamská komunita. Získané operatívne poznatky nasved-
čovali tomu, že sa na našom území formujú dve skupiny občanov 
Číny (z toho jedna v Bratislave) a jedna skupina občanov Vietna-
mu. Boli získané poznatky o podozrení z páchania trestnej činnosti 
(TČ) vydierania formou racketeeringu a inej násilnej TČ v rámci 
týchto etník.

V boji o presadzovanie záujmov a sfér vplyvu prebiehali medzi 
kriminálnymi skupinami neľútostné boje často likvidačného 
charakteru. 

Aktivity kriminálnych skupín v uvedenom období zasahovali 
do všetkých druhov kriminality. S organizovanou kriminalitou 
boli spájané vraždy, lúpeže, vydierania, krádeže motorových vozi-
diel, drogová kriminalita, kriminalita v ekonomike, prevádzačstvo 
a iné. 
Registrovaný po et kriminálnych skupín na území SR v rokoch 1997 – 2006

Rok
Po et zlo ineckých skupín Po et organizovaných skupín

Registrované Rozložené4 Registrované Rozložené1

1997 viac ako 50 kriminálnych skupín5

1998 viac ako 50 kriminálnych skupín2 11
1999 52 kriminálnych skupín2 13
2000 19 3 20 6
2001 11 5 16 8
2002 11 4 15 7
2003 11 2 11 3
2004 11 5 11 6
2005 10 3 11 3
2006 9 3 12 4

Registrované aktivity kriminálnych skupín 
(1997 – 2006)

Násilie proti životu a zdraviu je pomerne frekventovane využíva-
né kriminálnymi skupinami pri dosahovaní zisku a zabezpečovaní 
ochrany ich členov. 

Miroslav LISO , Jozef METE KO
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6 Zdá sa, že vo vä šine prípa-
dov dohodou, ktorá doposia
je akceptovaná – pozn. aut.

Príslušníci PZ prvé správy o vydieraní, na ktorom sa podieľajú 
kriminálne skupiny, registrujú už na začiatku 90. rokov. Páchateľ-
mi uvedenej TČ boli predovšetkým ruskojazyčné kriminálne sku-
piny a skupiny, ktorých členovia pochádzali z bývalej Juhoslávie. 
Pomerne rýchlo boli tieto skupiny nahradené skupinami z domá-
ceho podsvetia.6 

V súčasnosti počet zistených a ohlásených prípadov tejto TČ 
pravdepodobne nekorešponduje so skutočnosťou. Je nutné podot-
knúť, že platenie poplatkov za ochranu sa často zamieňa a prelína 
s vymáhaním dlžnej čiastky, pričom páchateľ formou násilia pôsobí 
na poškodeného s úmyslom zastrašiť ho. Keďže poškodení a svedko-
via majú strach o seba, svoj majetok, rodinu, túto TČ neoznamujú 
a odmietajú spolupracovať s PZ. Prípady, v ktorých bol poškodený 
ochotný spolupracovať s PZ, boli úspešné vyriešené.

Vraždy na objednávku sú zamerané jednak na dlžníkov a veri-
teľov a na zneužité „biele kone“, ktorých služby už nie je možné ďalej 
využívať a existujú obavy z prezradenia. Okrem toho tiež ide o vyba-
vovanie účtov vo vnútri skupiny alebo boj o sféry vplyvu.

Najväčším problémom pri zisťovaní páchateľov týchto vrážd sa 
javí nedostatok informácií o poškodených, ich spôsobe života, pod-
nikateľských aktivitách a vzájomnom prepojení. 

Organizovaná prostitúcia (TČ kupliarstva) je vykonávaná 
predovšetkým v rôznych erotických podnikoch, hoteloch a iných 
ubytovacích zariadeniach. Na organizovanej prostitúcii sa podieľajú 
kriminálne skupiny zložené z členov pochádzajúcich z kosovsko-al-
bánskej oblasti, z Ukrajiny a SR. 

Obchodovanie s ľuďmi bolo a je uskutočňované v prepojení na 
skupiny v zahraničí. Predovšetkým mladé dievčatá a ženy zo SR sú pod 
zámienkou sprostredkovania zamestnania vylákané do zahraničia, 
kde sú nútené pod hrozbou násilia vykonávať prostitúciu. Paradoxom 
je, že predovšetkým vzhľadom na zlú fi nančnú situáciu v niektorých 
rodinách a možnosť dosiahnuť okamžitý zisk majú významný podiel 
na organizovaných aktivitách rodičia alebo iní príbuzní obetí.

V prípade krádeží motorových vozidiel, súčiastok a vecí z nich 
je potrebné uviesť, že naďalej ide o organizovanú latentnú trestnú 
činnosť aj s medzinárodnou účasťou. Škody spôsobené krádežami 
motorových vozidiel značne prevyšujú škody spôsobené inou majet-
kovou kriminalitou. TČ na úseku krádeží motorových vozidiel regis-
trujú príslušníci PZ na celom území SR. Prvenstvo patrí Bratislav-
skému kraju, čo vyplýva z jeho samotnej geografi ckej polohy. 

V súčasnom období je zaznamenaný zvýšený výskyt TČ aj na úseku 
krádeží vlámaním do objektov, v ktorých sa nachádzajú predmety 

Registrované aktivity kriminálnych skupín na území SR



2.4

753

7 Vzh adom na problémy pri 
odpredaji predmetu záujmu 
– pozn. aut.

8 Najmä u DPH – nadmerný 
odpo et – pozn. aut.

kultúrneho dedičstva. Hoci sa doteraz nepodarilo v rámci SR preuká-
zať jednoznačne organizovanosť tejto TČ, je zrejmé, že bez spolupráce 
viacerých osôb (páchateľ, priekupník a odberateľ) by bolo jej páchanie 
pre páchateľa neefektívne.7 To potvrdzujú medzinárodné poznatky, ako 
aj záujem páchateľov o určité predmety a spôsob páchania krádeží. 

Úžeru páchajú členovia kriminálnych skupín tým spôsobom, 
že po vytipovaní podnikateľa, ktorý bol v dočasnej fi nančnej kríze, 
mu ponúknu „výhodnú“ pôžičku. Následne však úmyselne vytvoria 
podmienky znemožňujúce dlžníkovi podnikať, čím dôjde k nepl-
neniu jeho záväzkov a rastu úrokov z poskytnutej pôžičky. Potom 
dochádza k nezákonnému vymáhaniu pohľadávky od dlžníka s cie-
ľom previesť jeho majetok za zlomok skutočnej hodnoty na určené-
ho člena kriminálnej skupiny. 

Ťažiskovými oblasťami kriminality v ekonomike sú daňové pod-
vody8 a oblasť nezákonných fi nančných operácií. Nie je však 
možné obísť ani porušovanie autorských práv. 

V oblasti bankových podvodov a nezákonných fi nančných 
operácií sú zadokumentované prípady aktivít podnikateľských sub-
jektov, ktoré sa pokúsili o získanie značného množstva fi nančných 
prostriedkov formou bankových úverov, pričom sa dopúšťajú rôznej 
trestnej činnosti, najmä podvodov v spolupáchateľstve. Pri uzatvára-
ní úverových zmlúv, ako aj počas celého obdobia trvania úverového 
vzťahu medzi bankou a klientom sa v praxi uplatňujú rôzne neka-
lé až podvodné praktiky. Spôsoby podvodných aktivít súvisiacich 
s obchodovaním so zmenkami sú rôzne. 

V hodnotenom období bolo dokumentovaných viacero prípa-
dov poškodzujúcich záujmy štátu, resp. štátne podniky. Išlo o 
uzatváranie zjavne nevýhodných zmlúv pre štát, tunelovanie štát-
nych podnikov a akciových spoločností s majoritnou účasťou štá-
tu, lukratívne štátne objednávky získané neregulárnym spôsobom, 
ale i podvody v daňovej a fi nančnej sfére. 

Po roku 1990 sú registrované prípady korupčného konania pre-
dovšetkým v súvislosti s transformáciou ekonomiky štátu, v rámci 
ktorej sú registrované aktivity kriminálnych skupín. 

Drogová scéna v SR sa neustále vyvíja. Napriek tomu, že značná 
časť tejto TČ je registrovaná v Bratislave (cca 2/3), nárast počtu osôb 
drogovo závislých bol registrovaný aj v iných krajoch. Bezpečnostná 
situácia v oblasti TČ spojenej s drogami úzko súvisí s kvalitatívnymi 
zmenami drogovej scény. Najvýraznejšie sa to prejavuje v štruktúre 
drogovej kriminality zastúpenej nedovoleným obchodovaním s dro-
gami, nedovoleným tranzitom drog cez územie nášho štátu a držbou 
drog, ale aj organizovaním nezákonnej prepravy drog. 

Miroslav LISO , Jozef METE KO
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Na nelegálnom migračnom pohybe cez naše územie sa výraz-
ne podieľajú prevádzačské kriminálne skupiny. Tie za úplatu pre-
vádzajú skupiny občanov „tretích štátov“ cez štátne hranice viace-
rých štátov z východiskových krajín nelegálnej migrácie až do krajín 
cieľových. 

Prevádzači cez naše územie prepravujú väčšie skupiny nelegál-
nych migrantov, často v počtoch 30 – 40 osôb. Ich podiel na cel-
kovom počte osôb predvedených za protiprávne prekročenie štát-
nej hranice dosahoval až 80 %. Hlavní organizátori prevádzačskej 
činnosti sa zdržujú na našom území, a na území Maďarska a ČR 
a navzájom koordinujú svoje kriminálne aktivity. Prevádzané osoby 
sú osobitnou kategóriou obetí TČ. Peniaze, ktoré platia organizá-
torom, predstavujú celý ich majetok. Po ich zadržaní zostávajú na 
našom území bez fi nančných prostriedkov. Formy a metódy prevá-
dzačstva sa neustále zdokonaľujú. 

Formy a metódy aktivít kriminálnych skupín, či už vo vzťahu 
k modu operandi, alebo používaným prostriedkom, sa tiež výraz-
ne menia. V analyzovanom období je to vyvolané predovšetkým 
nárastom potreby „vyššej kvalifi kácie“ sofi stikovaných organizova-
ných foriem TČ. Obdobie pred rokom 1997 a počiatky hodnote-
ného obdobia sú typické nástupom a expanziou z hľadiska rozsahu 
a tzv. „tradičných“ foriem organizovanej kriminality. Naproti tomu 
druhá časť obdobia, výrazne už okolo prelomu tisícročia, je typická 
zmenou kvalifi kovanosti organizovania v štádiu prípravy i realizá-
cie TČ. 

Dôvod je pomerne jednoduchý – na konci 90. rokov doš-
lo k prvým výrazným úspechom pri odhaľovaní organizovaných 
foriem TČ. Preto dochádza k záujmu o formy a metódy policaj-
ných činností, rozvoj metód zakrývania zločinu a likvidovania mož-
ností odhalenia aj veľmi odbornými spôsobmi. Kvalifi kované – až 
vedecky podložené, vopred testované a precízne realizované for-
my trestnej činnosti sú stále typickejšie pre organizovaný zločin v 
SR. Mení sa kvalita využívaných technických prostriedkov – druhy 
komunikačného spojenia, prostriedky prekonávania zabezpečova-
cích zariadení, prostriedky likvidácie protivníkov alebo obetí vrá-
tane ich zostatkov, prostriedky na zabezpečenie krytia a falšovania 
identity atď. 

Na druhej strane dochádza k prieniku kvalifi kovaných a vyso-
ko vzdelaných osôb do kriminálneho prostredia – ako spôsobu 
života a spôsobu získania fi nancií na profesionálnej úrovni. Tie-
to osoby sa stávajú organizátormi alebo poradcami vedúcich osôb 
v podsvetí. Pri niektorých sofi stikovaných formách TČ sa vytvárajú 

Registrované aktivity kriminálnych skupín na území SR
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9 Nízko relevantné aktivity 
kriminálnych skupín – pozn. 
aut.

špecifi cké kriminálne skupiny, ktoré sú uzavreté pre iné formy a dru-
hy TČ: skupiny špecializované na jeden alebo skupinu TČ a prienik 
iných osôb do týchto skupín je veľmi obmedzený. 

V hodnotenom období možné nebezpečenstvo predstavujú záuj-
my extrémistických, ale aj kriminálnych skupín, ktoré sledujú pre-
sadenie vlastných záujmov a ich aktivity môžu prerásť do teroristic-
kých útokov.9

SR sa doposiaľ len v minimálnej miere stretá s medzinárodným 
terorizmom. Z vyhodnotení operatívnej situácie na tomto úseku 
možno prejudikovať, že štruktúra a dynamika vývoja TČ, ktorá spa-
dá do vecnej pôsobnosti odboru boja proti terorizmu, sa v sledova-
nom období prenikavo nezmenila. 

V závere tejto časti príspevku autori považujú za potrebné zdô-
razniť, že v danom prípade ide o hodnotenie aktivít kriminálnych 
skupín, ktoré sú zjavné a registrované príslušníkmi PZ SR. 

Prí iny a podmienky vzniku a existencie latencie 
aktivít kriminálnych skupín

V procese výskumu pri riešení úlohy, ktorá vyplýva z cieľov toh-
to príspevku, boli zisťované názory odborníkov z policajnej praxe 
na príčiny a podmienky, ktoré najvýraznejším spôsobom ovplyvňu-
jú latentnosť aktivít kriminálnych skupín. Cieľom skúmania bola 
konfrontácia názorov a sekundárne porovnanie výsledkov výskumu, 
ktoré boli získané pri poznávaní príčin a podmienok, ktoré ovplyv-
ňujú odhaľovanie a dokazovanie TČ spáchaných členmi kriminál-
nej skupiny.

Z výsledkov prieskumnej sondy je zrejmé, že odhaľovanie aktivít 
kriminálnych skupín prebieha za konfl iktnej situácie, ktorá sťažu-
je zistenie samotnej existencie udalosti (trestného činu). V súlade 
s naším poznaním konfl iktnú situáciu ovplyvňujú predovšetkým: 

rozpor medzi rozsahom a kvalitou aktivít, ktoré realizujú čle-  
novia kriminálnych skupín v procese páchania trestného činu 
v jeho jednotlivých štádiách; 
aktivity, ktoré môžu realizovať pracovníci zabezpečujúci úlohy   
na úseku odhaľovania, resp. identifi kácie aktivít kriminálnych 
skupín; 
právne vzťahy vznikajúce medzi členmi kriminálnych skupín   
a príslušníkmi PZ, ktorí sa podieľajú na odhaľovaní (identifi -
kovaní), vymedzujúce práva a povinnosti oboch strán pri rea-
lizácii trestnej činnosti. 

Miroslav LISO , Jozef METE KO
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10 Riadeným rozhovorom v 
roku 2006 bolo oslovených 
celkom 18 respondentov z 
Prezídia PZ SR – pozn. aut.

11 Potvrdili všetci respondenti 
– pozn. aut.

12 Potvrdili všetci respondenti 
– pozn. aut.

13 Potvrdilo 87,5 % respon-
dentov – pozn. aut.

14 Potvrdilo 70 % responden-
tov – pozn. aut.

15 Potvrdilo 67,5% respon-
dentov – pozn. aut.

16 Potvrdilo 62,5 % respon-
dentov – pozn. aut.

17 Potvrdilo 62,5 % respon-
dentov – pozn. aut.

18 Potvrdilo 57,5 % respon-
dentov– pozn. aut.

19 Potvrdilo 55 % responden-
tov– pozn. aut.

Pri skúmaní týchto vzťahov10 boli zistené nasledovné údaje:
príslušníci PZ môžu plniť úlohy na úseku odhaľovania (identi-  
fi kácie) len v súlade so zákonom a v rozsahu stanovenom (limi-
tované) zákonom; tieto limity sú známe páchateľom trestných 
činov;11 
členovia kriminálnych skupín pri realizácii vytýčených cieľov   
žiadne zákony ani limity neuznávajú; ich aktivity sú mnohokrát 
utajené nielen pred verejnosťou, ale aj pred príslušníkmi PZ,12 
páchatelia sa dopúšťajú trestných činov v čase a priestore,   
v ktorom sa nenachádzajú pracovníci zabezpečujúci odhaľo-
vanie kriminality,13 
na riešení úloh, ktoré sú spojené s odhaľovaním (identifi káciou)   
aktivít kriminálnych skupín, participujú (priamo a sprostred-
kovane) páchatelia trestného činu; informácie o aktivitách prí-
slušníkov polície vyvolávajú reakciu zo strany kriminálnej sku-
piny, ktorej cieľom je utajiť odraz aktivít vykonaných v procese 
páchania TČ, resp. paralyzovať aktivity príslušníkov PZ;14 
členovia kriminálnych skupín a páchatelia TČ v procese príp-  
ravy a pri páchaní TČ využívajú stále častejšie a v širšom roz-
sahu vedecké poznatky a moderné technické prostriedky, 
nezriedka natoľko kvalitatívne nové, že im umožňujú páchať 
a účinne zastierať TČ, ktorá bola doposiaľ málo frekventova-
ná, alebo sa vôbec nevyskytovala, markantným príkladom je 
napr. kriminalita páchaná využitím modernej výpočtovej tech-
niky (počítačová kriminalita), o ktorej odborníci predpokla-
dajú, že jej skutočný rozsah značne prevyšuje počet odhale-
ných a stíhaných skutkov;15 
zrejmý je rast profesionálnej úrovne páchateľov;  16 
profesionálna úroveň členov kriminálnych skupín sa premie-  
ta aj v samotnej racionalizácii organizácie a riadenia v procese 
páchania a zakrývania TČ;17 
vzhľadom na miesto a čas (teda kde a kedy dochádza k TČ)   
a vzhľadom na jej subjekty pri tejto TČ neexistujú svedkovia; 
uvedenú situáciu členovia kriminálnych skupín mnohokrát 
ovplyvňujú tým, že napr. do TČ veľmi cieľavedome a systema-
ticky zapájajú ďalšie subjekty – potenciálnych svedkov, kto-
rých predovšetkým korupciou dostávajú do určitej závislosti 
– napr. vydieraním, zastrašovaním, podplácaním apod.;18 
do kriminálnych aktivít sa zapájajú nielen členovia kriminál-  
nych skupín, ale aj iné subjekty – fi rmy, organizácie (aj v zahra-
ničí), čím výrazne sťažujú odhalenie a následne dokumento-
vanie TČ;19 

Registrované aktivity kriminálnych skupín na území SR
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20 Potvrdilo 95 % responden-
tov – pozn. aut.

využívajú korupciu ako prostriedok na presadenie svojich   
zámerov, napr. na zabránenie realizovania objektívnej kontro-
ly, resp. samotného procesu odhaľovania TČ, a to aj vo vzťahu 
k príslušníkom PZ a pod.20 

Z dokumentovaných výsledkov je tiež zrejmé, že dobu latencie 
aktivít kriminálnych skupín do značnej miery ovplyvňujú aj aktivity 
príslušníkov PZ, ktorá závisí od včasného odhaľovania a identifi ká-
cie existencie týchto aktivít, ich povahy, vyspelosti páchateľov, ich 
schopnosti zahladzovať TČ atď.

Čiastkové výsledky výskumu, ktoré sú sumarizované v príspevku, 
potvrdzujú, že konštatovanie o potrebe komplexného dlhodobého 
strategického riešenia problémov súvisiacich s organizovanou kri-
minalitou (aj napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom) nie je 
v požadovanom rozsahu v podmienkach SR realizované. Na zákla-
de analyzovaných faktorov je možné doteraz realizované opatrenia 
v oblasti kontroly organizovanej kriminality na území SR výrazne 
zhodnotiť.

ZDROJE

Prezídium PZ SR, Správa o bezpe nostnej situácii v SR za roky 1997 – 2006.[1]
Prieskumná sonda realizovaná riadeným rozhovorom s príslušníkmi Prezídia PZ [2]
SR.
Vyšetrovacie spisy Úradu boja proti organizovanej kriminalite (41 – roky 2004 [3]
– 2006).
Vyšetrovacie spisy Úradu boja proti organizovanej trestnej innosti (52 – roky [4]
2000 – 2003).

Miroslav LISO , Jozef METE KO
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1 V roku 2005 Transparen-
cy International Slovensko 
( alej TIS) organizovala 
prieskum, v rámci ktorého 
viac ako štvrtina responden-
tov (27 %) uviedla, že korup-
ciu považuje za jeden z naj-
závažnejších problémov (po 
životnej úrovni, nezamestna-
nosti a zdravotníctve) [5, s. 3] 
– pozn. aut.

2 Pod a štatistík MV SR bolo v 
roku 1999 zaregistrovaných 
54 trestných inov korupcie. 
V roku 2006 to však bolo až 
302 trestných inov, o je 
v porovnaní s rokom 1999 
nárast o 248 prípadov, t. j. o 
459 %. V porovnaní s rokom 
2005 bol zaznamenaný 
nárast korupcie o 64 prípa-
dov, t. j. o cca 27 %. Prie-
merne pribudne 35 prípadov 
ro ne. Pod a údajov generál-
nej prokuratúry však po et 
prípadov, kde bolo ukon e-
né trestné stíhanie pre trest-
ný in korupcie, klesá. Napr. 
v roku 2000 bolo trestné stí-
hanie ukon ené v 43 prípa-
doch, kým v roku 2005 iba v 
30 prípadoch – pozn. aut.

3 Medzinárodný menový 
fond a Svetová banka použí-
vajú tzv. index korupcie, kto-
rý zobrazuje spotrebu asu,
ktorý manažéri musia strávi
so štátnymi úradníkmi. TIS 
používa CPI (Corruption Per-
ception Index) – index vníma-
nia korupcie, ktorý vypovedá 
o tom, ako vnímajú korupciu 
v jednotlivých inštitúciách 
respondenti prieskumov v 
jednotlivých krajinách. Hod-
nota CPI sa pohybuje od 0 
po 10, pri om hodnotenie 10 
znamená, že verejný sektor 
príslušnej krajiny je vnímaný 
ako istý. SR je pod a štatistík 
v poradí 49. krajinou (zo 163 
celkového po tu krajín), kto-
rá je ohrozená korupciou. V 

Autorka: Monika HULLOVÁ

Oponentka: Mária KOČNEROVÁ

„Korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, 
podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša 

hospodársku súťaž, bráni hospodárskemu rozvoju a ohrozuje stabilitu 
demokratických inštitúcií a morálne základy spoločnosti.“ [8] 

Úvod
Všeobecná charakteristika korupcie
Najčastejšie príčiny a formy korupcie
Globálne nástroje kontroly korupcie
Záver a implikácie pre Slovensko

Úvod

Korupcia so všetkými jej sprievodnými prejavmi predstavuje vážny celo-
spoločenský problém, ktorému je potrebné venovať primeranú pozor-
nosť. Skutočné nebezpečenstvo korupcie tkvie v tom, že ohrozuje občian-
sku rovnosť aj rovnosť šancí a príležitostí, teda demokraciu v pravom 
zmysle slova. V mnohých prípadoch si ani samotní účastníci korupčného 
konania toto nebezpečenstvo neuvedomujú. Spoločnosť si ho však uve-
domuje veľmi dobre, čo potvrdzujú výsledky niektorých prieskumov.1 

Paradoxné je, že mnohé policajné a iné štatistiky za posledné 
roky,2 ale aj výsledky odborných štúdií národných a medzinárod-
ných inštitúcií3, nie sú celkom jednoznačné, čo sa týka stavu a ten-
dencií vývoja korupcie u nás. Príčin môže byť niekoľko. Okrem 
iného ich možno hľadať i v neustálom zvyšovaní sofi stikovanosti 
páchania tejto trestnej činnosti. Tieto tvrdenia podporujú aj analý-
zy realizovaných prípadov v roku 2006.4 

Všeobecná charakteristika korupcie

Je zrejmé, že neexistuje žiadna presná defi nícia, ktorá by sa dala 
aplikovať na všetky jej formy, alebo by mohla byť všeobecne uznaná 
ako jej charakteristika.

Korupcia a možnosti 
jej kontroly
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roku 2006 sme však dosiah-
li najlepší index v doterajšej 
histórii (4,7) – pozn. aut.

4 Páchatelia aj na základe zna-
lostí medializovaných prípa-
dov páchajú trestnú innos
kvalifikovanejším spôsobom, 
sú opatrnejší, asto priamo 
nežiadajú úplatok, len to 
správaním nazna ia a akajú, 
kým im je úplatok poskytnu-
tý, prípadne požadujú úplatok 
vopred a vždy cez overené 
osoby bez toho, aby sa stretli 
s osobou, ktorá úplatok posky-
tuje [2, s. 3] – pozn. aut.

5 Napr. korup né trestné iny 
verejných inite ov, štátnych 
úradníkov, funkcionárov a 
pod. – teda osôb so špeciál-
nym štátno-mocenským šta-
tútom pri ude ovaní rôznych 
povolení, oprávnení a vydá-
vaní rozhodnutí – pozn. aut.

6 Napr. podplácanie spro-
stredkovate a pri pride ovaní 
kontraktov za podmienky, že 
sú pri tom ohrozené verejné 
záujmy alebo záujmy štá-
tu, ale aj korup né aktivity 
v pois ovniach, stavebných 
sporite niach, bankách, tele-
komunikáciách, energetike, 
v médiách at . – pozn. aut.

7 Ustanovenie o nekalej sú a-
ži pod a § 44 ods. 2 a § 49 
zákona [7] – pozn. aut.

8 V rámci ustanovení pojed-
návajúcich o povinnostiach 
zamestnanca – pozn. aut.

9 Napr. pod a § 222 úvero-
vý podvod, § 223 pois ovací 
podvod, § 241 machinácie 
v súvislosti s konkurzným a 
vyrovnávacím konaním, § 
250 zneužitie ú asti na hos-
podárskej sú aži, § 256 poru-
šovanie predpisov o naklada-
ní s kontrolovaným tovarom 
a technológiami, § 259 skres-
ovanie údajov hospodárskej 

a obchodnej evidencie, § 
265 zneužívanie informácií 
v obchodnom styku zákona 
[12] – pozn. aut.

Spoločný významový základ defi nícií korupcie spočíva v zneuží-
vaní právomocí, postavenia alebo funkcie, resp. zužujú korupciu na 
tzv. úplatkárstvo. Úplatkárstvo ako primárna forma korupcie sa čas-
to nesprávne považuje za synonymum korupcie. Na tomto mieste je 
však potrebné upozorniť na širší záber korupcie, ktorá okrem pri-
jímania úplatku a podplácania (alias pasívneho a aktívneho úplat-
kárstva) zahŕňa aj iné správanie sa k osobám, ktoré majú zverené 
kompetencie vo verejnom alebo súkromnom sektore. 

Objektom korupčných deliktov nie je len verejný sektor,5 ale aj 
súkromný sektor.6 Staršie právne úpravy postihovali korupciu iba vo 
verejnom sektore a až neskôr došlo k rozšíreniu právnej ochrany aj 
na súkromný sektor v súlade s cieľmi a záujmami Trestnoprávneho 
dohovoru o korupcii a projektu OCTOPUS Rady Európy. Príkla-
dom takýchto úprav môžu byť niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka7, Zákonníka práce8, alebo Trestného zákona.9 Vysoko 
aktuálne sú trendy rozširovania škály objektov korupčných delik-
tov v snahe poskytovať právnu ochranu nielen vnútroštátnym, ale 
aj zahraničným záujmom. To do určitej miery súvisí s neustálymi 
kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami trestnej činnosti. Tieto 
zmeny spočívajú v náraste počtu zločinov a najmä závažných zlo-
činov, mnohokrát i medzinárodného charakteru, ktoré si a priori 
vyžadujú užšiu medzinárodnú spoluprácu.10 

Korupcia sa týka spravidla dvoch subjektov (prijímateľa úplat-
ku, podplácajúceho), za určitých okolností ich môže byť i viac (napr. 
pri nepriamej korupcii). Obvykle tu nie je personifi kovaná obeť11 – 
je ňou celá spoločnosť ako taká. Vychádzame pritom zo všeobecne 
známeho faktu, že korupcia má charakter obchodu výhodného pre 
obe zúčastnené strany. Spravidla ani jedna z nich nie je z hľadiska 
trestnoprávneho, ale ani iného, korupciou dotknutá, a práve preto 
nemá záujem na prezradení korupčného aktu, čomu nasvedčuje aj 
spôsob páchania a utajovania tejto činnosti. 

Čo sa týka vekovej skladby páchateľov korupcie, podľa štatistík 
v roku 2006 išlo najčastejšie o osoby v rozmedzí 30 – 40 rokov (50 
osôb). 12 Z hľadiska postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia 
bolo najviac obvinených podnikateľov (40).13 

Typické spôsoby páchania zahŕňajú okrem tradičného úplat-
kárstva aj iné formy pôsobenia na kompetentný subjekt (napr. 
korupcia cez vydieranie). Najčastejšie však korupcia býva realizova-
ná v súkromí, bez písomného dokladu, zanechaných kriminalisticky 
relevantných stôp a svedkov. Práve to sú najpravdepodobnejšie prí-
činy vysokej latentnosti korupcie. Korupcia však nemusí za každých 
okolností napĺňať znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného 
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10 O tom sved ia aj niektoré 
ustanovenia Trestného záko-
na [12], napr. §§ 330, 331, 
334, 335 – pozn. aut..

11 V tradi nom ponímaní 
poškodený – pozn. aut.

12 alej nasledovali: skupina 
20-30 rokov (47 osôb), 40-50 
rokov (44 osôb), skupina nad 
50 rokov (15 osôb) [2, s. 3] – 
pozn. aut.

13 alej nasledovali oso-
by, ktoré neuvádzali žiadne 
povolanie (35), zamestnan-
ci v súkromných spolo -
nostiach (30), policajti (20), 
zamestnanci vo verejnej a 
štátnej správe (13), cudzí 
štátni príslušníci (3), advokáti 
(3), dôchodcovia (3), sudco-
via (2), prokurátori (1), lekári 
(1), mestskí policajti (1), kon-
trolóri v MHD (1), väzni (1) 
a psychológovia (1) [2, s. 3] 
– pozn. aut.

14 Zákon pod neoprávnenou 
výhodou rozumie úplatok 
alebo inú nenáležitú výho-
du, ktorú doty ná osoba nie 
je oprávnená prija  alebo 
poskytnú  – pozn. aut.

15 Korup né javy sú asto 
v rozpore s l. 1 prvej hla-
vy ústavného zákona [10], 
kde je zakotvená ob ianska 
rovnos , prípadne môže ís
o porušovanie l. 2, kde je 
stanovené, že „štátnu moc 
možno uskuto ova  iba 
v prípadoch a v medziach 
ustanovených zákonom a 
to spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon“. Na druhej strane (v 
zmysle l. 36 ods. 2) každý, 
„kto tvrdí, že bol ukrátený 
na svojich právach rozhod-
nutím orgánu verejnej sprá-
vy môže sa obráti  na súd, 
aby preskúmal zákonnos
takéhoto rozhodnutia, ak 
zákon neustanoví inak“. A 
v zmysle ods. 3 „každý má 
právo na náhradu škody, kto-
rú spôsobilo nezákonné roz-
hodnutie súdu, iného štátne-
ho orgánu i orgánu verejnej 

činu v zmysle Trestného zákona, ale môže byť iba v rozpore s morál-
nymi a etickými princípmi spoločnosti. Je to tak preto, že niektoré 
menej závažné druhy korupčných javov – napr. drobné pozornosti, 
kvety, darčeky a pod. – môžu byť spoločnosťou všeobecne akcepto-
vané, ak nie sú spojené s protislužbou. 

Motívom korupcie je obvykle obojstranný zisk. Korupcia sme-
ruje k získaniu neoprávnených výhod akéhokoľvek druhu pre 
seba alebo pre iných.14 Okrem toho tu existuje kauzálny vzťah 
medzi prijatím úplatku a protislužbou spočívajúcou v neplnení 
povinností, porušovaní záväzných alebo všeobecne záväzných pravi-
diel, prekračovaní právomocí a pod. Pri kvalifi kácii skutku je zložité 
hovoriť o dolnej hranici trestnosti prijímania úplatku vzhľadom na 
to, že zákon nestanovuje dolnú hranicu pevnou sadzbou. Výhodu 
však môže prijať aj tretia osoba, ktorá sa snaží ovplyvniť rozhodovací 
proces v prospech podplácajúcej osoby. 

V praktickom živote dominujú plnenia majetkovej povahy. V 
roku 2006, tak ako po predchádzajúce roky, najčastejšie spočívali 
v poskytnutí peňazí, zaplatení služby a poskytnutí rôznych služieb 
alebo vecí do užívania. Spomedzi plnení nemajetkovej povahy to 
bolo poskytnutie sexuálnych služieb, zvýhodnenie iného neodôvod-
neným skrátením lehoty na vybavenie úradnej záležitosti či zvýhod-
nenie v kariérnom postupe[2, s. 3]. 

Na základe uvedeného sa možno prikloniť k najčastejšie použí-
vanej defi nícii korupcie, ktorá je podľa názoru mnohých odborní-
kov aj najvýstižnejšia, vzhľadom na to, že postihuje všetky jej dôle-
žité aspekty. Korupcia je historicky premenlivý, negatívny spo-
ločenský jav, ktorý okrem prijímania úplatku a podplácania 
(alias pasívneho a aktívneho úplatkárstva) zahŕňa aj akékoľvek 
iné správanie sa k osobám, ktoré majú zverené kompetencie vo 
verejnom alebo súkromnom sektore a smeruje k získaniu nená-
ležitých výhod akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre iných. 

Závažnosť korupcie spočíva vo viacerých skutočnostiach. V prvom 
rade si je potrebné uvedomiť, že ide o rozpor so základnými ľudský-
mi právami a slobodami, ktoré sú zakotvené v Ústave SR a tým, že 
ohrozuje rovnosť šancí a príležitostí, ohrozuje aj demokraciu ako 
takú.15 Okrem toho narúša čistotu verejného života nezákonným 
ovplyvňovaním rozhodovacieho procesu kompetentných subjektov, 
spôsobuje materiálne a iné škody v ekonomike16a negatívne pôsobí 
aj na formovanie právneho a morálneho vedomia občanov. Často 
sa možno stretnúť s názorom, že korupcia súvisí s tzv. kultúrnym 
relativizmom, to znamená, „že ľudia chápu korupciu ako najreálnejší 
spôsob získavania vecí, ktoré chcú a potrebujú“ [7, s. 23]. Ak by sme sa 
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správy alebo nesprávny úrad-
ný postup“ – pozn. aut.

16 Dieter Frisch „poukazuje 
na to, že ke  sa štát zadlží, 
kvôli realizácii ekonomic-
ky neefektívnych projektov, 
dodato né zad ženie spôso-
bené korupciou nezah a iba 
10 až 20 % nákladov navy-
še, ale celú investíciu, celých 
100 % je možné pripísa  na 
vrub nepoctivých rozhodnutí 
za a  neproduktívne projek-
ty“ [7, s. 25 –26].

17 Sem patrí napr.: spácha-
nie tohto trestného inu 
tzv. závažnejším spôsobom 
konania – ak je spáchanie 
tohto trestného inu poru-
šením povinností vyplývajú-
cich zo zamestnania, povo-
lania alebo funkcie, prija-
tie úplatku, ktorý presahuje 
sumu 4 mil. Sk, spáchanie 
trestného inu v súvislos-
ti s obstarávaním vecí vše-
obecného záujmu, prípadne 
verejným inite om, zahra-
ni ným verejným inite om,
lenom zahrani ného par-

lamentného zhromaždenia, 
sudcom alebo úradníkom 
medzinárodného súdneho 
orgánu uznaného SR, alebo 
zástupcom i zamestnancom 
medzinárodnej, nadnárod-
nej, medzivládnej organizá-
cie alebo orgánu, s ktorým je 
SR v zmluvnom vz ahu, ale-
bo osobou v obdobnej fun-
kcii, spáchanie tohto trestné-
ho inu vo i osobe používa-
júcej špeciálny právny status 
at . – pozn. aut.

pri vymedzovaní opodstatnenosti boja proti korupcii obmedzili na 
konštatovanie, že korupcia je len súčasťou kultúry spoločnosti, urči-
te by to nebol dostatočne pádny dôvod pre jej elimináciu. 

Elementárnym rysom korupcie je teda jej závažnosť, od ktorej sa 
odvíjajú ďalšie, nemenej dôležité rysy. V čom tkvie jej nebezpečen-
stvo pre spoločnosť bolo spomenuté vyššie, riziká však môžu vply-
vom určitých faktorov gradovať. Tieto faktory možno rozdeliť do 
dvoch základných kategórií: trestnoprávne a kriminálne. 

Trestnoprávne faktory vyplývajú z našej platnej právnej úpravy a 
zjednodušene možno povedať, že ide o skutočnosti podmieňujúce 
použitie vyššej trestnej sadzby.17 

Kriminálne faktory kontinuálne nadväzujú na faktory trestno-
právne, resp. možno hovoriť o ich vzájomnej podmienenosti. Jed-
ným z dôležitých bodov je súvislosť korupcie a organizovaného 
zločinu. Organizovaný zločin si veľmi skoro uvedomil, že korupcia 
patrí k účinným prostriedkom na dosiahnutie vyšších ziskov alebo 
na vyhnutie sa postihu.

Keďže je prioritným cieľom organizovaného zločinu maximali-
zácia ziskov umožnená nerušeným pokračovaním obchodu, protis-
poločenské štruktúry využívajú korupčné aktivity nasmerované voči 
daňovým úradníkom, inšpektorom, colníkom, policajtom atď. Kaž-
doročne sa policajné zložky stretávajú s niekoľkými prípadmi prepo-
jenia korupcie a organizovaného zločinu. Začiatkom roka 2007 bol 
napr. zaregistrovaný prípad nelegálneho organizovaného obchodu 
so zvieratami z Ázie, do ktorého boli zapletení skorumpovaní colní-
ci. Organizovaný zločin funguje na objednávku a promptne vypĺňa 
každú ekonomicky výhodnú trhovú medzeru. Môžeme teda odô-
vodnene predpokladať, že výskyt takéhoto konania nie je a v blízkej 
budúcnosti nebude ojedinelým javom.

Na druhej strane platí, že ak chce organizovaný zločin maximalizo-
vať svoje zisky, je prinajmenšom vhodné vyhnúť sa trestnej zodpoved-
nosti. K zabezpečovaniu beztrestnosti dochádza najmä podplácaním 
orgánov zainteresovaných v trestnom konaní, t. j. súdu, prokuratúry a 
polície. Vyskytli sa aj prípady, keď poškodený sľúbil zmeniť svedeckú 
výpoveď za poskytnutie úplatku alebo vyšetrovateľ žiadal úplatok za 
zničenie vyšetrovacieho spisu. V roku 2006 boli z korupcie obvinení 
2 sudcovia, 3 advokáti, 1 prokurátor a 20 policajtov, no prepojenie 
na organizovaný zločin nebolo preukázané ani v jednom prípade - to 
však nie je dôkazom nereálnosti takéhoto predpokladu.

Najnebezpečnejšou rovinou je nadväzovanie vzťahov s osobami na 
vyššej mocenskej úrovni a ovládnutie rozhodovacieho aparátu v pros-
pech organizovaného zločinu. Podľa dostupných údajov u nás doteraz 
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18 SR sa asto ozna uje ako 
„srdce Európy“, nie je preto 
náhodou, že ním prechádza-
jú najznámejšie trasy organi-
zovaného zlo inu (napr. tzv. 
balkánska). – pozn. aut.

19 Trestnoprávna konvencia o 
korupcii, Dohoda o boji pro-
ti podplácaniu zahrani ných
verejných inite ov v medzi-
národných obchodných 
transakciách, Konvencia o 
boji proti korupcii úradníkov 
spolo enstva a jednotlivých 
štátov at . – pozn. aut.

20 V našej právnej úprave 
sa možno stretnú  s ustano-
vením o trestnosti prijíma-
nia úplatku a inej nenále-
žitej výhody zahrani ným 
verejným inite om, lenom 
zahrani ného parlamentné-
ho zhromaždenia, sudcom 
alebo úradníkom medziná-
rodného súdneho orgánu, i
zamestnancom medzinárod-
nej, nadnárodnej, medzivlád-
nej organizácie alebo orgánu. 
Trestnos  korupcie medziná-
rodného významu je zakot-
vená v §§ 330, 331, 334, 335 
zákona [12] – pozn. aut.

21 V roku 2005 bolo zistených 
238 prípadov korupcie, stíha-
ných bolo však iba 110, obža-
lovaných 67 a  odsúdených 
iba 31. Efektívnos  tohto pro-
cesu dosahuje v tomto prípa-
de iba 13 % – pozn. aut.

22 Vychádzame z toho, že 
korupcia má charakter 
obchodu výhodného pre obi-
dve strany, teda pre korum-
povaného aj korumpujúce-
ho. Ani jedna zo strán nemá 
záujem na prezradení tej-
to skuto nosti, o sa okrem 
iného prejavuje aj v tom, že 
asto máva charakter ústnej 

dohody v súkromí a býva rea-
lizovaná iba v prítomnosti jej 
subjektov bez alších sved-
kov a písomných dokladov – 
pozn. aut.

23 Pod a § 86 písm. f usta-
novenia o ú innej útosti 

nebol jednoznačne preukázaný priamy vplyv organizovaného zločinu 
na mocenský aparát, čím opätovne nechceme tvrdiť, že sa tak nedeje. 

Ďalším faktorom zvyšujúcim závažnosť korupcie je potenciálna 
internacionalizácia. Hlavne po páde železnej opony si asi budeme 
musieť zvyknúť na skutočnosť, že trestná činnosť nebude obmedzo-
vaná hranicami štátu, ale bude hľadať možnosti expanzie do ďal-
ších štátov. A aj keď je SR pomerne malým štátom, vzhľadom na 
svoju pre organizovaný zločin „výhodnú polohu“18 musí rátať so 
zvyšovaním počtu medzinárodne organizovaných trestných činov, 
v ktorých budú fi gurovať aj občania nášho štátu. Doteraz situácia 
viac nasvedčovala tomu, že SR bola prevažne tranzitnou krajinou 
medzinárodného organizovaného zločinu. V súčasnosti ale už mož-
no postrehnúť badateľnú zmenu vývoja s rozšírením aj na zdrojovú 
či cieľovú krajinu. Dôkazom opodstatnenosti týchto obáv je aj uzat-
váranie medzinárodných dohôd o korupcii19 a zaradenie ich ustano-
vení do právnej úpravy účastníckych štátov.20 

V neposlednom rade treba spomenúť vysokú mieru latencie, o 
ktorej svedčí nízky počet odhalených a zdokumentovaných trest-
ných činov aj nízky počet takto odsúdených páchateľov.21 Príčiny 
tohto javu možno vidieť v spôsobe páchania korupcie a okolnos-
tiach s tým súvisiacich.22 

Z analýzy prípadov realizovaných v roku 2006 vyplýva, že mies-
tom preberania úplatkov sú vo väčšine prípadov kancelárie alebo 
pracoviská tých, ktorí úplatky berú. Boli však zaregistrované aj prí-
pady, kde preberanie úplatku prebiehalo v reštauráciách, prípadne 
v autách skrytým spôsobom [2, s. 3].

Medzi ďalšie negatívne skutočnosti patrí napr. nedostatočná pri-
pravenosť kontrolných orgánov, neochota občanov pomáhať pri 
odhaľovaní, dokumentovaní a dokazovaní korupcie, nedostatočné 
využívanie inštitútu účinnej ľútosti.23 Doterajšie techniky na odha-
ľovanie korupcie ako vyťažovanie páchateľov a obete sú nedostaču-
júce, pretože tu spravidla chýba personifi kovaná obeť a stopy z kri-
minalistického hľadiska nie sú také zreteľné ako pri iných formách 
trestnej činnosti (napr. pri majetkovej trestnej činnosti) atď. 

V roku 2006 bol zaznamenaný trend zníženého záujmu ozna-
movateľov spolupracovať s políciou. Tento trend je o. i. spôsobe-
ný aj zlou skúsenosťou s následným trestným konaním. Opakované 
výsluchy, konfrontácie s obvineným, odročenie pojednávaní spojené 
s cestovaním do sídla špeciálneho súdu v Pezinku, útoky na bezú-
honnosť zo strany obvinených, obhajcov, medializovanie osôb ozna-
movateľov, nedostatočné oprávnenia polície účinne chrániť takéto 
osoby pred následným neprimeraným konaním zo strany orgánov 
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Trestného zákona [12] zani-
ká trestnos  podplácania a 
nepriamej korupcie iba vte-
dy, ak páchate  bol o úplatok 
alebo inú výhodu požiadaný 
a urobil o tom dobrovo -
né a bezodkladné oznáme-
nie kompetentnému orgá-
nu (napr. orgánu innému v 
trestnom konaní alebo poli-
cajnému zboru) – pozn. aut.

24 Túto skuto nos  si už dáv-
no uvedomila aj vláda SR, 
ktorá vo svojich základných 
cie ových dokumentoch 
vyjadrila snahu pozna  a eli-
minova  tento jav [11, s. 6] – 
pozn. aut.

štátnej správy a samosprávy, ak voči nim, resp. ich pracovníkom 
smerovalo trestné konanie, určite neprispievajú k zlepšeniu situácie 
na tomto úseku. Pre médiá tiež prezentácia korupčných prípadov 
už nie je taká zaujímavá ako v predchádzajúcom období a venujú 
pozornosť len „väčším“ prípadom. Rovnako je však možné hodnotiť 
aj otvorené návrhy na zrušenie špeciálneho súdu [2, s. 2]. 

Naj astejšie prí iny a formy korupcie

Základným predpokladom úspešného riešenia tohto problému je 
poznať príčiny a formy korupčného konania. Ak budeme vedieť, 
ako sa trestná činnosť pácha, aké má formy a prečo vzniká, môže 
nám to pomôcť pri voľbe najvhodnejšieho opatrenia, či už preven-
tívneho alebo represívneho charakteru.24 

Príčiny korupcie ako negatívneho spoločenského javu možno 
vidieť vo viacerých skutočnostiach. Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že priestor pre korupciu vzniká vtedy, ak pravidlá neexistujú, 
sú v nich medzery a nedostatky a sú nejasné a nepredvídateľné, čo 
umožňuje voľnosť v rozhodovaní a subjektivizmus, ak sa ich dodr-
žiavanie nevynucuje. Medzi determinujúce faktory korupcie v pod-
mienkach SR možno zaradiť najmä: 

vysokú mieru kontroly štátu nad hospodárstvom, ktorá pretr-  
váva z obdobia pred rokom 1989;
postavenie majetku v rebríčku hodnôt (podľa sociologických   
prieskumov možno predpokladať, že majetok v ňom zohrá-
va čoraz významnejšiu úlohu, v nadväznosti na vzmáhajúci sa 
trend konzumného spôsobu života);
existenciu korupčnej tradície;  
významné spoločenské zmeny sprevádzané prejavmi istého   
sociálneho chaosu, ku ktorým možno s určitosťou zaradiť pád 
železnej opony, prechod na trhové hospodárstvo, privatizáciu 
štátneho majetku atď.;
existujúci stav, pri ktorom je možný zásadne rôzny výklad práv-  
nych noriem bez silných kontrolných mechanizmov (v takom 
prípade môže medzi verejnosťou prevládať presvedčenie o 
nevýhodnosti dodržiavania zákonov);
mieru objektívnosti a serióznosti hromadných informačných   
prostriedkov (táto skutočnosť je v kontexte SR diskutabilná, 
či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, vzhľadom na 
nemožnosť podloženia týchto informácií objektívnymi fakta-
mi, napriek tomu je jej vplyv nesporný);
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25 Od júla 2003 je v Zákon-
níku práce zavedený inštitút 
ochrany tzv. whistleblowe-
rov – osôb, ktoré sa rozhod-
nú oznámi  podozrivé sku-
to nosti na svojich kolegov 
i nadriadených. Cie om je 

zabráni  prípadnej diskrimi-
nácii osôb v pracovnoprávnej 
oblasti s možným nárokom 
na vyplatenie nemajetkovej 
ujmy. Niektoré závažné for-
my korupcie v súkromnom 
sektore môžu by  postihnuté 
aj trestným právom – pozn. 
aut.

nedostatočnú kvalitu štátnej správy, ktorá môže byť určova-  
ná absenciou silnej, kvalifi kovanej, výkonnej, stabilizovanej a 
pritom nie príliš početnej byrokracie s pomerne veľkou pre-
stížou a relatívne dobre fi nančne zabezpečenými zamestnan-
cami. [1]

V odbornej literatúre sa možno stretnúť s celým radom klasifi -
kačných kritérií, na základe ktorých možno tento jav triediť do ďal-
ších menších skupín rovnorodej povahy. Súčasná úroveň poznania 
a obmedzený priestor tejto práce poskytuje minimálne 5 odlišných 
klasifi kácií korupcie. 

Podľa toho, kde korupcia vzniká, hovoríme o korupcii vnútor-
nej a vonkajšej. Rozhodujúce je postavenie účastníkov korupčné-
ho aktu. Ak sa obidvaja nachádzajú vo vnútri určitého celistvého 
systému, organizačnej zložky atď., hovoríme o korupcii vnútornej, 
horizontálnej. Do úvahy prichádzajú dve alternatívy: ak nadriade-
ný korumpuje podriadeného zneužívaním prostriedkov motivácie 
(zhora nadol), alebo keď sa podriadený snaží získať výhody od nad-
riadeného poskytovaním rôznych protislužieb (zdola nahor). Výskyt 
týchto foriem korupcie u nás je vysoko pravdepodobný, predpoklad 
latencie rovnako, a práve z toho dôvodu možno pozitívne hodnotiť 
legislatívne aktivity na tomto úseku.25 

Vonkajšia, vertikálna korupcia vzniká vtedy, keď sa len jeden 
z účastníkov korupčného aktu nachádza vo vnútri určitého systé-
mu. Môže ísť o úradníka, predstaviteľa určitého štátneho orgánu 
alebo organizácie a druhý účastník je napr. bežný občan, ktorý sa 
snaží o ovplyvnenie pravidiel rozhodovacieho procesu systému vo 
svoj prospech. Je typická tým, že tu neexistujú žiadne priame väzby 
nadriadenosti a podriadenosti medzi účastníkmi korupčného aktu. 
Väčšina odhalených korupčných trestných činov u nás má práve 
charakter vertikálnej korupcie.

Podľa prostriedkov, ktorými pôsobí rozlišujeme korupciu poli-
tickú a ekonomickú. Špecifi kom politickej korupcie je oblasť jej 
výskytu. Viaže sa na konkrétnu oblasť spoločenského života – na 
politické prostredie. 

Podľa prieskumov pre TIS (2006), fi rmy v SR podporujú poli-
tické strany predovšetkým preto, že chcú dosadiť svojich ľudí na 
dôležité riadiace posty. Tento názor zastáva 41 % respondentov. 
38 % respondentov si myslí, že fi rmy fi nančne podporujú politické 
strany pre získanie verejnej zákazky a ďalších 37 % si myslí, že je to 
preto, že chcú získať priaznivé rozhodnutie orgánov verejného sek-
tora (napr. dostať licenciu, dotáciu). Tretina respondentov (33 %) 
vidí dôvod fi nančnej podpory v snahe prijať zákon priaznivý pre 
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26 Deliacim kritériom by mali 
by : cie  konania (ktorý by 
mal by  v súlade so záujma-
mi celej spolo nosti a nie len 
úzkej skupinky udí), použité 
prostriedky (nie úplatky a iné 
nenáležité výhody i vydiera-
nie) a spôsob konania (otvo-
rený, verejnos ou kontrolo-
vate ný) – pozn. aut.

27 Široké spektrum tej-
to korupcie zah a oblasti 
ako zdravotníctvo, školstvo, 
samosprávu obcí, štátnu 
správu (vrátane da ových 
úradov a úradov práce), 
poskytovanie licencií, súd-
nictvo, prokuratúru a políciu 
– pozn. aut.

ich fi rmu. Necelá tretina (30 %) sa prikláňa k názoru, že fi rmy chcú 
vďaka fi nančnej podpore získať pre seba inú výhodu. Súhlas s poli-
tickým programom danej strany považuje za dôvod fi nančnej pod-
pory iba 12 % [5, s. 6].

S politickou korupciou veľmi úzko súvisí tzv. „lobing“. Jeho 
podstatou je legitímne ovplyvňovanie rozhodovacieho procesu 
volených zástupcov (NR SR, územnej samosprávy) s cieľom upra-
viť ich do podoby čo najprijateľnejšej pre podnikateľov, záujmo-
vé združenia či profesijné organizácie. Pripravovaný zákon [3] v 
súvislosti s legitímnymi formami pôsobenia pripúšťa ústnu ale-
bo písomnú komunikáciu vrátane komunikácie prostredníctvom 
technických prostriedkov, či využitie tlaku médií a verejnej mien-
ky. Lobing však musí rešpektovať pravidlá etiky, profesionality a 
priehľadnosti: až potom možno hovoriť o pozitívnom lobingu a 
nie o korupcii.26 

Cieľom fi nančnej (ekonomickej) korupcie je obvykle snaha 
dosiahnuť vyššie fi nančné zisky či ovplyvniť rozhodovací proces v 
prospech svojich obchodných záujmov. V podmienkach SR preva-
žovala korupcia pri poisťovacích, úverových, daňových a iných pod-
vodoch, machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe, v súvislosti 
s konkurzným a vyrovnávacím konaním či jednoduché narušenie 
rovnováhy medzi podnikateľskými subjektmi v obchodnej sfére. 

Podľa oblasti, v ktorej korupcia vzniká rozlišujeme korupciu 
verejného a korupciu súkromného sektora. Z historického hľadis-
ka venovala spoločnosť prioritný záujem práve korupcii verejné-
ho sektora, čo pravdepodobne súvisí s minulými druhmi štátneho 
zriadenia, existujúcimi spoločenskými a kultúrnymi vzťahmi a for-
mujúcimi sa pravidlami správania.27 

V roku 2006 bolo zaznamenané korupčné konanie v oblasti súd-
nictva, prokuratúry a advokácie, polície, zdravotníctva, ako aj štát-
nej a verejnej správy. Najviac korupčných trestných činov sa dopus-
tili príslušníci polície (20 obvinených). Vo väčšine prípadov išlo o 
porušovanie povinností pri prejednávaní priestupkov proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky. V oblasti štátnej a verejnej sprá-
vy bolo v roku 2006 zaregistrovaných 13 prípadov. V médiách zrej-
me najviac zarezonovali prípady korupcie primátorov miest v súvis-
losti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu. Rovnakému záujmu 
verejnosti sa „tešili“ aj korupčné kauzy sudcov, prokurátorov a advo-
kátov (6) [2, s. 4] .

Podľa prieskumov pre TIS možno medzi oblasti, ktoré sú pod-
ľa názoru verejnosti najviac ohrozené korupciou, zaradiť zdravot-
níctvo (uviedlo to až 63 % respondentov), súdy a prokuratúru (47 
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28 S oh adom na predpokla-
daný vysoký stupe  latencie 
ich nemožno považova  za 
smerodajné, majú skôr infor-
matívny charakter – pozn. 
aut.

29Napr. komisionárskej zmlu-
vy, mandátnej zmluvy, zmlu-
vy o sprostredkovaní – pozn. 
aut.

%) a ministerstvá (45 %). Vnímanie vybranej vzorky obyvateľov sa 
však diametrálne odlišovalo od zistených skutočností, keďže napr. v 
zdravotníctve bol v roku 2006 z korupcie obvinený len jeden lekár. 
Dokonca aj v prieskumoch sa 58 % respondentov vyjadrilo, že za 
posledné 2 roky neposkytlo zdravotníkom žiadny úplatok, čo v 
porovnaní s rokom 2002 predstavovalo nárast o 8 percentuálnych 
bodov. Príčiny takéhoto stavu však možno vidieť aj v predpoklada-
nom vysokom stupni latencie tejto trestnej činnosti. Ochota obča-
nov spolupracovať s políciou a oznámiť tento trestný čin je stále 
veľmi nízka. Uvedené tvrdenie podporuje rovnaký prieskum, podľa 
výsledkov ktorého len 7 % respondentov uviedlo, že by skutočnosti 
týkajúce sa konkrétneho prípadu korupcie určite oznámili polícii. 
Na druhej strane by úplatkárstvo neoznámili takmer dve tretiny res-
pondentov (64 %), pričom 41 % by ho asi neoznámilo a 23 % by ho 
určite neoznámilo [5, s. 5]. Aj keď prieskumy nehovoria celkom jed-
noznačne o stave a dynamike tejto trestnej činnosti,28 domnievame 
sa, že skôr sa možno prikloniť k názoru o miernom zlepšení stavu na 
tomto úseku, aj vzhľadom na uzákonenú možnosť legálne poskytnúť 
fi nančnú hotovosť zdravotníkovi v rámci lekárskej starostlivosti. 

Korupcia súkromného sektora v našich podmienkach súvisí s 
prechodom na trhové hospodárstvo. Elementárnu úroveň zastrešuje 
podplácanie sprostredkovateľa pri prideľovaní kontraktov na báze 
sprostredkovateľských zmlúv v zmysle Obchodného zákonníka29 za 
podmienky, že sú pri tom ohrozené verejné záujmy alebo záujmy 
štátu. Ďalej sem patrí korupcia v bankách, poisťovniach, dôchod-
kových a investičných fondoch, stavebných sporiteľniach, stavebníc-
tve, telekomunikáciách, energetike a médiách. 

V roku 2006 boli zaznamenané prípady korupcie najmä v oblasti 
bankovníctva a obchodných vzťahov. Najčastejšie sa týkali nedo-
držiavania rovnakých podmienok pri poskytovaní bankových úve-
rov a nerešpektovania záväzných postupov pri preplácaní faktúr v 
obchodnom styku [2, s. 4]. Podľa prieskumov pre TIS v súkrom-
noprávnej oblasti nedošlo v porovnaní s rokom 2004 k výrazným 
zmenám [2, s. 3]. Výskyt korupcie v súkromných fi rmách dosaho-
val 34 % (mierny nárast o 3 %) a v bankách 13 % (mierny pokles o 
5 %) [5, s. 3]. 

Aktivita účastníkov korupčného aktu môže byť kritériom 
delenia korupcie na aktívnu a pasívnu. Je logické, že v praxi sa vysky-
tuje niekoľko nuáns tohto javu, v závislosti od správania jej účast-
níkov. Vo všeobecnosti sa však v literatúre stretávame s tým, že pod 
aktívnou korupciou chápeme poskytovanie úplatku a pod pasív-
nou prijímanie úplatku a iných výhod. V roku 2006 bolo vydaných 
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170 uznesení o začatí trestného stíhania pre trestný čin prijímania 
úplatku, čo bolo o 44 prípadov viac, než pri aktívnej korupcii [2, s. 
3]. Iniciátorom korupčného správania býva podľa 50 % responden-
tov ten, kto potrebuje niečo vybaviť. Ten, kto rozhoduje, býva väč-
šinou iniciátorom korupčného správania iba podľa viac ako tretiny 
respondentov (36 %). Necelá desatina respondentov (9 %) si myslí, 
že iniciátorom korupčného správania býva väčšinou tretia nezávislá 
strana [5, s. 4].

V nadväznosti na rozsah škôd vzniknutých v dôsledku korupcie 
by posledným klasifi kačným kritériom, ktoré by na tomto mieste 
bolo vhodné spomenúť, mal byť tzv. chránený záujem. Ak si uve-
domíme skutočnosť, že nie všetky korupčné javy sú skutočne váž-
nou hrozbou pre spoločnosť, má zmysel hovoriť o korupcii veľkej a 
malej. Kým malá korupcia každodenného života ho častuje drob-
nými úplatkami v službách, štátnej správe a samospráve pri vydáva-
ní rôznych rozhodnutí, povolení a oprávnení, veľká korupcia štát 
pri jeho bezmocnosti a v tichosti pripravuje o niekoľkomiliardové 
čiastky pri udeľovaní lukratívnych zbrojných zákaziek, verejných 
stavieb, priemyslových dodávok a získavaní monopolného postave-
nia na trhu. Najväčším a pretrvávajúcim problémom zostáva fakt, 
že sa zaoberáme korupciou malou a veľké korupčné kauzy zostáva-
jú nepovšimnuté, v tom „lepšom“ prípade nedokázateľné. Uvedené 
tvrdenie podporujú aj štatistické údaje z roku 2006 o zistenej celko-
vej sume na úplatkoch vo vyšetrovaných prípadoch, ktorá dosaho-
vala výšku iba 5 228 700 SKK [2, s. 3]. V porovnaní s predpoklada-
nými niekoľkomiliardovými čiastkami je to vskutku zanedbateľná 
suma.

Do budúcnosti možno očakávať nárast prípadov v oblasti využíva-
nia eurofondov, činnosti daňových orgánov a rozhodovania súdnych 
orgánov. O tom, že tam korupcia je, ani v súčasnosti niet najmenších 
pochýb, otázne však je, či a ako sa nám ju podarí zviditeľniť.

Globálne nástroje kontroly korupcie

Skutočnosť, že korupcia predstavuje vážny globálny problém, kto-
rému je potrebné venovať primeranú pozornosť, si uvedomilo aj 
medzinárodné spoločenstvo už začiatkom 90. rokov 20. storočia. 
Myšlienky na úplnú elimináciu korupcie by však zrejme, s ohľadom 
na jej príčiny a podstatu, boli poznačené značne utopickým pod-
textom. Korupcia tu bola, je a bude – čo však môžeme urobiť, je 
regulácia jej miery. Na základe uvedeného možno pod kontrolou 
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30 Pre ilustráciu možno spo-
menú dohody o spolupráci
v boji proti organizovanej kri-
minalite s Bulharskom, R, 
Nemeckom, Ma arskom, 
Maltou, Chorvátskom, Cyp-
rom, Francúzskom, Ve kou 
Britániou at . a o policajnej 
spolupráci s Belgickom a Bul-
harskom – pozn. aut.

31 Tu možno spomenú  doho-
du s Bavorskom, Bulharskom, 
Kanadou, Ma arskom, Po -
skom, Rumunskom a v oblas-
ti boja proti organizovanej 
trestnej innosti aj dohody s 
Uzbekistanom a Rakúskom. 
– pozn. aut.

32 Ako napr. Zmluva o Európ-
skej únii, l. F ods. 2; Európ-
ska dohoda o pridružení, l.
6; Smernica Rady 91/308 
EHS z 10. 6. 1990 o prevencii 
zneužívania finan ného sys-
tému pre ú ely prania špina-
vých pe azí; Akt rady EÚ z 
29. 6. 1996, ktorým sa vypra-
cováva Protokol k Dohovoru 
o ochrane finan ných záuj-
mov Európskych spolo ens-
tiev z 27. 9. 1996; Rezolúcia 
rady ES/EÚ z 20.12.1996 o 
jednotlivcoch, ktorí spolu-
pracujú s orgánmi justície v 
rámci boja proti organizo-
vanému zlo inu; Akt Rady 
Európy z 26. 5. 1997, ktorým 
sa na základe l. K.3 zmlu-
vy o EÚ navrhuje Dohovor 
o boji proti úplatkárstvu, na 
ktorom sa podie ajú úrad-
níci ES alebo lenských štá-
tov EÚ; Spolo né stanovis-
ká Rady Európy a OECD na 
základe l. K 3 zmluvy o 
EÚ zo 6. 10. a 13. 11. 1997; 
Dohovor o boji proti korup-
cii úradníkov spolo enstva 
a jednotlivých štátov z roku 
1997 v Bruseli; Spolo ný 
postup z 22. 12. 1998 prija-
tý Radou na základe lánku 
K.3 Zmluvy o EÚ týkajúcej sa 
korupcie v súkromnom sek-
tore; Spolo ný projekt Komi-
sie Európskych spolo enstiev 
a Rady Európy o korupcii a 
organizovanom zlo ine v 
krajinách prechádzajúcich 

korupcie rozumieť systém krokov strategického, taktického, legisla-
tívneho, ekonomického, inštitucionálneho a politického charakteru 
na rôznej úrovni. Každoročne sa ňou zaoberajú na pôde OSN, EÚ či 
ďalších orgánov a organizácií, ako aj na vnútroštátnej úrovni. 

Na úseku kontroly korupcie a iných foriem trestnej činnosti boli 
SR podpísané dohody s vládami niektorých štátov v rámci Európy.30 
Vzhľadom na to, že dominantné postavenie v tejto činnosti zohrá-
va rezort MV SR, majú z tohto hľadiska význam aj medzirezortné 
dohody o spolupráci.31 

Rovnako aj právo EÚ venuje týmto otázkam patričnú pozornosť. 
Snahy európskeho spoločenstva na tomto úseku zastrešujú viaceré 
dokumenty a organizačné aktivity.32 

SR v roku 2006 pokračovala v nadväzovaní bilaterálnej a medzi-
národnej spolupráce s inými štátmi. Prejavom týchto aktivít bola 
aj aktívna účasť v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa 
kontrolou korupcie, resp. bojom s korupciou. Išlo o činnosť v rámci 
Európskej antikorupčnej siete (European anti-corruption network), 
siete EPAC (European Partners Against Corruption), siete EHFCN 
(European Healthcare Fraud and Corruption Network), pracov-
nej skupiny OECD pre boj proti úplatkárstvu v medzinárodných 
obchodných transakciách, ad hoc výboru pre prípravu Dohovoru 
OSN proti korupcii. Okrem toho sa SR zamerala na plnenie svojho 
záväzku v rámci plnenia akčného plánu EÚ pomoci Ukrajine [2, s. 
17-18]. 

Vláda SR ofi ciálne deklarovala snahu zapojiť sa do kontroly 
korupcie aj prijatím koncepčných dokumentov (napr. Národného 
programu boja proti korupcii),33 schválením celého radu zákonov a 
spoluprácou s mimovládnymi organizáciami (napr. s TIS). 

Záver a implikácie pre Slovensko

Korupcia je negatívnym spoločenským javom s vysokou mierou 
latencie, ktorý ohrozuje základné princípy demokratickej spoloč-
nosti a čistotu verejného života. Tvrdenie, že naším cieľom je úpl-
né vykorenenie korupcie, by bolo asi nadmieru trúfalé a z hľadiska 
sebarefl exie nereálne. Môžeme sa však aspoň pokúsiť zlepšiť, čo sa 
zlepšiť dá. A aj keď štatistické výsledky nehovoria o alarmujúcom 
stave tohto druhu trestnej činnosti, je viac ako pravdepodobné, že 
nie sú odrazom objektívnej reality. Systematické poznávanie orien-
tované na príčiny, podmienky a formy tejto činnosti sú jedným z 
možných spôsobov, ako dosiahnuť spoločnosťou akceptovateľnú 
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transforma ným procesom 
(OCTOPUS) a Druhý spo-
lo ný program medzi EÚ 
a Radou Európy o boji pro-
ti korupcii a organizované-
mu zlo inu v transformujú-
cich sa štátoch (OCTOPUS 
II), ktoré boli realizované v 
rokoch 1996-1998; Rozhod-
nutie komisie ES . 296/1999 
z 2. 6. 1999 týkajúce sa pod-
mienok pre vnútorné vyšet-
rovanie, pokia  ide o pred-
chádzanie podvodu, korup-
cie a akejko vek nezákonnej 
innosti škodlivej pre záuj-

my spolo enstva; Trestno-
právny dohovor o korupcii 
z roku 1999; Ob iansko-
právny dohovor o korupcii z 
roku 1999 (Štrasburg) z roku 
1999; Dohoda zakladajúca 
skupinu štátov proti korupcii 
(GRECO) z roku 1999 a Rám-
cové rozhodnutie rady Euró-
py z 22. 7. 2003 o boji proti 
korupcii v súkromnom sekto-
re. Okrem toho Rada Európy 
zriadila Multidisciplinárny 
výbor pre korupciu (GMC), 
ktorý pripravil návrh Ak né-
ho plánu boja proti korup-
cii na roky 1996 – 2000, a 
ktorý bol následne prijatý 
radou ministrov v roku 1996 
v Štrasburgu. V rámci orga-
niza nej štruktúry EÚ existu-
je tzv. Koordina né oddele-
nie pre boj proti podvodom 
(UCLAF), ktoré je zodpoved-
né za riešenie otázok boja s 
touto trestnou innos ou a 
jej vyšetrovanie. Uvedený 
výpo et dokumentov a akti-
vít európskeho spolo enstva 
je samozrejme len ilustratív-
ny, vzh adom na rozsiahlos
tejto problematiky a obme-
dzený priestor tejto práce [1] 
– pozn. aut.

33 Národný program boja 
proti korupcii bol schválený 
uznesením vlády SR . 461 z 
21. 6. 2000. – pozn. aut.

úroveň. Problémom zostáva permanentný nárast erudície páchate-
ľov, závažných a organizovaných foriem trestnej činnosti, v mno-
hých prípadoch i s medzinárodným prvkom previazaným cez 
korupciu. 

Utajenosť spôsobu spáchania, absencia obete, resp. v tradičnom 
ponímaní poškodeného neochota občanov spolupracovať, nedos-
tatočné využívanie inštitútu účinnej ľútosti v zmysle Trestného 
poriadku a nedostatok kriminalisticky relevantných stôp sa pod-
písali na tom, že odhaľovanie a dokazovanie korupcie tradičnými 
prostriedkami je prakticky nemysliteľné. Ide pritom len o čiastočný 
výsek problémov, s ktorými sa represívne zložky stretávajú. 

Na závažnosť tejto problematiky poukazujú aj permanentné sna-
hy celého radu subjektov vrátane legislatívnych zložiek štátu zefek-
tívniť možnosť zákonného postihu. 

Ak si uvedomíme priepastný rozdiel medzi počtom zistených 
prípadov a počtom odsúdených páchateľov, núti nás to zamyslieť 
sa nad efektívnosťou činnosti kompetentných zložiek a je viac ako 
pravdepodobné, že sa naše uvažovanie nebude uberať optimistic-
kým smerom. 

Na tomto úseku je v SR v najbližšej dobe potrebné:
rozvíjať spoluprácu s ostatnými krajinami EÚ na vládnej, poli-  
tickej, policajnej a súdnej úrovni;
v tejto súvislosti pokračovať v činnosti v rámci Európskej anti-  
korupčnej siete, siete EPAC, siete EHFCN, pracovnej skupiny 
OECD pre boj proti úplatkárstvu v medzinárodných obchod-
ných transakciách, Ad hoc výboru pre prípravu Dohovoru 
OSN proti korupcii, ako aj zamerať sa na plnenie svojho záväz-
ku v rámci plnenia akčného plánu EÚ pomoci Ukrajine;
prehĺbiť spoluprácu medzi políciou, súdmi, prokuratúrou,   
právnickými a fyzickými osobami, mimovládnymi organizá-
ciami, Colnou správou, odborom kontroly Ministerstva fi nan-
cií SR, Najvyšším kontrolným úradom SR, útvarom zboru 
väzenskej a justičnej stráže, vojenským spravodajstvom (najmä 
na regionálnej úrovni), Strediskom cenných papierov, úrad-
mi kartografi e, daňovými orgánmi a inými zložkami štátnej 
správy;
zefektívniť proces transformácie získaných informácií do   
podoby dôkazného prostriedku; 
zamerať sa na preukázanie veľkých korupčných káuz a ich   
dovedenie do úspešného konca;
zaviesť do nášho právneho poriadku zodpovednosť právnic-  
kých osôb;

Korupcia a možnosti jej kontroly



2.4

771

zamerať sa na oblasť využívania eurofondov, činnosť daňových   
orgánov a rozhodovanie v rámci súdnych orgánov;
apelovať na občanov, aby sa nám podarilo dosiahnuť zvýšenie   
oznamovacej povinnosti a ich ochoty spolupracovať.
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1 Emisnému obchodovaniu, 
pod ktoré spadajú aj energe-
tické podniky, sa venuje prís-
pevok Korytárová, Katarína: 
Klimatické zmeny – pozn. 
aut./ed. ( L).
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Úvod
Energetický sektor v SR 
Možné opatrenia na zníženie emisií a zlepšenie energetickej bezpečnosti a ich 
potenciál v podmienkach SR
Zvyšovanie energetickej efektívnosti
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Záväzky SR vyplývajúce z európskych smerníc zameraných na znižovanie 
emisií v sektore energetiky a opatrenia SR na splnenie týchto záväzkov
Ďalšie využívanie jadrovej energie v SR 
Záver a implikácie pre Slovensko

Úvod

Podobne ako v iných krajinách OECD, aj na Slovensku je energeti-
ka jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. V prís-
pevku sa pokúsim naznačiť, aké sú možnosti a potenciál zníženia 
emisií v slovenskej energetike a nakoľko ich SR zatiaľ využíva. EÚ 
v snahe splnenia kjótskeho cieľa prijala niekoľko právnych doku-
mentov, ktoré sú záväzné aj pre SR. V stručnosti zhodnotím, ako 
sa SR darí plniť tieto záväzky a ako ich implementuje. Nakoniec sa 
budem venovať niektorým kontroverzným, ale pre SR veľmi dôle-
žitým témam, a to najmä využitiu jadrovej energie1. 

Energetický sektor v SR 

Spotreba energie v SR je podobne ako v iných krajinách regiónu 
charakterizovaná výrazným poklesom na začiatku 90. rokov 20. 
storočia a rastom na začiatku 21. storočia (od 2003) v dôsledku 
oživovania ekonomiky, rastúcej spotreby energie v domácnostiach 
a nárastu dopravy [23, s. 27]. Hoci energetická náročnosť (meraná 
ako spotreba primárnej energie na jednotku HDP) od 90. rokov 
výrazne poklesla, stále patríme medzi krajiny s najvyššou energetic-
kou intenzitou v EÚ. Energetická náročnosť prepočítaná na paritu 
kúpnej sily bola v roku 2004 1,6-krát vyššia ako priemer EÚ-25 [16]. 
Dôvodom je stále vysoký podiel energeticky náročného priemyslu 

Energetická bezpečnosť 
z hľadiska životného prostredia 
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2 Táto metóda už bola odskú-
šaná v Nórsku a pod a mojich 
informácií úspešne. Zatia
však ide len o prvé experi-
menty a jej celoplošné využí-
vanie zatia  nie je možné – 
v blízkej budúcnosti však 
nepochybne pôjde o jednu 
z ú inných metód * – pozn. 
Alexander A .

* Metóda CCS bola úspešne 
odskúšaná v Nórsku a Kana-
de (a možno aj v iných kra-
jinách). Výsledky sledovaní 
z Nórska potvrdzujú, že od 
roku 1996, ke  sa tam za a-
lo CO2 usklad ova , nedošlo 
k žiadnym únikom CO2 do 
okolitého prostredia [12, s. 
194-197]. Žia , z 10-ro ného
pozorovania nemožno robi
závery o dlhodobej bezpe -
nosti tohto riešenia. Okrem 
toho v našich podmienkach 
je metóda CCS zatia  zna -
ne finan ne náro ná. Ak sa 
odstráni riziko úniku CO2, 
využívanie tejto metódy 
môže by  v budúcnosti atrak-
tívne hlavne pre krajiny s ve -
kými zásobami uhlia. Treba 
však doda , že táto metóda 
je iba do asným riešením 
na uskladnenie CO2, kým sa 
nevynájdu efektívne metódy 
na znižovanie emisií sklení-
kových plynov – pozn. aut.

3Vodík nie je nový zdroj ener-
gie, ako sa asto nesprávne 
ozna uje, ale médium, ktoré 
môže slúži  na prevod ener-
gie a tak nahradi  elektric-
kú energiu. Výhodou vodí-
ka oproti elektrine je vyššia 
efektívnos  a fakt, že môže 
by  skladovaný (v tzv. fuel 
cells), až kým po om nie 
je dopyt. Prínos vodíka ako 
možnosti znižovania emisií 
skleníkových plynov závi-
sí od metódy jeho výroby. 
Podobne ako CCS, výro-
ba vodíka vo ve kom nie je 
zatia  možná. Viac v [21] – 
pozn. aut.

na tvorbe HDP [39, s. 26], hlavne v odvetviach výroby a spracova-
nia ocele, strojárstva a chemického priemyslu. 

Energetický sektor je chrbtovou kosťou ekonomického rastu SR, 
pretože poskytuje potrebné zdroje pre rýchlo sa rozvíjajúci priemy-
sel. V roku 2003 dosiahol približne 2,5 % podiel na tvorbe HDP [39, 
s. 26]. Zároveň ale prispieva k tvorbe až 80 % skleníkových plynov 
vypustených na našom území [39, s. 26]. Okrem spotreby energie v 
priemysle zahŕňa aj spotrebu v obytnom a komerčnom sektore, kde 
dochádza k energetickým stratám v dôsledku veľkého úniku tepla. 

Keďže SR nemá veľké domáce zásoby primárnych energetických 
zdrojov, takmer 90 % všetkých primárnych palivovo-energetických 
zdrojov (PEZ) vrátane jadrového sa dováža, a to najmä z Ruska 
[19, s. 6]. Vysoký stupeň závislosti od dovozu energetických suro-
vín predstavuje riziko hlavne pre možné výpadky dodávok ropy i pre 
možnosť zvyšovania cien zemného plynu. 

Záväzky plynúce z Kjótskeho protokolu a potreba zvýšenia ener-
getickej bezpečnosti patria medzi hlavné dôvody, prečo by SR mala 
viac podporovať opatrenia na zníženie spotreby energie a rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie. Nasledujúca časť sa bude venovať 
práve týmto opatreniam a podmienkam ich využívania v SR. 

Možné opatrenia na zníženie emisií a zlepšenie 
energetickej bezpe nosti a ich potenciál 
v podmienkach SR

Opatrenia na zníženie emisií môžu zahŕňať zvyšovanie energetic-
kej efektívnosti, využívanie obnoviteľných namiesto konvenčných 
zdrojov energie alebo využitie nových technológií ako napr. zachy-
távanie a uskladňovanie emisií CO2 v hlbinných priestoroch Zeme 
(tzv. Carbon Capture and Storage, CCS)2, či využívanie vodíka na 
prenos a uskladňovanie energie3. V tomto príspevku sa budem veno-
vať hlavne prvým dvom opatreniam, ktoré v krátkodobom až stred-
nodobom rozmedzí predstavujú najreálnejší a najlacnejší spôsob na 
znižovanie emisií skleníkových plynov na Slovensku. 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Zvýšenie energetickej efektívnosti by malo byť prioritou politi-
ky znižovania emisií CO2 a závislosti od dovozu zdrojov energie. 
Pomôže tiež znížiť energetickú náročnosť našej ekonomiky. V tejto 

Energetická bezpe nos  z h adiska životného prostredia 
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4 Budovy v roku 2004 spot-
rebovali 37 % ro ných sve-
tových zásob energie [28] – 
pozn. aut. 

5 Treba doda , že v sú asnosti
je ažké porovnáva  predpo-
kladaný potenciál rôznych 
krajín, ke že rôzne krajiny 
sledujú rôzne typy potenciá-
lu – teoretický, technický, 
ekonomický alebo trhový. 
Každý z nich má iné pred-
poklady a preto sa výraz-
ne líšia vo výsledkoch. Ten-
to problém vo výpo te a 
medzinárodnom porovná-
vaní potenciálu sa vz ahuje
aj na potenciál na využitie 
obnovite ných zdrojov ener-
gie. Viac v [4] – pozn. aut. 

časti opíšem energetickú efektívnosť v priemysle a v budovách, kto-
rú možno dosiahnuť buď zvyšovaním energetickej efektívnosti pri 
výrobe, transformácii a prevode energie (na strane ponuky), alebo 
pri spotrebe energie (na strane dopytu). Zvláštnu pozornosť venu-
jem obytným budovám, kde je významný potenciál na zníženie spo-
treby energie.

Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti pri výrobe ener-
gie sa zameriavajú hlavne na znižovanie straty tepla, ktoré vzniká pri 
výrobe elektrickej energie alebo pary. To znamená zavedenie kom-
binovanej výroby tepla a elektriny. V priemysle, kde veľké podni-
ky vyrábajú vlastnú elektrickú energiu, sa „odpadové“ teplo môže 
využiť v iných procesoch, podniky ho môžu predať iným podnikom, 
alebo ním môžu zásobovať blízke obytné oblasti. V SR sa tento prin-
cíp síce uplatňuje už dlho, ale kotle a potrubia rozvádzajúce teplo 
sú zastarané a tento energeticky efektívny prvok stráca opodstatne-
nie. Riešením je investovanie do modernizácie kotlov a izolovania 
potrubí. 

Podobné problémy sa vyskytujú aj v obytných oblastiach, ktoré 
sú napojené na spoločné teplárne (úniky tepla možno vidieť hlavne 
v zime ako pruhy zelenej trávy v snehu). V súčasnosti je ešte okolo 
85 % bytových domov zásobených teplom z verejnej energetiky, kto-
rá zahŕňa vykurovanie systémom centrálneho zásobovania teplom 
(CZT), blokovými kotolňami a dodávkami tepla z priemyselných 
podnikov [5]. Pre nespokojnosť s poskytovanými službami a vysoké 
náklady sa mnohé bytové jednotky začali osamostatňovať [10, s. 33] 
a uprednostňovať individuálne vykurovanie plynom alebo elektri-
nou [23, s. 20]. No takýto prístup môže viesť k zníženiu efektívnosť 
teplární, k zvýšeniu spotreby zemného plynu (a tým aj dovoznej 
závislosti), a k zvýšeniu cien pre ostatných spotrebiteľov tepla z tep-
lární [10, s. 33]. Vplyvom vysokých cien zemného plynu sa však táto 
situácia mení [23, s. 20]. 

Veľký nevyužitý potenciál na znižovanie spotreby energie majú 
obytné budovy (panelové domy, rodinné domy, domy radovej zás-
tavby) a budovy verejného (administratívne budovy, školy, nemoc-
nice) a komerčného sektora (obchodné centrá, kancelárske budo-
vy atď.). V roku 2004 ich zásobovanie energiou vyprodukovalo 32 
% globálnych emisií CO2 a očakáva sa, že ich podiel bude rásť aj 
v budúcnosti [29].4 Z toho obytné budovy majú najväčší potenciál 
na zníženie emisií pri minimálnych až negatívnych nákladoch (po 
zarátaní tzv. kobenefi tov je prínos pre verejnosť je väčší ako prvotná 
investícia) [40].5 Predpokladá sa, že celosvetovo sa môžu do roku 
2020 znížiť emisie skleníkových plynov spojených so spotrebou 

Katarína KORYTÁROVÁ
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energie v budovách takmer o jednu tretinu [40]. Podľa štúdie [8] 
opatrenia pre zníženie emisií v budovách v 10 nových štátoch EÚ 
(ktoré pristúpili v roku 2004), má najvyšší (technický) potenciál pri 
najnižších nákladoch izolácia stien a strechy a výmena okien. Prí-
klady ukázali, že pri modernizácii bytovej výstavby je možné znížiť 
ročnú spotrebu energie až o 80 – 90 % oproti pôvodnému stavu 
[13]. Okrem zabránenia úniku tepla z budovy je veľký potenciál aj 
vo využívaní elektrickej energie v oblasti osvetlenia a elektrických 
spotrebičov. Riešením je nahradenie tradičných žiaroviek úsporný-
mi CFL-žiarivkami (Compact Fluorescent Light) a uprednostnenie 
spotrebičov s nižšou spotrebou energie. Hoci potenciál na zníženie 
spotreby energie a teda aj nákladov a emisií je veľký, je ťažko využi-
teľný pre veľký počet účastníkov (vlastníkov bytov). No príklady 
z Nemecka alebo Poľska dokazujú, že pomocou podporných fi nan-
čných mechanizmov sa tento potenciál dá využiť. V Nemecku vláda 
poskytuje príspevok vo forme znížených hypotekárnych úverov pre 
domácnosti, ako aj bytové a komunálne družstvá, ktoré sa rozhod-
nú pre modernizáciu bytov a budov (viac pozri [18]). V Poľsku sa 
poskytujú pôžičky na modernizáciu z fondu zriadeného len na ten-
to účel [24]. Okrem týchto nástrojov je možné využiť aj zníženie 
DPH na izolačný materiál, zatesnené okná alebo efektívne systémy 
vykurovania; a právnu úpravu, ktorá umožní majiteľom energeticky 
zmodernizovaných bytov zvýšiť cenu nájomného v primeranej výš-
ke [8, s. 70]. Ako príklad uvedomenia si významu zvyšovania ener-
getickej efektívnosti v budovách môže poslúžiť iniciatíva pražského 
magistrátu a radnice, ktoré budú do modernizácie takmer 2 000 
budov v nasledujúcich 10 rokoch investovať 2,4 mld. CZK [17]. 
Potenciál znižovania emisií vo všetkých typoch budov (verejných aj 
komerčných) je ešte vyšší, ak sa do nich integrujú obnoviteľné zdro-
je energie (OZE) – či už solárne kolektory na ohrev vody, fotovol-
taické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, tepelné čerpadlá 
alebo malé veterné turbíny. Ak sú využité pri stavbe nového domu 
pri uplatnení princípu „pasívneho domu“, dá sa dosiahnuť minimál-
na až nulová spotreba energie [pozri 13]. V súčasnosti sa dokon-
ca stavajú prototypy energeticky ziskových domov, ktoré vyrobenú 
elektrinu môžu predávať do siete. 

Okrem zníženia emisií CO2, energetickej závislosti od dovozu a 
fi nančných úspor z ušetrenej energie, zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti vedie aj k zníženiu iných znečisťujúcich látok (najmä SO2), 
zvyšovaniu životnej úrovne (zvýšenie teplotného komfortu, zníže-
nie hluku) a tvorbe nových pracovných miest [10, s. 46] (hlavne 
v stavebnom priemysle, vo výrobe slnečných kolektorov atď.). 

Energetická bezpe nos  z h adiska životného prostredia 
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6 Mnohé zdroje však VVE 
nepovažujú za OZE. Po ich 
odpo ítaní je podiel OZE na 
spotrebe elektriny cca. 1 % 
[38, s. 15] – pozn. aut.

Využívanie obnovite ných zdrojov energie

V roku 2004 tvorili obnoviteľné zdroje energie 3,9 % hrubej domá-
cej spotreby energie a 14,3 % celkovej spotreby elektrickej energie 
(16,5 % v roku 2005) [30]. Dominantným zdrojom na výrobu elek-
triny z OZE sú veľké vodné elektrárne (VVE).6 Podľa mnohých štúdií 
má však SR potenciál na väčšie využitie OZE. Podobne ako v ostat-
ných krajinách V4 má najväčší potenciál v SR biomasa (vyše polovice 
celkového dodatočného potenciálu využitia OZE predpokladaného v 
2020) [1, s. 12]. Na výrobu elektriny sa dá využiť aj bioplyn a v menšej 
miere vodná, veterná a slnečná energia (FV panely). Biomasa je zákla-
dom aj pre budúce využitie OZE pri výrobe tepla (65 % z predpo-
kladaného potenciálu využitia OZE na výrobu tepla v roku 2020), a 
nasledovaná je geotermálnou (okolo 30 %) a v najmenšej miere solár-
nou energiou [1, s. 19]. Využitiu daného potenciálu však bráni mno-
ho prekážok – technických, ekonomických, administratívnych atď. 

Biomasa predstavuje najväčší potenciál vo využití OZE na výrobu 
elektriny aj tepla [1, s. 12-20]. Avšak jej využitie sa spája s dilemou, 
či je spaľovanie dreva naozaj ekologický spôsob znižovania emisií. 
Ak sa použije drevný odpad, slama, drevené palety, brikety a drevo, 
ktoré sa bude postupne nahrádzať novým porastom, spaľovanie bio-
masy by nemalo byť problematické. Otázne je však spaľovanie rých-
lorastúcich „energetických rastlín“, ktorých pestovanie je často ener-
geticky náročné. Preto je podstatné, aby množstvo získanej energie 
bolo po započítaní všetkých, aj nepriamych energetických vstupov, 
väčšie ako množstvo dodanej energie [2, s. 84]. Mali by sa zohľadniť 
ekologické dôsledky intenzívneho hnojenia potrebného na pestova-
nie rýchlorastúcich rastlín. Spaľovanie biomasy dovážanej z odľah-
lých oblastí a zo zahraničia, ani spaľovanie odpadu nemožno pova-
žovať za udržateľnú formu získavania energie. 

Potenciál pre využitie vodnej energie vo veľkých vodných dielach 
je takmer využitý a jeho ďalšie využitie sa nepredpokladá vzhľadom 
na environmentálne, sociálne a technické riziká spojené s veľkými 
vodnými elektrárňami (strata biodiverzity a riziko lokálnej zmeny 
klímy v dôsledku zaplavenia veľkého územia, nevyhnutnosť vysťa-
hovania obyvateľstva, riziko pretrhnutia hrádze). Preto sa preferujú 
environmentálne nezávadné a fi nančne menej náročné malé vodné 
elektrárne [6, s. 56]. V SR ich (alebo ich sústav) funguje už niekoľko 
a plánuje sa výstavba ďalších.

Územie SR je pomerne bohaté na geotermálne zdroje energie 
[2, s. 139]. Najväčšou bariérou pre ich využitie sú vysoké náklady a 
veľký obsah minerálov v geotermálnej vode. Geotermálna energia 
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7 Predpokladaný za iatok 
dodávky tepla, ktoré by malo 
pokry  30 % mestskej spotre-
by energie, je v r. 2008 [14] 
– pozn. aut.

8 Treba podotknú , že hoci 
pri využívaní FV panelov na 
výrobu elektrickej energie sa 
neprodukujú žiadne sklení-
kové plyny, no tie vznikajú 
po as ich výroby a vyrade-
nia z prevádzky [42, s. 239]. 
Okrem toho, na výrobu FV 
panelov sa spotrebuje zna -
né množstvo toxických mate-
riálov [3, s. 55], a tak celko-
vá environmentálna balan-
cia nie je až taká pozitívna. 
Tieto nedostatky by sa však 
mali odstráni  postupným 
vývojom technológií a recyk-
láciou použitých materiálov 
na konci životnosti FV pane-
lov. Horeuvedené environ-
mentálne aspekty sa netý-
kajú solárnych kolektorov, 
ktoré slúžia na vykurovanie 
a ohrev vody.  – pozn. aut.

9 Viac v prednáške Petra 
Chomjaka „Návrh limitov 
pre umiest ovanie veter-
ných elektrární a veterných 
parkov na území Slovenska“ 
uverejnenej v [41, s. 58-61] – 
pozn. aut. 

zatiaľ u nás slúži na vykurovanie 1 500 bytov a mestskej nemocni-
ce v Galante (od 1996) [2, s. 140], a podobné projekty sa plánujú 
v Košiciach7 a v Šali [14]. Vysoké počiatočné náklady tiež predstavu-
jú bariéru využitia solárnej energie (na výrobu energie aj ohrev tep-
lej vody).8 Hoci technológie na využívanie slnečnej energie rýchlo 
napredujú a ich ceny každoročne klesajú, pre individuálnych spot-
rebiteľov (domácnosti) sú solárne kolektory ešte stále veľmi drahé. 
Preto napr. v mnohých krajinách štát poskytuje rôzne typy úľav 
na nákup solárnych kolektorov (tento systém veľmi dobre funguje 
napr. v susednom Rakúsku). V SR sa tiež uvažuje s poskytovaním 
takejto podpory domácnostiam (pozri nižšie). 

Potenciál veternej energie v SR je relatívne nízky v porovnaní s ostat-
nými OZE a jeho využitie je veľmi malé (veterný park Cerová, Ostrý 
Vrch, Skalité) [23, s. 37]. Hlavným limitujúcim faktorom vo výstavbe 
ďalších veterných parkov je, že mnoho vhodných lokalít sa nachádza 
v chránených oblastiach [23, s. 37]. Napriek existencii týchto limi-
tujúcich faktorov, ministerstvo životného prostredia podmieňuje ich 
výstavbu mimo chránených území množstvom ďalších kritérií9, ktoré 
jednoznačne predĺžia a predražia výstavbu, resp. úplne odradia poten-
ciálneho investora. Ministerstvo aj otvorene vyjadruje nevôľu s výstav-
bou ďalších veterných elektrární. Tento postoj ale mimovládne organi-
zácie kritizujú ako neodôvodnený a snažia sa vytvoriť priestor na otvo-
renú diskusiu. Podiel biomasy a bioplynu na výrobe elektriny je zatiaľ 
minimálny [23, s. 4; 1, s. 12-20]. Jednou z najväčších bariér využívania 
OZE je ich fi nančná náročnosť v porovnaní s fosílnymi palivami, a to 
hlavne pre pretrvávajúce dotovanie týchto zdrojov energie [23, s. 40]. 
Riešením by bola nielen eliminácia dotácií, ale aj zahrnutie externalít 
(ich negatívneho vplyvu na životné prostredie) do cien energií, napr. 
pomocou zavedenia energetickej dane [23, s. 45]. Táto možnosť je 
však z krátkodobého hľadiska na Slovensku nereálna. 

Záväzky SR vyplývajúce z európskych smerníc 
zameraných na znižovanie emisií v sektore 
energetiky a opatrenia SR na splnenie týchto 
záväzkov

SR má v sektore energetiky záväzky voči EÚ vyplývajúce zo smer-
níc: Smernica o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľ-
ných zdrojov energie [31]; Smernica o energetickej hospodárnos-
ti budov (smernica EPBD) [32]; Smernica ustanovujúca schému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) 
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10 Smernica EU ETS je spome-
nutá v príspevku Korytárová, 
Katarína: Klimatické zmeny
– pozn. aut./ed. ( L).

[35]; Smernica o podpore kogenerácie [33]; Smernica o ekodizajne 
výrobkov využívajúcich energiu [34]; Smernica o energetickej účin-
nosti pri konečnom používaní a energetických službách (smernica 
o energetických službách) [36].

Smernica na podporu elektriny z OZE [31] stanovuje konkrétne 
indikatívne ciele pre všetky členské štáty do roku 2010.10 Jej cieľom 
je dosiahnuť v EÚ podiel výroby elektriny z OZE vo výške 22,1 
% na celkovej spotrebe do roku 2010. Hoci SR pôvodne stanovila 
svoj indikatívny cieľ na 22,1 %, pod tlakom prístupových rokovaní 
akceptovala značne ambiciózny indikatívny cieľ 31 %, ktorý navrh-
la EK [37; 38, s. 15]. V roku 2004 vláda cieľ prehodnotila a prijala 
nový na úrovni 19 % [37]. Ako to však vyplýva z rozhodnutia pred-
sedníctva EÚ v marci 2007, celkový cieľ vyplývajúci zo smernice 
platný pre celú EÚ bol znížený na 20 % do roku 2020 [28], čo môže 
znamenať zmiernenie prísnosti smernice. 

Významná je aj smernica o energetických službách [36], ktorá 
poskytuje podmienky na vytvorenie silnejších podnetov na úsporu 
energie na strane dopytu a zároveň žiada členské štáty, aby navrhli 
indikatívny cieľ úspor energie. Členské štáty majú navrhnúť a prijať 
tento cieľ tak, aby celková spotreba energie na strane spotreby klesla 
o 9 % v období 2008 – 2017. Majú pripraviť národný alokačný plán 
energetickej efektívnosti (NAPEE). Hoci je cieľ stanovený smerni-
cou indikatívny, NAPEE podlieha schváleniu Európskou komisiou 
a jeho plnenie sa bude vyhodnocovať každé 3 roky [11]. 

Problematika OZE a kogenerácie je v SR upravená zákonom o 
energetike (656/2004), ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungo-
vanie trhu s elektrinou, a vyhláškou MH SR č. 136/2005, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výro-
bou tepla a elektriny [23, s. 35]. Súlad so smernicou EPBD zabezpe-
čuje zákon o energetickej hospodárnosti budov (555/2005). V mar-
ci 2007 bol pripravený návrh zákona o podpore kogenerácie.

SR na podporu výroby elektriny z OZE využíva systém pevných 
výkupných cien s garantovaným prístupom výrobcov elektriny 
z OZE do elektrickej siete. Hlavným nedostatkom tohto systému 
je, že tarify sú garantované iba na rok a teda nepredstavujú dlho-
dobú istotu pre investora fi nancujúceho technológie OZE, ktoré 
majú návratnosť okolo 10 – 15 rokov. Tiež tu chýba povinnosť dis-
tribučných spoločností odkupovať elektrinu vyrobenú z OZE [6, s. 
48-50]. Na fi nancovanie OZE sa môžu využiť prostriedky zo štruk-
turálnych fondov EÚ spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu [6, 
s. 48-50]. Pozitívnym príkladom môže byť pre nás ČR, ktorá napr. 
stanovila výkupné ceny na 15 rokov dopredu [6, s. 64-65]. 
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V budúcnosti sa budú môcť projekty na zvyšovanie energetickej 
efektívnosti a využívanie OZE fi nancovať z úverov nového nástroja 
„Rámca fi nancovania projektov udržateľnej energie v SR“ (SEFF). 
Vyplýva to z podpísania dohody medzi ministerstvom hospodárstva 
a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) v apríli 2007. SEFF 
umožňuje použitie 75 mil. EUR na poskytovanie úverov investorom 
do energetickej efektívnosti (vrátane kogenerácie) a OZE. Môžu ich 
poberať samostatné domácnosti, bytové družstvá a súkromné spo-
ločnosti a budú ich poskytovať slovenské komerčné banky. Zdroje 
SEFF pochádzajú z prostriedkov Medzinárodného fondu na podpo-
ru odstavenia elektrárne Bohunice (BIDSF) vo výške 15 mil. EUR a 
zo zdrojov EBRD (v rámci ďalšieho úverovania 60 mil. EUR) [27].

Dôležitým dokumentom, ktorý ovplyvní ďalšie smerovanie ener-
getiky na Slovensku, je nová energetická politika vlády SR z januára 
2006 (EP 2006) nahradila politiku z roku 2000 (EP 2000) a výraz-
ne mení jej strategické vízie – hlavne v oblasti rozvoja využívania 
jadrovej energie [23, s. 14]. Hoci zdôrazňuje „bezpečnú a plynulú 
dodávku a maximalizáciu úspor na strane spotreby“ [25, s. 2], a vyu-
žitie potenciálu OZE, počíta aj s dostavbou dvoch blokov jadrovej 
elektrárne ( JE) Mochovce (pozri nižšie). Okrem toho, minister hos-
podárstva navrhuje výstavbu ďalších štyroch veľkých vodných diel 
[26], a to aj napriek ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie. 
Nie je však jasné, na základe akých štúdií sa toto vyjadrenie zakla-
dá. Pozitívom ale je, že vláda koncom apríla 2007 prijala uznesenie 
k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie 
v SR, na základe ktorého by mala od roku 2008 začať poskytovať 
fi nančnú podporu na využitie biomasy a slnečnej energie na kúrenie 
a ohrev vody domácností [9]. Na základe novej energetickej politiky 
pripravila vláda vo februári 2007 Koncepciu energetickej efektívnos-
ti SR, ktorá má za cieľ postupné zníženie energetickej náročnosti na 
úroveň EÚ [20]. Na to je potrebné stimulovať úspory u obyvateľov a 
účastníkov trhu a podporiť aj trvalo udržateľné energetické riešenia 
a zavádzanie inovácií a energeticky efektívnych technológií vo všet-
kých sektoroch hospodárstva. Koncepcia bude súčasťou Stratégie 
energetickej bezpečnosti SR s výhľadom do roku 2030 [20]. 

alšie využívanie jadrovej energie v SR 

V súčasnosti sa viac ako 55 % elektriny vyrába v jadrových elektrár-
ňach [25, s. 9]. Po tom, ako vláda na základe požiadavky Európ-
skej komisie akceptovala odstavenie 1. bloku JE V1 v Jaslovských 
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11 Ke že EP 2000 už (z dosia
neznámych dôvodov) nie je 
prístupná na internete, cito-
vala som [15] – pozn. aut.

12 Pozri napr. [22] – pozn. 
aut.

Bohuniciach ku koncu roka 2006 a jej 2. bloku na konci roku 2008, 
oživila myšlienku dostavania dvoch blokov v JE Mochovce, aby 
pokryla chýbajúcu elektrinu [25, s. 11]. Hoci dostavbu Mochoviec 
označila EP 2000 za nereálnu a nepotrebnú [15]11, EP 2006 usudzu-
je, že ani s opatreniami na zníženie spotreby na strane dopytu výrob-
né kapacity nebudú schopné pokryť výpadok, a počíta s tým, že 3. 
a 4. blok JE Mochovce bude uvedený do prevádzky v roku 2015 [25, 
s. 11]. Okrem toho plánuje maximálne využitie existujúcich kapa-
cít modernizáciou súčasných jadrových elektrární. Takýto postup 
však bude znamenať ďalšie zvyšovanie závislosti SR od dovozu pali-
va z Ruska. A hoci jadrová energia neprodukuje emisie CO2, a pre-
to by sa mohla považovať za jedno z riešení pri znižovaní emisií 
skleníkových plynov, riziká pri jej prevádzkovaní sú vysoké. Kľú-
čovou otázkou ostáva vyriešenie uloženia vyhoreného paliva, ako 
aj otázka likvidácie odstavených jadrovo-energetických zariadení. 
Toto uznáva aj ministerstvo hospodárstva SR v Energetickej politi-
ke z roku 2006 [25, s. 6], no návrhy na riešenie tejto otázky chýba-
jú. Treba spomenúť, že hoci pri výrobe elektriny z jadrovej energie 
sa neprodukujú skleníkové plyny, do celkovej bilancie CO2 emisií 
treba zarátať aj tie vyprodukované počas stavby elektrární, prevozu 
paliva a likvidácie elektrárne a paliva. To isté platí aj pri bilancovaní 
nákladov. Hoci v porovnaní s OZE je jadrová energia veľmi lacný 
zdroj elektriny, nesmieme zabúdať na štátne dotácie a záruky, ktoré 
sú v našom regióne s výstavbou a prevádzkou jadrových elektrární 
spojené.12 Okrem toho netreba ani spomínať, aké sú riziká spojené 
s haváriou v jadrových elektrárňach a s nimi spojenými dôsledka-
mi pre ľudské zdravie a životné prostredie (napr. dôsledky havárie 
v Černobyle). 

Záver a implikácie pre Slovensko

Energetika výrazne prispieva k znečisťovaniu životného prostredia, 
a to najmä ako významný producent skleníkových plynov. Príči-
nou tohto stavu je vysoký podiel energeticky náročného priemyslu 
na tvorbe HDP, jav, ktorý bude pretrvávať aj v budúcnosti. Rast 
spotreby energie sa očakáva aj v sektoroch domácnosti a doprava. 
V príspevku som sa venovala hlavne možnostiam zvyšovania ener-
getickej účinnosti v budovách, ktoré v našom regióne majú veľký 
mitigačný potenciál. Bolo by vhodné, keby sa v SR venovala väč-
šia pozornosť analýze tohto potenciálu. Veľká časť jeho realizácie 
závisí aj od správania a informovanosti užívateľov bytov a domov 
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o tom, ako môžu znížiť svoju spotrebu energie a tak znížiť znečis-
tenie životného prostredia. Túto funkciu čiastočne plnia niektoré 
mimovládne organizácie (napr. Energetické centrum Bratislava), 
no väčšia angažovanosť štátu by bola vítaná. Veď energetická účin-
nosť môže prispieť k zníženiu vysokej závislosti od dovozu energe-
tických surovín, čo je jeden z cieľov vlády v oblasti energetiky. To 
platí aj pre využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré môže prispieť 
k diverzifi kácii energetických zdrojov. Hoci SR implementovala 
smernicu EÚ na podporu OZE a zaviedla systém fi nančnej pod-
pory vo forme pevných výkupných cien energie z OZE, tento sys-
tém nie je pre investorov dostatočne motivujúci. Namiesto toho 
vláda plánuje ďalšie využívanie jadrovej energie, ktorá nielenže nie 
je považovaná za udržateľný zdroj energie, ale povedie k ešte vyššej 
závislosti SR od dovozu energetických surovín. Pozitívnym javom 
je sprístupnenie prostriedkov z Medzinárodného fondu na podpo-
ru odstavenia elektrárne Bohunice pre projekty energetickej efek-
tívnosti a OZE, ako aj sľubné plány na podporu využitia slnečnej 
energie a biomasy. Je potrebné zdôrazniť, že všetky úvahy týkajú-
ce sa či už zvyšovania kapacity atómových elektrární, alebo pod-
pory obnoviteľných zdrojov energie musia zohľadniť dôsledky na 
životné prostredie počas celého životného cyklu danej technológie. 
Zahrnutie externalít do cien technológií a odstránenie dotácií na 
zdroje s negatívnym vplyvom pre životné prostredie je nevyhnut-
né na to, aby sa čistejšie zdroje mohli presadiť na trhu. Pokým sa 
tieto škodlivé dotácie neodstránia, ich uvádzanie do praxi by mal 
podporovať štát. 
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Úvod

O zmene klímy nás takmer každodenne informujú médiá. No čas-
to sa hovorí o zmene klímy bez spomenutia dôležitých súvislos-
tí a následkov. Preto by som v tomto príspevku chcela zhrnúť, čo 
vlastne tento jav znamená, čo ho zapríčiňuje a ako môžeme prispieť 
k zníženiu jeho vplyvov. Aj keď sa nemôžem venovať celému spektru 
otázok spojených s klimatickou zmenou, dúfam, že tento príspevok 
ponúkne odpovede na niektoré často kladené otázky a tým prispeje 
k demýtizácii tejto témy. 

Význam termínu „zmena klímy“ a najvä ší
prispievatelia

Pod zmenou klímy, termínom, ktorý sa každodenne používa 
v médiách v súvislosti s vypúšťaním emisií oxidu uhličitého (CO2) 
do atmosféry, chápeme antropogenickú zmenu klímy, teda zmenu 
klímy vyvolanú ľudskou činnosťou.

V dôsledku zosilnenia prirodzeného skleníkového efektu ľudskou 
činnosťou sa časť slnečného žiarenia vracia späť na zemský povrch, 
ktorý sa následne zohrieva. Priemerná globálna teplota zemského 
povrchu sa zvýšila v porovnaní so začiatkom priemyselného obdobia 
(rok 1750) o 0,8 °C [1, s. x]. Hoci oteplenie o 0,8 °C nám nemusí 
pripadať ako výrazné, ak to porovnáme s 5 °C, ktoré nás delia od 
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1 Skuto nos  je taká, že taká-
to rýchla zmena v globálnej 
teplote ešte v klimatickej 
histórii Zeme zdokumen-
tovaná nebola. Zmena glo-
bálnej teploty o cca 1 °C je 
v poriadku, zmena o 3 °C je 
naozaj kritická – pozn. Ale-
xander A .

2 Prakticky všetok nárast 
v koncentrácii CO2 ide na 
vrub udských aktivít – pozn. 
Alexander A .

3 Predpokladá sa, že udská
innos  sa na zosilnenom 

skleníkovom efekte podie a
minimálne polovicou. Zvy-
šok môžme pripísa  faktorom 
ako rast solárnej konštanty, 
zmenám albeda Zeme (Zem 
odráža v sú asnosti 30 % pri-
chádzajúceho slne ného žia-
renia, o sa za posledných 10 
000 rokov podstatne nezme-
nilo), zmenám v cirkulácii 
atmosféry a oceánov, zme-
nám v hydrologickej bilancii, 
zmenám v ú inku sope ných 
erupcií at . [10] – pozn. aut.

poslednej doby ľadovej [1, s.10], môžeme predpokladať, že tento 
nárast je významný. 

Aj malý rozdiel v priemernej teplote Zeme môže vyvolať veľké 
zmeny v klíme (v dôsledku niektorých nezvratných mechanizmov). 
Najväčšia časť oteplenia od roku 1750 nastala v 20. storočí a teplota 
rástla najrýchlejšie od roku 1970 dodnes [1, s. x]. 

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) na zákla-
de výpočtov predpokladá, že ak budeme vypúšťať emisie CO2 
v súčasnom tempe (aj pri uplatňovaní istých opatrení na zní-
ženie emisií), priemerná teplota zemského povrchu bude stú-
pať o 0,2 – 0,4 °C každých 10 rokov, a tak v roku 2100 môže 
byť o 3 – 5 °C vyššia v porovnaní so začiatkom priemyselného 
obdobia [1, s. x]1. Takéto zmeny teploty môžu mať nepredvída-
teľné dôsledky pre ekosystémy a pre človeka. Dôležitosť antro-
pogenickej zmeny je v tom, že súčasná priemerná teplota Zeme 
sa mení neúmerným tempom v porovnaní s predošlými zmena-
mi klímy, trvajúcimi storočia až tisícročia, keď sa ekosystémy 
aj ľudia dokázali prispôsobiť novým podmienkam. Kombinácia 
miery a tempa otepľovania bude pravdepodobne jednou z hro-
zieb 21. storočia. 

Klimatológovia zistili, že trend v náraste priemernej globálnej 
teploty počas geologickej histórie Zeme koreluje s nárastom kon-
centrácie CO2 v atmosfére [1, s. x] a atmosférický CO2 sa významne 
podieľal na klimatických zmenách v minulosti. CO2 spolu s ďalší-
mi tzv. „skleníkovými plynmi“ tvorí v najspodnejšej vrstve atmosfé-
ry (troposfére) vrstvu, ktorá bráni úniku tepla z atmosféry. Tento 
jav, tzv. „skleníkový efekt“, je prirodzeným javom, ktorý umožňuje 
život na Zemi tak, ako ho poznáme. Bez neho by zemská atmosféra 
bola chladnejšia o 33° C. No s rastom koncentrácie antropogenic-
kých skleníkových plynov v atmosfére2 sa zintenzívňuje aj skleníko-
vý efekt. Atmosféra sa tak dostáva do energetickej nerovnováhy a 
následne sa otepľuje.3 

Medzi najvýznamnejšie skleníkové plyny okrem CO2 patria: 
metán (CH4), oxidy dusíka (NOx), halogénuhľovodíky (HFC, 
PFC, SF6), ozón (O3) a vodná para. CO2, metán, oxid dusný 
(N2O), ozón a vodná para sú prirodzenými skleníkovými plynmi. 
Z nich má najväčší vplyv na globálnu teplotu vodná para. Vplyvom 
rastúcej teploty sa zvyšuje aj množstvo vodnej pary v atmosfére, 
čo prispieva k ďalšiemu zosilneniu skleníkového efektu [9]. No 
tento efekt človek nemôže spätne ovplyvniť. Ďalšou významnou 
spätnou väzbou je zmena oceánickej termo-halinnej cirkulácie a. i. 
(pozri [9]).
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4 Je však ve mi nepravdepo-
dobné, že sa grónsky ado-
vec roztopí už v tomto storo-
í. Skôr by som tu spomenul 

štúdiu [23], pod a ktorej by 
mohla by  Arktída bez mor-
ského adu už do roku 2040 
– pozn. Alexander A .

Možné dôsledky zmeny klímy – pre Zem, udskú
spolo nos , Slovensko

Pomocou komplexných matematicko-fyzikálnych modelov vedci 
zoskupení v IPCC predpokladajú rôzne cesty vývoja svetovej klímy 
na základe možného vývoja emisií skleníkových plynov. Predpokla-
dá sa, že s ďalším zvyšovaním sa v 21. storočí budú aj naďalej topiť 
ľadovce, zvyšovať hladina oceánov, zvýši sa intenzita a rozsah búrok, 
zosilnejú záplavy, zvýšia sa letné horúčavy a suchá, v dôsledku zvý-
šeného vyparovania sa rozšíria púštne pásma, živočíchy a rastliny sa 
budú posúvať smerom k zemským pólom, mnohé druhy budú ohro-
zené alebo vyhynú. Zmeny veľmi pravdepodobne nastanú „skokom“ 
[1, s. 19] vďaka ťažko predpovedateľným udalostiam, ktoré môžu 
spustiť nenávratné zmeny (napr. roztopenie Grónskeho ľadovca by 
vyvolalo zdvihnutie hladiny oceánu o 4 – 6 m4). Otázkou teda nie je 
či, ale kedy. Dôsledok pre ľudí bude ten, že sa zníži dostupnosť pitnej 
vody, vzrastie prenos mnohých sub-/tropických chorôb, v mnohých 
oblastiach sa zhoršia podmienky pre poľnohospodárstvo. Záplavy 
a letné požiare prinesú čoraz vyššie materiálne škody. Dôsledkom 
zvyšovania hladiny oceánov budú mnohé ostrovné štáty zaplavené, 
čím sa zvýši počet tzv. ekologických utečencov (obyvatelia rozvojo-
vých krajín Juhu sa budú pravdepodobne sťahovať do bohatších kra-
jín Severu, aj keď právny rámec pre tento problém ešte nie je vyrieše-
ný). Môžu prepuknúť konfl ikty o prístup k pitnej vode atď. 

Mnohé z týchto zmien sa už začali prejavovať na celom svete – a to 
nielen v rozvojových (najviac ohrozených) krajinách, ale aj v priemy-
selne vyspelých štátoch (napr. hurikán Katrina, každoročné záplavy 
v západnej Európe atď.). Morská hladina sa dokonca zvýšila o viac ako 
IPCC pôvodne predpokladal [1, s. 19]. Vplyv klimatických zmien už 
môžeme pozorovať aj v SR – zvýšené množstvo záplav, pokles trvalej 
snehovej pokrývky [16, s. 74]. Počas 20. storočia priemerná teplota 
vzduchu v SR vzrástla asi o 1,1 °C (v zime viac), kým zrážky klesli 
v priemere o 5,6 %. Pokles zrážok na juhu SR bol výraznejší ako na 
zvyšnom území, čo s ďalšími faktormi (vlhkosť pôdy, výpar, žiarenie 
atď.) prispieva k postupnému vysušovaniu regiónu [16, s. 74]. 

Predpokladá sa, že v priebehu tohto storočia sa dlhodobé priemery 
ročnej teploty vzduchu v SR zvýšia o 2 – 4 °C, a to viac v zime ako v lete. 
Atmosférické zrážky by mali vzrásť v zime a o málo poklesnúť v lete. 
Zrážky celkovo pravdepodobne o málo vzrastú na severe a poklesnú na 
juhu SR. Toto bude mať vplyv na hydrologické podmienky, čo môže 
prispieť k poklesu prirodzených zdrojov vody. Vodohospodárska bilan-
cia v niektorých regiónoch (hlavne na strednom Slovensku) sa môže 
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výrazne zhoršiť [16, s. 82]. Trvalejšia snehová pokrývka by sa mala 
vyskytovať iba v horách vo výške nad 800 – 1 000 m n. m., v dôsledku 
čoho môžeme očakávať zvýšený výskyt zimných povodní. Juh SR bude 
vystavený častejším letným suchám [20], čo môže spôsobiť zníženie 
úrodnosti poľnohospodárskej pôdy, a tým zhoršiť podmienky potravi-
novej bezpečnosti na Slovensku. Niektoré poľnohospodárske plodiny 
môžu byť ohrozené výnimočnými meteorologickými podmienkami 
(napr. častejšie krupobitie). Zvýšené teploty môžu predĺžiť vegetačné 
obdobie plodín, no súčasné zvýšené vyparovanie a pokles zrážok spô-
sobí nedostatok vody v pôdnom profi le pôd s nízkou hladinou pod-
zemných vôd [16, s. 83]. Rastliny budú musieť čeliť súpereniu o živiny 
s novými invazívnymi druhmi z južnejších klimatických pásiem (Stre-
domorie), ako aj zvýšenému výskytu chorôb v dôsledku prezimovania 
ich prenášačov a škodcov (burín, parazitných húb, hmyzu atď.), ktorí 
budú mať zlepšené podmienky na rozmnožovanie [16, s. 84]. 

Lesy v nízkych polohách budú ohrozené suchom a s ním súvi-
siacim požiarmi, zvýšeným výskytom parazitných húb a škodcov 
(hmyz). Zlepšia sa podmienky pre teplomilné druhy stromov. Vo 
vysokohorských lesoch budú častejšie vývraty v dôsledku častejších 
víchric a silných dažďov [16, s. 89]. 

innosti, ktoré na Slovensku najviac prispievajú ku 
klimatickej zmene

Na skleníkových plynoch vypúšťaných v SR sa najviac podieľali emi-
sie CO2 (95 %), nasledovali emisie metánu, oxidu dusného a emisie 
halogénuhľovodíkov. Emisie všetkých skleníkových plynov výrazne 
poklesli v priemere o jednu tretinu oproti roku 1990 [16, s. 10]. 
No s oživením priemyselnej činnosti sa emisie skleníkových plynov 
v posledných rokoch opäť zvyšujú. Táto časť sa zameria na hlavné 
zdroje emisií a to, čo prispelo k ich nárastu v posledných rokoch. 

Najvýznamnejším antropogénnym zdrojom CO2 v SR je spaľovanie 
a transformácia fosílnych palív. Okrem toho CO2 vzniká aj v technolo-
gických procesoch pri výrobe cementu, vápna, magnezitu a používaní 
vápenca, pri výrobe koksu, železa a ocele, pri produkcii hliníka a amo-
niaku [16, s. 36]. Tvorí sa aj pri konverzii lúk a lesných plôch na poľno-
hospodársku pôdu, pri lesných požiaroch a spaľovaní odpadov. Emisie 
od roku 1990 výrazne poklesli v dôsledku poklesu hospodárskej činnos-
ti mnohých energeticky intenzívnych podnikov (pokles emisií CO2 v 
roku 2003 oproti 1990 bol 33 %, podobne ako v prípade metánu a oxi-
du dusného). Od roku 2000 ale začali postupne stúpať – najvýraznejšie 
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zmeny sa zaznamenali v sektore energetiky. V budúcnosti sa očakáva 
ďalší nárast v dôsledku vysokého tempa ekonomického rastu a rozvoja 
dopravy [16, s. 11]. Možné je zvýšenie emisií ako výsledok prechodu na 
pevné palivá v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu [16, s. 11]. Pozi-
tívom je, že podľa posledných štatistických údajov sa plocha lesov v SR 
zvyšuje [16, s. 36] a zvýšilo sa aj množstvo CO2 pohlteného lesmi. 

Najväčším zdrojom metánu na území SR je poľnohospodárstvo, 
veľkochovy hovädzieho dobytka a ošípaných [16, s. 11]. Za najväč-
ší nárast sú v súčasnosti zodpovedné emisie zo skládok. Po uvedení 
smernice o povinnosti zachycovania skládkového metánu do plat-
nosti sa očakáva pokles týchto emisií. [16, s. 11]. 

Hlavným zdrojom oxidu dusného v SR je intenzívne hnojenie 
a obrábanie pôdy. Hoci tieto emisie výrazne poklesli, v súčasnosti 
narastajú emisie v doprave a chemickom priemysle (produkcia kyse-
liny dusičnej) [16, s. 11].

Halogénuhľovodíky sa v SR už nevyrábajú (od 1994), no nepria-
mo vznikajú pri výrobe hliníka (CF4 a C2F6), unikajú pri používaní 
ako chladivá, hasivá, napeňovadlá, v rozpúšťadlách, SF6 ako izolačný 
plyn v transformátoroch a v metalurgickom priemysle [16, s. 11]. 

Hoci je ekonomický rozvoj jednou z priorít slovenskej vlády, je 
potrebné, aby sa množstvo emisií redukovalo. Napriek výraznému 
poklesu emisií CO2 od roku 1990, emisie CO2 na obyvateľa v SR 
sú stále jedny z najvyšších v EÚ [16, s. 21]. Avšak potenciál pre ich 
znižovanie je veľký a preto treba prijať ucelenú koncepciu znižo-
vania emisií vo všetkých zasiahnutých oblastiach. Už dnes vieme, 
že aj keby sme teraz prestali vypúšťať akékoľvek skleníkové plyny, 
veľká časť plynov, ktorá je už v atmosfére, tam zostane po desiatky 
rokov až storočia [1, s. 3]. Preto je stabilizácia emisií je nevyhnut-
ným prvým krokom na to, aby sa zmena klímy ešte nestupňovala. 

Nasledujúca časť sa venuje záväzkom, ktoré plynú pre SR z medzi-
národných dohovorov a práva EÚ zameraných na stabilizáciu kon-
centrácie skleníkových plynov. 

Záväzky Slovenskej republiky v oblasti klimatických 
zmien

UNFCCC a Kjótsky protokol
Aby sa obmedzili negatívne vplyvy priemyselnej činnosti člove-
ka, treba vyvinúť úsilie na všetkých úrovniach – lokálnej, regi-
onálnej i medzinárodnej. Ako jedna z členských krajín Rámcovej 
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5 UNFCCC bola prijatá 
v roku 1992 na konferencii o 
životnom prostredí a rozvoji 
(UNCED, tzv. Summit Zeme) 
v Riu de Janeiro. Podpísalo ju 
166 štátov a vstúpila do plat-
nosti v roku 1994. Odvtedy 
ju ratifikovalo 189 štátov [17] 
– pozn. aut. 

6 KP bol prijatý v roku 1997, 
dodnes ho ratifikovalo 171 
krajín [17]. Cie om protoko-
lu je v rokoch 2008 – 2012 
zníži  celkové emisie šies-
tich skleníkových plynov 
o minimálne 5,2 % oproti 
roku 1990 [8]. Po odstúpení 
USA a Austrálie od protokolu 
je však splnenie tohto cie a
neisté – pozn. aut. 

7 Protokol zah a 6 skleníko-
vých plynov (CO2, metán, 
N2O a tri halogénuh ovodí-
ky, pozri vyššie) a tieto zdro-
je zne istenia: emisie vzni-
kajúce z výroby energie (vrá-
tane energetiky, výrobných 
odvetví, stavebníctva, dopra-
vy); zdroje emisií z priemy-
selných procesov (priemysel 
nerastných surovín, chemic-
ký, metalurgický priemysel, 
výroba a spotreba halogé-
nuh ovodíkov a SF6); emi-
sie zo spotreby rozpúš adiel;
po nohospodárstvo; a odpa-
dy [8, Anex A] – pozn. aut.

8 Problém spo íva v tom, že 
v roku 1990 boli emisie CO2
na hlavu extrémne vysoké – 
pozn. Alexander A .

9 Takýto systém predaja 
a následného financovania 

alšieho znižovania emisií 
sa nazýva Green Investment 
Scheme (GIS) – pozn. aut.

10 Smernica [13], ktorá je do 
nášho právneho systému 
transponovaná zákonom [21] 
– pozn. aut. 

konvencie OSN o zmene klímy (UNFCCC)5, sa SR zaviazala zní-
žiť emisie skleníkových plynov tak, ako vymedzuje Kjótsky pro-
tokol (KP). Protokol bol podpísaný v roku 1997, ale ratifi kovaný 
až v roku 2005.6 SR má podľa neho v období 2008 – 2012 zní-
žiť svoje emisie o 8 % oproti roku 1990 [8, Anex B].7 Tak ako 
ostatné tranzitívne krajiny strednej a východnej Európy (SVE), aj 
SR výrazne prekračuje tento cieľ (skleníkové plyny od roku 1990 
poklesli o tretinu8). Tento „náskok“ môže využiť tak, že v rám-
ci medzinárodného obchodu s emisiami (jedného z fl exibilných 
mechanizmov zavedených KP) bude predávať redukované emisie 
krajinám, ktoré prekračujú svoje kvóty na množstvo vypustených 
emisií. Takto SR môže získať nemalé množstvo fi nančných pros-
triedkov a využiť ich na opatrenia vedúce k ďalšiemu znižovaniu 
emisií. No mnohé krajiny predávanie takéhoto „horúceho vzdu-
chu“ (teda redukcií emisií, ktoré neboli dosiahnuté na to určený-
mi opatreniami, ale poklesom výroby v 90. rokoch) neuznávajú 
a pri kúpe kreditov s takýmito emisiami požadujú, aby boli kryté 
skutočnými redukciami (t.j. záväznou viazanosťou prostriedkov 
na projekty, ktoré prinesú ďalšie zníženie zodpovedajúceho počtu 
emisií).9 Ďalším fl exibilným mechanizmom KP, ktorý môže pris-
pieť k dodatočným redukciám emisií, ako aj priniesť ďalšie fi nan-
čné zdroje, je tzv. mechanizmus spoločnej implementácie ( Joint 
implementation, JI). Tento nástroj umožňuje vyspelým štátom 
investovať do projektov zameraných na znižovanie emisií a získať 
kredity na pokrytie ich emisií (napr. zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď.). Z krajín 
SVE tento systém veľmi dobre funguje v Maďarsku, ČR, Bulhar-
sku a Rumunsku [18]. U nás sa tento nástroj využíva minimálne, 
hoci potenciál je veľký. 

Európsky systém emisného obchodovania
Keďže ratifi kácia KP nebola dlho istá, EÚ ako súčasný líder 
v snahách o znižovanie emisií založila vlastný systém emisného 
obchodovania (European Union Emission Trading System, EU 
ETS)10. K implementácii tohto nástroja sa vstupom do EÚ zavia-
zala aj SR. EU ETS je analogický k medzinárodnému emisnému 
obchodovaniu, no je jednoduchší – zahŕňa iba CO2 emisie, men-
ší okruh odvetví (energetika, metalurgický priemysel, priemysel 
nerastných surovín vrátane výroby cementu, skla, keramiky a. i.) 
[13]. Na Slovensku pod EU ETS spadá asi 200 podnikov. Cie-
ľom je pripraviť európsky priemysel na reštrikcie medzinárodné-
ho obchodovania. Má dve obchodovacie obdobia: 2005 – 2007 
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11 Pozri tla ové správy pre tie-
to krajiny: [3; 4; 5] – pozn. 
aut.

a 2008 – 2012 (prebieha paralelne s prvým obdobím medziná-
rodného obchodovania). Členské štáty EÚ sú povinné pred zača-
tím každého obdobia predstaviť Európskej komisii (EK) národný 
alokačný plán (NAP), ktorý určí, ako budú v jednotlivých rokoch 
redukovať emisie tak, aby v roku 2012 dosiahli cieľ vymedzený 
Kjótskym protokolom. Mnohé štáty SVE (vrátane krajín V4) 
udávajú kvóty na základe plánovaného vývoja produkcie v jed-
notlivých podnikoch zahrnutých do EU ETS, a teda nevyžadujú 
od svojich podnikov, aby znižovali emisie. Jeden z dôvodov také-
hoto výpočtu kvót je, že svoj Kjótsky cieľ už pokladajú za splne-
ný a na toto obdobie nepočítajú s povinnosťou znižovať emisie a 
tiež chcú chrániť domácu výrobu. No EK s takýmto prístupom 
nesúhlasí a požaduje, aby tieto štáty zaviedli prísnejšie pravidlá 
pre domáce podniky a znížili kvóty podľa jej nariadenia. Táto 
požiadavka sa týka všetkých krajín V4.11 Tranzitívne ekonomi-
ky SVE však požiadavky komisie považujú za obmedzovanie ich 
hospodárskeho rozvoja a snažia sa brániť svoj priemysel. Najďa-
lej zašla vláda SR, ktorá podala žalobu na EK pre nízke kvóty na 
emisie oproti tým, ktoré pôvodne navrhla v NAP na roky 2008 
– 2012 [15]. Komisia v svojom rozhodnutí z novembra 2006 žia-
da SR o zníženie kvót z pôvodne navrhovaných 41,3 Mt emisií 
[11] na 30,9 Mt [5]. Hlavné argumenty žaloby boli: a. prísnejšie 
kvóty poškodia slovenské hospodárstvo a znížia zamestnanosť; 
b. podniky nemali dostatok času prispôsobiť sa; c. výpočet kvót 
EK neberie do úvahy vyradenie dvoch blokov jadrovej elektrárne 
Jaslovské Bohunice, ani vysoký hospodársky rast, ktorý prispieva 
k tvorbe vyšších emisií [12]. Vláda tiež tvrdí, že EK nemá právo 
zasahovať do výpočtu emisných kvót, keďže ten je v kompetencii 
národných vlád [12]. Hoci vláda je odhodlaná bojovať, výroky 
hovorkyne EÚ nasvedčujú tomu, že EK nebude o „klimatických 
zmenách vyjednávať“ [12]. Komisia trvá na tom, že limity sú defi -
nitívne a rovnaké pravidlá bude uplatňovať voči všetkým člen-
ským štátom bez rozdielu [3; 4; 5]. V apríli 2007 prvostupňový 
súd EÚ zamietol skrátené konanie (ktoré žiadala vláda SR), a tak 
sa žaloba bude pravdepodobne prerokovávať najskôr o rok [22]. 
Zatiaľ bude Ministerstvo životného prostredia SR prideľovať kvó-
ty jednotlivým podnikom na základe existujúceho rozhodnutia 
EK. Okrem vlády podalo žalobu aj US Steel, najväčší producent 
CO2 v SR [22]. 

Tu je vhodné spomenúť, že investície do opatrení na zníženie 
spotreby energie, a tým aj emisií CO2, vedú v mnohých prípadoch 
k zníženiu operačných nákladov podnikov, čím tieto získavajú 
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12 Takáto redukcia je nevy-
hnutná – zatia  sa však, žia ,
nejaví ako reálna – pozn. 
Alexander A .

konkurenčnú výhodu. Využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie a inštalácia izolačných materiálov v budovách na národnej 
úrovni môže viesť k podpore nových druhov podnikania, vytvá-
raniu nových pracovných miest a teda aj k hospodárskemu rastu 
krajiny. To dokázala aj štúdia, ktorá hodnotila ekonomický prí-
nos finančnej podpory modernizácie bytového parku v Nemec-
ku [2]. 

Význam KP sa často spochybňuje. Kritici tvrdia, že obmedze-
nia hospodárskeho rastu, ktoré vraj protokol prinesie, v skutoč-
nosti prispejú aj tak iba k 5 % zníženiu skleníkových plynov, a to 
iba ak sa participujúcim štátom podarí dosiahnuť stanovené cie-
le. Aj takáto redukcia emisií je dosť nepravdepodobná bez účasti 
USA ako hlavného znečisťovateľa. Hoci výsledné redukcie budú 
oveľa menšie ako sa očakávalo, Kjótsky protokol bol navrhnutý 
ako prvý krok k zníženiu emisií na medzinárodnej úrovni. Ďalším 
krokom (napr. v rámci ďalšieho protokolu k UNFCCC) by mal 
byť systém redukcií vo výške 60 – 80 % do roku 205012 oproti roku 
1990 [14, s. 457] pre vyspelé krajiny. V súčasnosti sa ešte stále dis-
kutuje o možných alternatívach prideľovania kvót pre jednotlivé 
krajiny – napr. na základe historických a očakávaných emisií, na 
základe emisií ako podielu na HDP, na základe emisií potrebných 
na uspokojenie základných potrieb, emisií na osobu atď. [6, s. 49] 
Rokovania sa zameriavajú na to, ako prilákať aj ostatných hlav-
ných (súčasných a budúcich) znečisťovateľov ovzdušia (USA, Aus-
trália, Čína, India) k rokovaciemu stolu. No vzhľadom na to, aké 
ústupky sa urobili počas ratifi kačných rokovaní KP (napr. povo-
lenie odpočítať celkové množstvo záchytov CO2 v RF, kde sa pri-
rodzene „zachytí“ v ruských lesoch), je otázne, aký bude výsledný 
efekt budúceho Postkjótskeho protokolu. Okrem toho si krajiny 
uvedomujú, že na takéto výrazné zníženie emisií treba vyvinúť 
dostatočne veľkú snahu, ktorá si v budúcnosti vyžiada aj zvýšenie 
investícií. 

Opatrenia na splnenie záväzkov Kjótskeho 
protokolu a Európskeho systému emisného 
obchodovania v podmienkach SR

Aby krajiny mohli splniť záväzky plynúce z KP a EU ETS, musia 
prijať väčšinou opatrenia, ktoré im pomôžu znížiť emisie na poža-
dovanú úroveň. Plán na dodržanie Kjótskych cieľov a plnenie cieľov 
EU ETS môžu zahŕňať nasledujúce opatrenia: 
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13 Okolo používania biopalív 
sa vedie ve ká diskusia a ich 
ve koplošná aplikácia môže 
prinies  opa ný ú inok. Ak 
sa však pre pestovanie plo-
dín, z ktorých sa vyrábajú 
biopalivá, nebude vyrubova
alebo vypa ova  daž ový les, 
je používanie biopalív nepo-
chybne prínosom – pozn. 
Alexander A .

v oblasti a)  výroby energie (v elektrárňach, teplárňach, ako aj 
v podnikoch s vlastnou výrobou elektriny, tepla a pary):

zvyšovanie energetickej efektívnosti pri transformácii pri- 
márnych zdrojov energie na využiteľnú energiu;
nahrádzanie spaľovania fosílnych palív s vysokým obsa- 
hom uhlíka (hnedé uhlie, čierne uhlie, ropa, zemný plyn) 
na výrobu energie obnoviteľnými zdrojmi energie (vodnou, 
veternou, slnečnou a geotermálnou energiou a spaľovaním 
biomasy; výroba elektriny z bioplynu) a palivami s nižším 
obsahom uhlíka (napr. zemným plynom);
využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla; 

v oblasti b)  dopravy:
nahrádzanie spaľovania fosílnych palív v doprave biopali- 
vami13 a zemným plynom;
podpora využívania prostriedkov hromadnej dopravy, cyk- 
listických chodníkov a peších zón (vrátane zabezpečenia 
primeranej infraštruktúry); 
znižovanie mernej spotreby paliva v individuálnej  
doprave;
podpora využívania hromadnej tovarovej prepravy;  

v oblasti c)  priemyslu: 
nahrádzanie energeticky náročných výrobných a chemic- 
kých procesov jednoduchšími a takými, ktoré spotrebúvajú 
menej materiálov, resp. ich recyklujú (napr. uplatnenie tzv. 
„kaskádového“ princípu);
využívanie druhotných surovín; 
optimalizácia životného cyklu výrobku (napr. obmedzenie  
jednorazových výrobkov);

v oblasti d)  spotreby energie v budovách:
zatepľovanie obytných, verejne a komerčne využívaných  
budov a používanie ďalších prvkov na znižovanie úniku 
tepla;
integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do dizajnu  
budov (vstavané solárne panely, mestské malé veterné tur-
bíny, tepelné pumpy, atď.);
vhodným stavebným prevedením využiť prvky, ktoré znížia  
potrebu klimatizácie;

v oblasti e)  poľnohospodárstva: 
znižovanie intenzívnosti pestovania plodín (vrátane obrá- 
bania pôdy) a chovu dobytka;
využitie metánu na výrobu bioplynu; 
znižovanie intenzívneho hnojenia; 
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14 Viac v príspevku Korytá-
rová, Katarína: Energetická 
bezpe nos  z h adiska život-
ného prostredia – pozn. ed. 
( L).

15 o sa týka lesného hospo-
dárstva, pod a mojich infor-
mácií lesníci v R vôbec 
nepo ítajú s klimatickou 
zmenou v budúcnosti – 
pozn. Alexander A .

v oblasti f )  odpadov: 
zachytávanie emisií metánu na skládkach komunálneho  
odpadu;
znižovanie podielu biodegradovateľného odpadu na sklád- 
kach a podpora kompostovania;
zvýšenie podpory systému vratných obalov v malo- aj  
veľkoobchode;
zvýšenie podpory recyklácie surovín (s dôrazom na spotre- 
biče obsahujúce halogénuhľovodíky, ako napr. chladničky 
a mrazničky);

inég)  :
ekologické zneškodňovanie chladív a izolačných materiá- 
lov obsahujúcich halogénuhľovodíky pripravené s použi-
tím zdroja [16]. 

Výber opatrení by mal odzrkadľovať podmienky krajiny na 
využitie ich potenciálu. Pre krajiny SVE je dôležité, aby nákla-
dy na realizáciu mitigačných opatrení neobmedzovali hospodár-
sky rast. Preto by si mali vyberať opatrenia s vysokým potenciá-
lom a pomerne nízkymi nákladmi. Jednými z takýchto opatrení 
je modernizovanie emisií v budovách. Táto oblasť by mala byť 
jednou z priorít pre dosiahnutie Kjótskeho cieľa a vláda by mala 
motivovať bytové družstvá a jednotlivcov k zatepľovaniu ich 
obydlí, aj komerčných budov (napr. pomocou znížených hypote-
kárnych úverov atď.). Okrem finančnej návratnosti treba posúdiť 
aj ďalšie výhody, ktoré tieto opatrenia prinášajú – zníženú potre-
bu dovozu energie, vyšší komfort bývania, zvýšenie hodnoty neh-
nuteľností atď. Potenciál na znižovanie energie má aj energetika 
a priemysel14. Mnohé opatrenia v jednom sektore môžu priniesť 
výhody aj v iných sektoroch ekonomiky – jedným z najdôleži-
tejších je prispievanie k energetickej bezpečnosti, t. j. k zníže-
niu závislosti od dovozu energetických surovín, ktoré sú v súčas-
nosti spojené s vysokými cenami a rizikom zastavenia dodávok. 
Ako je spomenuté vyššie, na implementáciu takýchto opatrení 
sa môžu použiť prostriedky z projektov Joint Implementation, 
ale aj financie zo štrukturálnych fondov. Dôležité sú aj opatrenia 
zamerané na zvýšenie záchytu CO2 z atmosféry lesným porastom 
a pôdou. 

Okrem mitigačných opatrení musí každá krajina prijať kro-
ky na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, tzv. adaptač-
né opatrenia. Tieto sa v podmienkach SR týkajú hlavne poľno-
hospodárstva, vodného hospodárstva a lesného hospodárstva15. 
Na tento účel bola v roku 2000 pripravená štúdia Adaptácia 
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pôdohospodárstva SR na zmenu klímy [16, s. 45]. Nepriamo bola 
adaptácia implementovaná aj do Strednodobej koncepcie politi-
ky pôdohospodárstva na roky 2004 – 2006. Okrem toho by mali 
byť mnohé adaptačné opatrenia prijaté aj v iných sektoroch (napr. 
pri územnom plánovaní), aby sa zvýšila možnosť zatienenia verej-
ných priestranstiev, aby sa znižovala možnosť prehriatia staveb-
ných prvkov atď. 

Záver a implikácie pre Slovensko

Antropogenické zmeny klímy sú vyvolané hlavne spaľovaním 
fosílnych palív na zabezpečenie energetických služieb pre obyva-
teľov. Dôsledky tejto činnosti od začiatku priemyselnej revolúcie 
sa už začali prejavovať. S rastúcou priemernou teplotou Zeme 
sa začínajú topiť ľadovce, zdvíha sa hladina oceánov, nastávajú 
suchá na jednej strane a ničivé búrky a víchrice na strane druhej. 
Zmeny klímy sa dotknú aj SR a môžu ohroziť obydlia obyva-
teľstva, komunikácie a hlavne poľnohospodárstvo a s ním spo-
jenú potravinovú bezpečnosť krajiny. Negatívny vplyv sa pred-
pokladá aj na hydrologickú bilanciu krajiny a lesné ekosystémy. 
Tieto zmeny sú očakávané a treba sa im začať prispôsobovať. 
Aby nedošlo k zmenám ešte väčšieho a nepredvídateľného cha-
rakteru, krajiny vyspelého sveta musia urobiť prvé kroky a začať 
výrazne redukovať emisie všetkých skleníkových plynov. Toto je 
dôležité, aby sa neskôr mohli do tohto úsilia zapojiť aj rozvojo-
vé krajiny. Kjótsky protokol je jedným takýmto krokom, aj keď 
s obmedzeným prínosom k redukcii globálnych emisií. Ako ďalší 
krok bude výrazné zníženie emisií priemyselne vyspelých krajín, 
s určitými kvótami pre rozvojové krajiny. SR ako členská krajina 
EÚ, lídra v ochrane klímy, môže výrazne prispieť k tejto celo-
svetovej snahe. Pri využití svojho potenciálu môže získať mno-
hé výhody. No na implementáciu mitigačných aj adaptačných 
opatrení je potrebná aj iniciatíva zo strany vlády. Nové postupy 
by mali byť zahrnuté do učebných osnov stavbárov, architek-
tov, ale aj poľnohospodárov atď. Je nevyhnutné, aby verejnosť 
bola informovaná o možnostiach znižovania emisií napr. v ich 
domácnostiach a pracoviskách – a to emisií spojených s pria-
mou, ako aj s nepriamou spotrebou energie, ktorá je vynaložená 
na výrobu produktov každodennej spotreby. Tieto informácie 
by mali byť začlenené aj do učebných plánov základných a stred-
ných škôl. 
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Úvod

Rýchlosť vzostupu spoločnosti Google a jej premeny na jedného 
z najvýznamnejších hráčov IT sektora v svetovom meradle celkom 
pekne vyjadruje, ako rýchlo sa vyhľadávacie systémy stali mimoriad-
ne užitočnou a takpovediac neoddeliteľnou súčasťou života prak-
ticky všade tam, kde poznajú internet. Dostupnosť rýchleho vyhľa-
dávania v obrovskom množstve informačných zdrojov internetu 
je nepochybne plusom a ani autor tohto príspevku sa netají tým, 
že takúto možnosť často využíva. Existencia užitočných technoló-
gií však spravidla máva aj svoju odvrátenú stranu, ktorá sa v návale 
nadšenia z pozitívnych prínosov často prehliada. Úlohou bezpeč-
nostných profesionálov je na nemilé skutočnosti včas upozorniť a 
minimálne identifi kovať súvisiace problémy, aby vytvorili východis-
ko pre úspešné protiopatrenia.

Aké bezpečnostné problémy prinášajú vyhľadávacie systémy? V 
príspevku sa zameriame na tri hlavné problémové oblasti:

možnosť získania prístupu k informáciám, ktoré nie sú bežne • 
určené na zverejnenie (tzv. Google hacking);
ľahké vyhľadávanie špecifi ckých bezpečnostných nedostatkov • 
a lokalizácia zraniteľných systémov na internete (príprava na 
útok);
zneužitie dôvery, ktorú ľudia vkladajú do výsledkov vyhľadáva-• 
nia, manipulácia, cielené útoky na myslenie ľudí.

Za zmienku stojí, že hoci v skúmanom kontexte sú obvykle pou-
žívané termíny ako Google, „googlovanie” a pod., diskutované 
bezpečnostné problémy a hrozby sa vzťahujú v podstate na pou-
žitie každého výkonnejšieho systému vyhľadávania informácií na 
internete.

Vyhľadávanie na Internete 
a bezpečnosť IT
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Google hacking

O čo v tomto prípade ide? O kreatívne využívanie bežne dostup-
ných vyhľadávacích systémov, ktorých najznámejším predstavite-
ľom je práve Google (preto sa používa termín „Google hacking“ [7], 
aj keď je možné podobne využiť aj iné systémy). Technicky pritom 
ide o obyčajné využívanie vyhľadávacích systémov a takéto aktivity 
možno ťažko označiť za nelegálne.

Pri Google hackingu ide vlastne o využitie vyhľadávacích systé-
mov na rýchle vyhľadanie prejavov a dôsledkov ľudskej nedokona-
losti a omylnosti pri práci so systémami prístupnými z internetu. Pri 
množstve údajov, s ktorými dnes pracujú jednotlivci i organizácie, 
sa môže stať (a často sa stáva), že v dôsledku nedostatočnej znalosti 
systému, omylu alebo chyby (napr. pri konfi gurovaní systému, pri 
umiestňovaní materiálu a pod.) sa na serveri prístupnom z interne-
tu ocitnú aj údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie. Takéto pre-
hliadnutia síce nemusia byť bezprostredne viditeľné, neuniknú však 
robotom vyhľadávacích systémov, ktoré nájdené údaje spracujú – 
uložia do cache pamäte a indexujú, aby informácie o nich sprístup-
nili svojim používateľom.

Samotný „hacking“ potom znamená zadávanie vhodne vybraných 
parametrov vyhľadávania, aby výsledky s veľkou pravdepodobnos-
ťou viedli k súborom, ktoré evidentne nie sú určené na zverejnenie. 
Jednoduchým príkladom sú napríklad súbory obsahujúce heslá, čís-
la kreditných kariet či iné citlivé informácie, ktoré správcovia systé-
mu zabudli na serveri, alebo sa spoľahli na to, že z hlavnej webstrán-
ky sa na ne nedá „preklikať”. V slovenských podmienkach demon-
štroval možnosti Google hackingu napríklad M. Grús [4, 5], keď 
vhodným výberom parametrov vyhľadávania Google získal smer-
níky na dokumenty umiestnené na rôznych slovenských serveroch, 
ktoré obsahovali rodné čísla fyzických osôb (zverejňovanie rodných 
čísiel je v SR zakázané zákonom o ochrane osobných údajov), resp. 
iné citlivé informácie. Začiatkom r. 2005 tak objavil na internete 
dokumenty rôzneho charakteru – vyhlásenie občana o odopretí 
vojenskej služby z dôvodu náboženského presvedčenia obsahujúce 
aj jeho osobné údaje vrátane rodného čísla a čísla občianskeho pre-
ukazu; dokument obsahujúci prehľad vynaložených nákladov, ktoré 
uhradila Sociálna poisťovňa zamestnancom zrušeného zamestnáva-
teľa (osobné údaje dotknutých osôb, ako aj fi nančné sumy, ktoré im 
boli vyplatené); rôzne fi nančné a rozpočtové dokumenty a pod.

Google hacking nevyžaduje znalosť programovania či detai-
lov počítačových systémov a programov, ale skôr znalosti o 
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pravdepodobnom charaktere, štruktúre a ďalších parametroch cie-
ľových údajov. Jeho možnosti boli najčastejšie demonštrované ako 
vyhľadávanie náhodných cieľov, dá sa však použiť aj na cielený útok 
na vopred vybraný systém alebo skupinu systémov.

V prostredí internetu je možné nájsť informačné zdroje, ktoré 
okrem vysvetlenia základov Google hackingu obsahujú aj konkrét-
ne kombinácie vyhľadávacích parametrov. S ich pomocou je možné 
dosiahnuť zaujímavé výsledky – pravda predovšetkým pre štandard-
né prostredia. Na dosiahnutie prvých úspechov v Google hackingu 
nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. Pre SR je v tomto sme-
re šťastím, že bežne dostupné informačné zdroje, príklady a “triky” 
nie sú stavané pre špecifi cké slovenské podmienky. Úspešný Google 
hacking slovenských serverov potom vyžaduje predsa len viac ako 
bezmyšlienkovité aplikovanie postupov nájdených na internete.

Vyh adávacie systémy v príprave na útok

Vyhľadávacie systémy sa dajú využiť aj na prípravu útokov na vybra-
né alebo náhodné systémy. Prvý prípad vychádza zo známej skutoč-
nosti, že sa na internete skryto i otvorene prezentujú a diskutujú 
bezpečnostné nedostatky („diery”) širokého spektra programového 
vybavenia, ako aj postupy, ako tieto nedostatky využiť na úspešný 
útok na systém s takýmto programovým vybavením. Ak má útočník 
aspoň čiastkové informácie o soft vérovom vybavení počítača – cieľa 
útoku, pomocou vyhľadávacích systémov môže získať informácie o 
známych bezpečnostných slabinách či hotových postupoch na pre-
konanie jeho bezpečnostných mechanizmov a tieto následne využiť 
pri plánovaní a realizácii svojho útoku.

Druhý prípad – útok bez vopred určeného cieľového systému – 
vychádza z predpokladu, že útočník pozná bezpečnostnú slabinu 
(konkrétnej verzie) konkrétneho soft vérového produktu a vie ju 
využiť na získanie kontroly nad systémom, na ktorom je taký produkt 
inštalovaný. Vyhľadávacie systémy využije na vyhľadanie – identifi -
káciu počítačových systémov vybavených príslušnou verziou daného 
soft vérového produktu. Výsledok vlastne tvorí zoznam cieľov jeho 
útokov, keďže pozná postup, ako nad nimi získať kontrolu.

Takýto postup využíval napríklad aj červ Santy, ktorý na prienik do 
systému využíval konkrétny bezpečnostný nedostatok soft véru phpBB 
pre diskusné fórum. Santy po svojom spustení pomocou vyhľadáva-
ča Google hľadal adresy (URL) v ktorých sa vyskytoval reťazec vie-
wtopic.php, čo indikovalo, že sa na predmetných serveroch vyskytuje 
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1 Stringy v URL sú asto pre-
kladané do lokálneho jazyka, 
na druhej strane sa asto pou-
žívajú anglické verzie softvé-
ru prakticky na celom svete 
– pozn. Peter Ková .

tento skript. Následne sa na nich pokúsil využiť bezpečnostný nedos-
tatok tohto skriptu, tzv. PHP script injection vulnerability.

Potenciálny útočník môže podobne hľadať výskyt programátor-
ských konštrukcií, o ktorých je známe, že vytvárajú bezpečnostnú 
“dieru”, v zdrojových textoch sprístupnených na internete. Úlohu 
mu ešte uľahčil Google pridaním špeciálnej funkcie vyhľadávania 
v public source code do svojho systému. Postačí vhodne špecifi ko-
vať hľadanú konštrukciu a výsledkom je zoznam stránok a súborov 
zdrojových textov programov, v ktorých sa vyskytuje. Pravda, je to 
len prvý krok, po ktorom pre úspešný útok musia nasledovať ďalšie 
(overenie, či náhodou programátor potenciálnu bezpečnostnú die-
ru neeliminoval, či sa daný soft vér aj niekde využíva a pod.), ale aj 
tak je to významná pomôcka pre plánovanie prípadných útokov.

Trochu ako kuriozita, ale s potenciálnymi dopadmi na bezpečnosť 
či ochranu súkromia boli vyhľadávacie systémy použité aj na identi-
fi káciu špecializovaných systémov pripojených na internet. Adresy 
kamerových systémov ovládaných pomocou webového rozhrania sa 
dajú vyhľadať zadaním štandardných identifi kačných znakov (reťaz-
cov) vyskytujúcich sa v týchto rozhraniach. Po lokalizácii takéhoto 
zariadenia, resp. jeho rozhrania má útočník možnosť sledovať zábe-
ry kamery, či dokonca v prípade priaznivého nastavenia parametrov 
webového rozhrania kameru aj vzdialene ovládať. Na Slovensku túto 
možnosť širšej verejnosti pred časom priblížili redaktori denníka 
SME v článku, ktorý bol ilustrovaný zábermi z niekoľkých takýchto 
kamier voľne dostupných prostredníctvom internetu.

Na rozdiel od vyhľadávania údajov Google hackingom nezohráva-
jú v tomto prípade regionálne alebo národné špecifi ká úlohu fakto-
ru komplikujúceho úspešný útok – je to spôsobené značnou mierou 
unifi kácie programového vybavenia, ktorým sú vybavené počítače 
v rôznych krajinách sveta. Bezpečnostný nedostatok konkrétneho 
soft vérového produktu je potom možné využiť všade tam, kde sa prí-
slušný produkt vyskytuje, bez ohľadu na krajinu, v ktorej je prevádz-
kovaný. V tomto zmysle sú slovenské počítače pripojené na internet 
rovnako zraniteľné ako hociktoré iné, ktoré sú vybavené takými istý-
mi soft vérovými produktmi (hoci aj v inej jazykovej mutácii)1.

Sémantické útoky, kognitívny hacking

Cielené ovplyvňovanie myslenia, konania, či vnímania vybrané-
ho ľudského jedinca či skupiny ľudí nie je v histórii ľudstva ničím 
novým – tvorí podstatu širokej škály aktivít od podvodov po 
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2 Podstata priestoru pre 
sémantické útoky je vyjadre-
ná v Libického slovách „com-
puters and networks let far 
more and far graver mistakes 
to be made far faster. Error, 
gossip, and fads can propaga-
te faster than wisdom. Com-
puters also lack the ability to 
read subtle clues in personal 
interaction that have guided 
human decision making for 
so long.“ – pozn. aut.

modernú reklamu a dôležitú úlohu zohráva aj vo vojenskej oblas-
ti [1]. Dôvera, s akou ľudia akceptujú informačné zdroje internetu 
a výsledky prezentované vyhľadávacími systémami, vytvára priazni-
vé prostredie pre ich cielenú manipuláciu.

Ešte v roku 1994 rozdelil Martin Libicki [6] útoky na informač-
né a komunikačné systémy do troch kategórii – fyzické, syntaktické 
a sémantické. Prvá skupina predstavuje „klasiku“ – útoky na fyzické 
komponenty. Do druhej skupiny zaradil Libicki snahy o vyradenie pre-
vádzkovej logiky siete a následné zrútenie komunikačnej infraštruktú-
ry. Upozornil tiež, že úspech syntaktického útoku bude silne závisieť 
od ochranných mechanizmov zabudovaných do budúcich (teda dneš-
ných) počítačov. Rastúca frekvencia výskytu a rýchlosť šírenia rôznych 
vírusov a červov názorne ukazuje, aké prorocké boli jeho tvrdenia. 

Libicki defi noval aj tretiu skupinu, tzv. sémantické útoky, keď 
sieť videl ako silikónový ekvivalent konverzácií medzi inteligent-
nými bytosťami. Na rozdiel od obvyklej konverzácie medzi ľuďmi 
však sieť umožňuje zozbierať v krátkom čase množstvo informácii a 
zároveň umožňuje vyprodukovať a cielene „podsúvať“ veľké množ-
stvo cielene sfalšovaných údajov, ktoré nepochybne môžu ovplyvniť 
závery tvorené na základe získaných informácií. 

V tejto súvislosti Libicki predvídal nárast počtu sofi stikovaných 
systémov určených na automatizované spracovanie údajov, ktoré 
ponúka sieť. Vzhľadom na obmedzené ľudské schopnosti takéto 
systémy vykonajú množstvo práce skryto a používateľovi predložia 
na výber len niekoľko málo možností, ktoré používateľ „vyhodno-
tí“ v podstate len vizuálne a rozhodne sa – v podstatnej miere teda 
dôveruje systému, ktorý mu ponuku predložil. 

Rýchlosť rozhodovania tak ide na úkor straty priamej kontroly 
nad zdrojmi údajov, z ktorých sa vychádza pri formulovaní navr-
hovaných alternatív. Používateľ nemá možnosť ani čas vstupy infor-
mácií priebežne sledovať, a tak implicitne predpokladá dôvery-
hodnosť, správnosť, aktuálnosť či autenticitu údajov, ktoré zdroje 
poskytujú. Cielené, dobre prepracované rozširovanie zavádzajúcich 
a klamlivých údajov v sieti má teda značnú šancu úspešne ovplyvniť 
rozhodovacie procesy2.

V r. 2000 na Libického prácu upozornil známy bezpečnostný 
odborník Bruce Schneier [8], ktorý zároveň predpovedal, že v blíz-
kej budúcnosti budú sémantické útoky oveľa vážnejšou hrozbou ako 
fyzické či syntaktické útoky. Jeho výrok „Semantic attacks directly 
target the human/computer interface, the most insecure interface on 
the Internet“ stručne a výstižne charakterizuje, kde leží podstata zra-
niteľnosti voči takýmto útokom.

Jozef VYSKO
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3 História ukazuje, že kom-
plexne pripravená dezin-
formácia je ve mi ú inným 
prostriedkom na odvrátenie 
pozornosti protivníka iným 
smerom. Vhodné by bolo 
možno demonštrova  takýto 
sémantický útok na príklade 
z praxe – jeho formou môže 
by  aj tzv. Google bomba 
(skúste zada  do google slo-
vo „zlodej“ a kliknú  na „I 
am lucky“, resp. „Skúsim 
š astie”).“ Ako príklad kogni-
tívneho hackingu by možno 
bolo vhodné uvies  aj poku-
sy o manipulovanie cenami 
akcii prostredníctvom rozpo-
sielania spamu upozor ujú-
ceho na „výhodnos  kúpy“ 
istých bezcenných akcii* – 
pozn. Peter Ková .

* Google bombu nepova-
žujem za „plnohodnotný“ 
sémantický útok v tom zmys-
le, že pokladám za málo 
pravdepodobné, že by nie-
kto jej výsledok bral naozaj 
vážne – pozn. aut.

Na tieto práce, ale najmä na stále sa zvyšujúci počet pokusov o 
podvod cieleným ovplyvňovaním konania ľudí prostredníctvom 
sfalšovaných správ na internete nadviazal výskumný projekt Cogni-
tive hacking na Dartmouth College v USA [2, 3]. Kognitívny hac-
king je tu defi novaný ako manipulovanie s vnímaním ľudí – napr. 
prostredníctvom distribúcie alebo podsúvania falošných či zavádza-
júcich informácií (dezinformácií)3.

Kognitívny hacking sa vymyká z obvyklého chápania oblasti infor-
mačnej bezpečnosti, nepochybne však pokrýva reálne hrozby, proti 
ktorým je potrebné sa brániť. Systematický výskum kognitívneho hac-
kingu je zatiaľ len v začiatkoch. Okrem základnej klasifi kácie jednotli-
vých útokov a charakterizovania ich podstaty sa však pokúša načrtnúť 
aj niektoré spôsoby, ako takýmto hrozbám čeliť. Ukazuje sa napríklad, 
že v obranných mechanizmoch by sa mohli využiť pre prax informač-
nej bezpečnosti trochu neobvyklé techniky ako lingvistická analýza 
textov či algoritmy na riešenie problémov, ktoré až doteraz vyzerali 
ako obyčajná teoretická zábava matematikov a teoretických informa-
tikov (tzv. Ulamove hry či problém Byzantských generálov). 

Autorovi nie je známe, či sa v SR realizuje systematický výskum 
v tejto oblasti. Aj u nás však už boli zaznamenané prípady rýchleho 
a masívneho šírenia rôznych „zaručených správ“ (hoax), spochybňujú-
cich konkrétnu organizáciu (spravidla banka) – nie je však známe, do 
akej miery boli tieto pokusy úspešné v ovplyvňovaní konania ľudí.

Implikácie pre Slovensko

Vývoj informačných a komunikačných technológií neustále núti pre-
hodnocovať klasické vnímanie bezpečnostných hrozieb, ale aj možných 
protiopatrení. Namiesto množstva unikátnych počítačových systémov 
sa celosvetovo masovo využíva v podstate len niekoľko rôznych typov 
základného soft vérového vybavenia a aj sféra aplikácií je značne unifi -
kovaná – v tomto zmysle sa situácia v SR príliš nelíši od zvyšku sveta. 

Hoci snahy o čo najväčšiu „unifi káciu“ počítačových systémov 
majú svoje ekonomické opodstatnenie, z bezpečnostného hľadis-
ka predstavuje tzv. monokultúra (v oblasti IT najčastejšie spájaná 
s dominanciou produktov spoločnosti Microsoft ) nezanedbateľnú 
hrozbu – veď už jediná bezpečnostná „diera“ v masovo používa-
nom soft vérovom produkte znamená potenciálne ohrozenie veľ-
kého množstva počítačových systémov vybavených týmto produk-
tom. Internet a vyhľadávacie systémy potom už len uľahčia samotný 
útok, resp. výber cieľov (vyhľadanie zraniteľných systémov).

Vyh adávanie na Internete a bezpe nos  IT
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4 Toto tvrdenie obstojí iba 
relatívne. Tieto triky a tech-
niky predstavujú aparát, kto-
rý možno pomerne jednodu-
cho prispôsobova * – pozn. 
Peter Ková .

* Áno, tvrdenie však bolo for-
mulovane pre bezmyšlien-
kovité (bezduché) prebera-
nie. Mal som možnos  sa na 
Slovensku stretnú  aj s takým 
prípadom – na základe toho, 
že vybrané slovenské serve-
ry „odolali“ skriptom bez-
myšlienkovite doslovne pre-
vzatým z databázy popisov 
Google hackingu pre anglo-
saské prostredie, boli tieto 
servery prehlásené za bez-
pe né – pozn. aut.

Pripájanie počítačových systémov na internet okrem nesporných 
výhod prináša hrozby vzdialených útokov. V kombinácií s unifi ko-
vaným počítačovým prostredím je tu možnosť automatizácie útokov 
alebo prípravných krokov predchádzajúcich útokom. Automatizo-
vané môže byť vyhľadávanie vhodných cieľov útokov, ako aj vyhľa-
dávanie citlivých, potenciálne zneužiteľných informácií. Vzhľadom 
na všeobecnú dostupnosť rôznych vyhľadávacích systémov sa záro-
veň znižuje úroveň know-how potrebného na takto vyhľadávanie. 
Potenciálnemu útočníkovi v podstate stačí znalosť ovládania pou-
žitého vyhľadávacieho systému plus niektoré špecifi cké informácie 
o charaktere cieľa útoku (kľúčové slová v dokumentoch a pod.)

V prípade využitia vyhľadávacích systémov na opísané útoky mož-
no za istý „bezpečnostný prvok“ považovať absenciu znalostí špeci-
fík potrebných pre efektívnejšie vyhľadávanie (odfi ltrovanie čo naj-
väčšieho množstva irelevantných výsledkov vyhľadávania), resp. pre 
účinné sémantické útoky (vytváranie vierohodne pôsobiacich dezin-
formácií reálne ovplyvňujúcich vybranú cieľovú skupinu). Vzhľadom 
na to, že dostupné návody, tipy a „triky“ používané pri opísaných 
útokoch sú spravidla prezentované s ohľadom na realitu veľkých vys-
pelých krajín (USA, Veľká Británia, Nemecko a pod.), slovenské sys-
témy sú relatívne bezpečné voči bezduchému preberaniu hotových 
návodov na Google hacking či kognitívny hacking4. Toto samozrej-
me neplatí v prípade dobre motivovaných cieľavedomých útočníkov 
schopných zverejnené postupy prispôsobiť slovenskej realite.

Útoky vedené pomocou vyhľadávacích systémov nie sú útok-
mi na technickej úrovni, ale sú tesne späté s ľudským faktorom – 
či už vo forme zábudlivosti, nedbanlivosti alebo neschopnosti pri 
umiestňovaní súborov na server, pri tvorbe programového vybave-
nia, alebo vo forme ľahkej manipulovateľnosti cielene pripravenými 
a prezentovanými (dez)informáciami. Účinné protiopatrenia teda 
nemôžu byť založené na technických či programových prostried-
koch. Vyššie popisované útoky v podstatnej miere využívajú bežné 
vyhľadávacie systémy a neprichádza do úvahy silové riešenie formou 
obmedzovania či zákazu používania takýchto systémov. 

Kľúčom pre zlepšenie odolnosti voči popisovaným útokom teda 
bude zvýšenie kvality ľudského faktora tak, aby sa znížila pravdepo-
dobnosť chýb, omylov, prejavov nedbanlivosti, nedostatočnej kva-
lifi kácie či ľahkej manipulovateľnosti. Na úrovni jednotlivých orga-
nizácií by sa mal klásť dôraz predovšetkým na:

prechod od obvyklého alibistického prístupu k riešeniu bezpeč-• 
nosti IS organizácie (keď podstatnú časť riešenia tvorí stanove-
nie zodpovednosti tak, aby v prípade bezpečnostného incidentu 
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bolo možné určiť, „kto za to môže“) k proaktívnemu prístupu 
(dôraz sa kladie na prevenciu, teda na zmenšenie pravdepodob-
nosti bezpečnostného incidentu);
ústup od vnímania informačnej bezpečnosti ako technického prob-• 
lému, ktorého riešenie je výlučne v rukách „informatikov“ a jeho 
nahradenie vnímaním ľudského faktora ako kľúčového problé-
mu informačnej bezpečnosti, ktorého riešenie je nemysliteľné bez 
náležitej angažovanosti manažmentu i bežných používateľov;
dosiahnutie pozitívneho bezpečnostného povedomia všetkých • 
osôb, ktorých činnosť (alebo nečinnosť) môže vytvoriť pod-
mienky pre úspešný útok na systém organizácie – používateľov 
a správcov IS, ako aj manažmentu organizácie;
kvalifi kovaná kontrolná činnosť na viacerých úrovniach – od pre-• 
vádzkovej (dodržiavanie bezpečnostných zásad a postupov) až 
po koncepčnú (sú prijaté opatrenia adekvátne vzhľadom na naj-
novšie poznatky o možných hrozbách a technikách útokov?).

Na vyššej (rezortnej, odvetvovej, celospoločenskej a pod.) úrovni 
môžu pozitívnu úlohu zohrať: 

systematická podpora výskumu v oblasti informačnej bezpeč-• 
nosti a sprístupňovania najnovších poznatkov z tejto oblasti 
odbornej i laickej verejnosti;
spolu s podporou rozvoja informatizácie a internetizácie sviž-• 
nejšie a hlavne nápaditejšie zlepšovanie základného bezpečnost-
ného povedomia občanov.
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1V tomto príspevku sa zaobe-
ráme predovšetkým „celo-
spolo enskými aspektmi“ 
informa nej bezpe nosti, 
nebudeme sa preto venova
špecifickým podoblastiam 
ako ochrana utajovaných 
skuto ností i ochrana kri-
tických infraštruktúr – pozn. 
aut.
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Úvod
Čo by nemalo chýbať v národnej stratégii informačnej bezpečnosti

Úvod

Historicky bola bezpečnosť konkrétneho počítačového systému 
vnímaná predovšetkým ako problém toho subjektu, ktorý ho pre-
vádzkoval. Situácia je však už iná, ako bola v začiatkoch „počítačovej 
éry“. Nedostatočné zabezpečenie počítačového systému dnes ohro-
zuje legitímne záujmy ďalších subjektov, ktoré nemajú priamy vplyv 
na samotnú prevádzku a bezpečnosť systému. Môže ísť napríklad 
o zneužitie citlivých údajov o takýchto subjektoch (osobné údaje 
fyzických osôb, ale napr. aj údaje charakteru obchodného tajom-
stva, ktoré komerčné subjekty povinne odovzdávajú orgánom štát-
nej správy). Alebo o to, že nezabezpečený systém zapojený do počí-
tačovej siete sa bez súhlasu či vedomia svojho prevádzkovateľa môže 
stať základňou pre útoky na iné systémy či úložiskom materiálov 
súvisiacich s trestnou činnosťou (pirátske kópie soft véru, detská por-
nografi a atď.). Existujú teda vážne dôvody na to, aby sa problém tzv. 
informačnej bezpečnosti neriešil len izolovane u jednotlivých maji-
teľov počítačov, ale aby sa dostal do celospoločenskej agendy – dnes, 
ale predovšetkým v rámci budúcej „informačnej spoločnosti“1.

O zmienenom posune vo vnímaní bezpečnosti svedčí napríklad aj 
to, že Európska komisia zahrnula bezpečnosť medzi 4 hlavné otázky, 
ktoré je podľa Iniciatívy i2010 [3] potrebné zohľadniť pri vytváraní 
jednotného európskeho informačného priestoru. Ďalším význam-
ným materiálom preukazujúcim pozornosť, ktorá je na úrovni EÚ 
venovaná bezpečnosti, je správa tzv. skupiny osobností (Group of 
Personalities), ktorá hodnotí stav know-how pre oblasť bezpečnosti 
v Európe a navrhuje opatrenia pre jeho zlepšenie prostredníctvom 
tzv. European Security Research Programme [1].

Aj SR zachytila tento trend. Koncom roka 2006 odbor informačnej 
bezpečnosti na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácii začal pri-
pravovať Národnú stratégiu informačnej bezpečnosti. Návrh stratégie 

Na ceste k stratégii informačnej 
bezpečnosti na Slovensku
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by mal byť predložený na medzirezortné pripomienkovanie v marci 
2007, t. j. po uzávierke tohto textu. V čase písania tohto príspevku 
teda ešte nebol známy text pripravovaného dokumentu, iba základ-
ný informačný článok o pripravovanej stratégii, publikovaný v Parla-
mentnom kuriéri [2]. Z neho sa dá usúdiť, že pripravovaný materiál 
bude trpieť niekoľkými základnými nedostatkami, predovšetkým:

napriek prívlastku „národná“ sa dokument zaoberá informač-• 
nou bezpečnosťou len v štátnej správe SR;
napriek použitiu termínu „stratégia“ v názve dokumentu chý-• 
ba vízia, dlhodobý pohľad na rozvoj v tejto oblasti – koncepcia 
dokumentu a predpokladané kroky skôr pripomínajú vypraco-
vanie a implementáciu súhrnného bezpečnostného projektu pre 
informačné systémy štátnej správy;
problém informačnej bezpečnosti sa neodôvodnene zužuje len • 
na otázku ochrany „citlivých“ údajov.

Autorovi nie je známy príklad krajiny, ktorá by už mala vypraco-
vanú ucelenú komplexnú stratégiu informačnej bezpečnosti – na 
rozdiel od strategických materiálov pokrývajúcich príbuzné podob-
lasti, ktoré jednoznačne spadajú pod kompetenciu štátnej správy 
(ochrana utajovaných skutočnosti a ochrana kritických (informač-
ných) infraštruktúr). Keďže prívlastok „národná“ obvykle evoku-
je komplexnejšie poňatý materiál, Národná stratégia informačnej 
bezpečnosti SR predstavuje príležitosť nahliadnuť na otázku infor-
mačnej bezpečnosti zo širšieho pohľadu ako len riešenia bezpečnos-
ti informačných systémov štátnej správy. Predstavuje príležitosť na 
vytvorenie celkovej bezpečnostnej kultúry nielen v inštitúciách štát-
nej správy, ale aj v prostredí, v ktorom pôsobia; príležitosť ako cez 
zlepšenie bezpečnostného povedomia v spoločnosti kvalifi kovanej-
šie zohľadňovať riziká používania prostriedkov IKT v legislatíve, v 
rutinných rozhodovacích procesoch i v bežnom živote. Vzhľadom 
na pôsobenie inštitúcii i občanov SR v globálnom (a v podstate 
neregulovanom) prostredí internetu nie je možné súvisiace hrozby 
úplne eliminovať, je však možné vytvoriť predpoklady na obmedze-
nie ich dopadu na inštitúcie a občanov SR.

o by nemalo chýba  v národnej stratégii 
informa nej bezpe nosti

Je potrebné si uvedomiť, že rozvoj internetizácie spoločnosti, ini-
ciatívy typu „internet do každej domácnosti“ spolu s podporou 
rozšírenia širokopásmového pripojenia na internet, zásadne menia 
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východiská pre úvahy o bezpečnosti počítačových systémov pripoje-
ných na internet. Už to nie sú len počítačové systémy veľkých a väč-
ších organizácií, ktoré zamestnávajú kvalifi kovaných špecialistov – 
ak aj nie priamo na informačnú bezpečnosť, tak určite na správu 
použitých prostriedkov informačných a komunikačných techno-
lógií (IKT). Rýchlym tempom pribúdajú počítače prevádzkované 
jednotlivcami či malými organizáciami, ktoré nedisponujú vlastným 
know-how ani na správne nakonfi gurovanie používaných systémov, 
ich priebežnú bezpečnostnú aktualizáciu, dodržiavanie zásad bez-
pečnosti pri používaní prostriedkov IKT a využívaní internetu či 
riešenie vzniknutých bezpečnostných problémov. 

Okrem dobre (alebo aspoň ako-tak) zabezpečených systémov sa 
tak na internete vyskytuje veľké (a stále rastúce) množstvo nedosta-
točne zabezpečených prostriedkov IKT prevádzkovaných používa-
teľmi bez potrebných bezpečnostných zručností a návykov. Keďže sa 
takéto počítače oveľa ľahšie (a teda aj vo väčšom rozsahu) môžu stať 
obeťami útokov s cieľom vytvoriť z nich základňu pre útoky na iné 
systémy či úložisko materiálov súvisiacich s trestnou činnosťou, je 
ťažko pochopiteľná predstava, že by Národná stratégia informačnej 
bezpečnosti mohla ignorovať túto nezanedbateľnú časť internetu 
a potrebu riešenia jej ochrany a bezpečnosti. 

Skutočne národná stratégia (informačnej bezpečnosti) by 
teda mala na problém zaistenia bezpečného „digitálneho pro-
stredia“ nahliadať komplexne a okrem organizácií štátnej 
správy ako dôležité subjekty vnímať aj malé a stredné podni-
ky, organizácie tretieho sektora či občanov využívajúcich mož-
nosti internetu.

Disciplína informačnej bezpečnosti od svojho vzniku niekedy 
v 60. rokoch minulého storočia [4] zaznamenala značný rozvoj 
a zmeny, o. i. aj v samotnom vnímaní pojmu bezpečnosť. Naprík-
lad pôvodne bola tzv. počítačová bezpečnosť (predchodca infor-
mačnej bezpečnosti) chápaná predovšetkým ako ochrana spra-
cúvaných údajov pred únikom mimo okruhu oprávnených osôb. 
Časom sa však ukázalo, že takéto vnímanie bezpečnosti je značne 
zúžené a nerešpektuje ďalšie dôležité požiadavky – napríklad aby 
(informačný) systém poskytoval svoje služby v požadovanom roz-
sahu, kvalite a čase, resp. aby bol systém chránený pred zneužitím 
na nekalé účely (využitie ako základňa pre útoky a úložisko mate-
riálov súvisiacich s trestnou činnosťou). Navyše, sprievodným javom 
rozvoja využívania prostriedkov IKT je výskyt údajov zaznamená-
vajúcich osobné charakteristiky, preferencie a správanie jednotliv-
cov – používateľov a možnosť ich zneužitia. Dôsledkom je zvýšený 
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2 Napr. legislatívnymi pros-
triedkami, požiadavkami 
na obsah vzdelávania na 
rôznych úrovniach (etické 
problémy spojené s použí-
vaním nových technológií, 
získavania základných bez-
pe nostných návykov až po 
výchovu špecialistov a sys-
tém ich certifikácie) a pod-
poru výskumu v tejto oblasti 
– pozn. aut.

dôraz na ochranu súkromia používateľov moderných prostriedkov 
a systémov IKT a komplikovanejšie vzťahy medzi informačnou bez-
pečnosťou a ochranou súkromia.

Dokument ašpirujúci na prívlastok „strategický“ by nemal vychá-
dzať z historicky prekonaných konceptov a interpretácii, ale by mal 
ako minimum rešpektovať aktuálny stav poznania v danej disciplíne 
a podľa možností aj predpokladaný vývoj v budúcnosti. 

Stratégia informačnej bezpečnosti by teda nemala byť posta-
vená na zúženom chápaní bezpečnosti len ako ochrany (spra-
cúvaných) údajov a mala by prinajmenšom anticipovať nie 
vždy priamočiare interakcie medzi informačnou bezpečnos-
ťou a požiadavkami na ochranu súkromia jednotlivcov.

Disciplína informačnej bezpečnosti prešla vlastným vývojom aj 
v samotnom nazeraní na charakter a účinnosť bezpečnostných opat-
rení. Už dlhodobo je pozorovateľný ústup od pôvodného „technic-
kého“ chápania riešenia bezpečnosti, t. j. predstavy, že bezpečnosť 
IKT systémov sa dá vyriešiť čisto len nasadením rôznych hardvéro-
vých a/alebo soft vérových prostriedkov. Dôraz sa dnes neoddisku-
tovateľne kladie na kľúčovú úlohu tzv. ľudského faktora pri riešení 
bezpečnosti a v tej súvislosti na využitie poznatkov a postupov ďal-
ších, aj „netechnických“ disciplín ako manažment, sociológia, psy-
chológia, ekonómia, atď. Je len ťažko predstaviteľné, že by doku-
ment strategického charakteru mohol ignorovať najnovšie poznatky 
danej disciplíny, obzvlášť ak reprezentujú „work in progress“ s per-
spektívou ďalšieho rozvoja. 

Stratégia informačnej bezpečnosti by preto nemala opome-
núť nezastupiteľnú úlohu ľudského faktora pri zaistení bez-
pečnosti prostriedkov IKT a v tej súvislosti potrebu systema-
tického budovania „bezpečnostnej kultúry“ v spoločnosti2.

Aj keď vo všeobecnosti je v podstate nemožné dostatočne presne 
predvídať budúcnosť, v prípade bezpečnosti sa dá očakávať jej prie-
nik do ďalších, dnes možno ešte netušených oblastí života spoloč-
nosti. Namiesto pokusov o presnú predikciu budúcich potrieb je 
však možné vytvoriť podmienky na to, aby prípadný budúci výskyt 
nových konkrétnych problémov a otázok bol náležite a kvalifi kova-
ne posúdený a zhodnotený. 

Stratégia informačnej bezpečnosti by sa teda mala zaoberať 
aj vytvorením mechanizmov a predpokladov (organizačných, 
legislatívnych, personálnych) na to, aby rôzne aspekty budo-
vania informačnej spoločnosti, návrhy opatrení a pod. boli 
kvalifi kovane posúdené a boli odhadnuté ich dôsledky pre 
stav, resp. riešenie informačnej bezpečnosti v SR.

Na ceste k stratégii informa nej bezpe nosti na Slovensku
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Úvod

Hovorí sa, že prvou obeťou vojny je pravda. Od 60. rokov minulého 
storočia prestali byť médiá len pasívnymi a neutrálnymi pozorova-
teľmi, ale začali aktívne meniť a tvoriť politiku. Či už išlo o reportá-
že z Vietnamu, ktoré ovplyvnili americkú verejnú mienku a jej tlak 
prinútil vládu stiahnuť vojská z tejto oblasti, alebo o investigatívnu 
žurnalistiku v podaní reportérov Washington Post Woodwarda a 
Bernsteina, ktorí zverejnili škandál Watergate. Reportážam z Viet-
namu trvalo niekoľko dní, kým sa dostali k divákom. Vojna v Zálive 
už predstavovala revolúciu nielen v oblasti vojenskej, ale aj mediál-
nej. Začiatok nového tisícročia priniesol ďalšiu zmenu – udalosti 11. 
septembra 2001, vojna proti terorizmu, globalizácia vo svete médií 
charakterizovaná 24-hodinovými spravodajskými kanálmi a najmä 
internetom. Globálna mobilizácia vo „vojne proti terorizmu“ pred-
pokladá, že neutralita je nemožná a od médií sa preto očakáva, že sa 
pridajú k jednej zo strán ako užitočný nástroj vo vedení vojny a nie 
ako nestranný pozorovateľ, ktorý len informuje. CNN odvysiela-
la prejav amerického prezidenta Busha, kde okrem iného povedal: 
„Každý národ má pred sebou rozhodnutie. V tejto vojne neexistuje 
neutrálna pôda. Ste buď s nami, alebo ste s teroristami“ a na opač-
nej strane spektra to bol príhovor bin Ládina, ktorý odvysielala Al-
Džazíra, kde rozdelil svet na „tábor veriacich a tábor neveriacich“. 
Média sa stali nástrojom na ovládanie medzinárodnej verejnej mien-
ky. Americká armáda doteraz obviňuje médiá z toho, že ich repor-
táže a obrazový materiál obrátili americkú verejnosť proti vojne vo 
Vietname. No ich oponenti tvrdia, že to bolo presne naopak. Príbe-
hy a obrazy tu boli predsa vždy, ale médiá ich nezačali používať, kým 
sa verejná mienka nezmenila v dôsledku rastúcich obetí. 

Mediálne vojny
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1 K mediálnym štúdiám pozri 
[4; 8; 12] – pozn. aut.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na niektoré aspekty mediál-
nej a informačnej vojny v posledných rokoch. Je to téma rozsiahla a na 
tomto priestore nedokážeme pokryť celú jej šírku a hĺbku. Zameriame 
sa na oblasť Blízkeho východu a vzhľadom na komplexnosť regiónu 
a konfl iktov, ktoré v ňom prebiehajú, sa sústredíme na spravodajstvo 
z vojny v Iraku, na ktorom si priblížime charakter mediálnej vojny na 
medzinárodnej úrovni; na rétoriku arabských vlád a štátnych médií 
pri slovných útokoch na Izrael a na mediálnu politiku sýrskej vlády vo 
vzťahu k Libanonu. Na týchto príkladoch sa pokúsime načrtnúť, aké sú 
stratégie mediálnych vojen na medzinárodnej a regionálnej úrovni.

Médiá a spravodajstvo1

Okrem informačnej funkcie plnia médiá tiež funkciu sociálnu. Sprá-
vy nielenže poskytujú fakty, ale aj základné hodnoty, ktoré zdieľame 
s ostatnými členmi spoločnosti. Médiá vytvárajú spoločenský kon-
senzus a formujú identitu – defi nujú, kto sme „my“ a kto sú „oni“. 
Bipolárne videnie sveta a spoločnosti zohráva v mediálnych konfl ik-
toch významnú úlohu. 

V príspevku sa zameriame na spravodajstvo. Nebudeme sa veno-
vať žurnalistickým žánrom, ktoré prezentujú subjektívny pohľad 
autora (komentáre, reportáže). Na rozdiel od týchto žánrov sa od 
správ a spravodajstva vyžaduje objektivita, vyváženosť a nestrannosť. 
Ani v spravodajstve však nesmieme zabúdať na ľudský faktor, na 
osoby novinára, šéfredaktora a majiteľa média. Sú to oni, kto roz-
hodujú o tom, čo je správa, aké zdroje sa použijú a koľko priesto-
ru správe venujú. Spravodajstvo je výsledkom mnohoúrovňového 
selektívneho procesu. Pri zdrojoch je to väčšinou ich ofi ciálnosť, 
ktorá má vplyv na to, či sa stanú súčasťou správy, alebo nie. Sem pat-
ria vládni úradníci, policajní vyšetrovatelia, hovorcovia inštitúcií. 
Ďalšími používanými zdrojmi sú neofi ciálne, ktoré si neželajú byť 
menované. Okrem nich ešte existujú tzv. hlasy s prístupom (accessed 
voices) – ľudia, ktorí majú privilegovaný vstup do správ. K nim patria 
hlavne politici, odborníci a čoraz častejšie rôzni analytici. 

Podľa Herberta Gansa je druhým kritériom, ktoré rozhoduje o 
výbere zdroja, moc. Až za tým je schopnosť zdroja dodať vhodné infor-
mácie. Ďalšími kritériami sú spoľahlivosť, dôveryhodnosť, autorita a 
vyjadrovacie schopnosti [5]. Pri neštátnych médiách je jedným z roz-
hodujúcich kritérií ekonomický záujem ich vlastníka. Ten vidí správy 
ako obchodný artikel, ktorý predáva na mediálnom trhu za účelom 
zisku. Spravodajstvo sa tak stáva produkciou správ a podnikateľskou 
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2 Môžeme spomenú  býva-
lého talianskeho premiéra 
Berlusconiho, mediálneho 
magnáta R. Maxwella, ktorý 
využíval svoju tla  na podpo-
ru Labour Party, alebo P. Rus-
ka, ktorý používal TV Markí-
za na podporu svojho vstu-
pu do politiky a neskôr na 
podporu svojej strany ANO 
– pozn. aut.

3 lenovia vedenia New York 
Post sú tiež lenmi výborov 
národných a nadnárodných 
korporácií Carlyle Group, Eli 
Lilly, Ford, Johnson and John-
son, Hallmark, Lehman Brot-
hers, Staples a Pepsi. Vedenie 
Washington Post zase sedí aj 
v spolo nostiach Lockhe-
ed Martin, Coca-Cola, Dun 
7 Bradstreet, Gillette, G. E. 
Investments, J. P. Morgan 
a Moody’s – pozn. aut.

4 Viac pozri [3] – pozn. aut.

činnosťou [9]. V tomto prípade ekonomická moc vlastníka ovplyvňuje 
priamo politiku2. Médiá sa stali vyhľadávanou formou investície. Naj-
lepším príkladom je prepojenie amerických nemediálnych spoločností 
s mediálnymi a vytvorenie mohutných a vplyvných korporácií3. 

Keďže sú neštátne médiá závislé od príjmov z inzercie, stáva sa, že 
sú v prvom rade orientované na zisk a až potom na vyváženosť spravo-
dajstva a na príjemcu. Pri poklese príjmov z inzercie je majiteľ nútený 
obmedziť nákladnejšie zložky spravodajstva (najmä zahraničné spra-
vodajstvo). Médiá zatvárajú zahraničné redakcie a správy preberajú 
z agentúr. Novinári, ktorých v čase vypuknutia konfl iktov vyšlú do voj-
nových oblastí, sú často jazykovo nepripravení, bez kontaktov a bez 
znalosti prostredia. Sú odkázaní na ofi ciálne zdroje a na fi nancie pride-
lené materskou redakciou – u slovenských médií to naozaj nie je veľa. 

Ďalším aspektom spravodajstva je jeho využitie ako nástroja propa-
gandy. Naznačili sme, že každá správa je aj subjektívnym pohľadom a 
sprostredkovaním novinára. Na základe ekonomických či politických 
záujmov môžu vlastníci či pracovníci médií ovplyvňovať výber a cha-
rakter správ a zdrojov. Každú subjektívnu preferenciu tak môžeme 
vnímať ako prejav ideológie spravodajstva, zreteľnej najmä pri udalos-
tiach zobrazujúcich ohrozenie spoločnosti a spoločenského poriadku. 
Špecifi ckým typom udalostí sú tzv. pseudoudalosti (pseudoevents)4: 
udalosti zinscenované za účelom medializácie. Typickým príkladom 
sú tlačové konferencie. Pseudoudalosťou bola tiež aféra bývalého pre-
zidenta USA Clintona a stážistky Lewinskej. Médiá venovali tejto 
afére oveľa viac času ako násilnostiam v Kosove. Titulok Washington 
Post z 21. januára 1998 nebol o Kosove, Miloševičovi, alebo narasta-
júcej sile KLA; bol o obvinení Clintona z donucovania klamať o jeho 
afére. Pseudoudalosti majú značný manipulačný potenciál. 

Spravodajstvo a médiá sú v spoločnosti nositeľmi a šíriteľmi hod-
nôt. Okrem toho však môžu vyvolať nákazový efekt a šírenie paniky. 
Frekventovaným informovaním o niektorých udalostiach ich môžu 
médiá posilniť a rozšíriť ich pôsobnosť. Ako príklad slúži vlna nási-
lia proti viditeľným menšinám v USA po útoku na WTC, ktorej 
obeťami sa stali nielen muslimovia, ale aj sikhovia (nosia turbany 
ako znak náboženskej príslušnosti). 

Mediálne vojny na Blízkom východe

O prvej vojne v Zálive sa hovorí ako o „vojne v priamom prenose“, 
čo súvisí hlavne s možnosťou okamžitého prenosu televízneho obra-
zu vďaka satelitu. Tento pojem je však mýtus – televízie neprinášali 
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5 Arnett o svojich skúsenos-
tiach vojnového reportéra 
píše v [2] – pozn. aut.

6 Ako alej píše Ramonet v 
[10]: „Vojny sa v premediali-
zovanom svete stali ve kými
operáciami politickej rekla-
my, ktorá musí by  vedená 
v rámci imperatívov public 
relations. Musí vytvára is-
té, preh adné obrazy zod-
povedajúce kritériám propa-
gandistického prejavu alebo 
– sú asnými slovami – krité-
riám reklamnej re i.“ – pozn. 
aut.

obrázky z bojov a spravodajstvo tvorili najmä obrazy víťazných ame-
rických jednotiek a amerických zbraní páliacich na neviditeľného 
nepriateľa. V Bagdade ostal len novinár CNN Peter Arnett – aj jeho 
spravodajstvo však CNN uvádzala s titulkom, že ide o spravodajstvo 
cenzurované irackým režimom, pretože sa diametrálne líšilo od spra-
vodajstva ostatných amerických médií.5 Profesor Mark Cristin-Mil-
ler o tom povedal v interview pre Le Monde: „Púštna búrka bola bez-
precedentnou propagandistickou operáciou. Bola to katastrofa tak 
pre západnú tlač, ako aj pre americký ľud, pretože všetko bolo zrežíro-
vané ako podľa nejakej choreografi e a zmanipulované Pentagonom“ 
[cit. in 10]6. Od vojny vo Vietname nevideli americkí diváci zábe-
ry z vojenských akcií. Nevideli inváziu Izraela do Libanonu v roku 
1982 ani okupáciu Grenady o rok neskôr a dlho nevideli ani obra-
zy rakiev prichádzajúcich z Iraku. Zábery z vojen podliehajú nielen 
v USA prísnej kontrole. A nejde len o obrazy. Vlády na celom svete 
hrajú sémantické hry, ktorými sa pokúšajú ovplyvniť verejnú mien-
ku a získať ju na svoju stranu. Vlády amerického prezidenta Busha a 
britského premiéra Blaira sa úporne snažili vyhnúť slovnému spoje-
niu „občianska vojna“ v Iraku a hovorili radšej o „sektárskom násilí“. 
Keď médiá opisovali rapídne sa zhoršujúcu situáciu v Iraku, používali 
slová ako „libanonizácia“ alebo „balkanizácia“ v snahe naznačiť, že 
v krajine sa schyľuje k vojne (vojnám) medzi jednotlivými skupina-
mi a hrozí jej rozdelenie pozdĺž etnických a náboženských línií. Keď 
sa začala zhoršovať situácia v Afganistane, médiá už neváhali použiť 
výraz „irakizácia“ Afganistanu. Hoci sa výmeny názorov o používa-
ní slov opisujúcich konfl ikty a vojny môžu zdať čisto akademické, 
manipulácia jazyka je významným nástrojom manipulácie verejnej 
mienky. V čase, keď svetové autority vrátane Kofi ho Annana a Colina 
Powella otvorene hovorili o občianskej vojne v Iraku, tlačový tajom-
ník Bieleho domu Tony Snow odmietol tento termín so slovami, že 
tu „ešte neexistujú dve čisto defi nované a proti sebe stojace skupi-
ny súperiace nielen o moc, ale aj o teritórium“. Otázky akademickej 
a laickej diskusie k defi nícii občianskej vojny sú však z nášho pohľadu 
menej významné ako to, že sémantické spory poukazujú na strácanie 
kontroly nad situáciou zo strany vlády, ktorá už nemôže použiť vlast-
né slová na opis skutočnosti. Rovnako poukazujú na to, že vo chvíli, 
keď sa v médiách diskutuje o terminológii, verejná mienka sa defi ni-
tívne rozchádza s vládou prezentovanou verziou reality. Verejnosť už 
nezaujíma, aké výkony podáva americká armáda v Iraku. Zaujíma ju, 
čo pre to obetovali, či už ide o ľudské životy alebo verejný rozpočet. 
Terminológia a výraz „občianska vojna“ v Iraku predstavuje nátlako-
vý nástroj na vládu, aby stiahla svoje vojská z tejto oblasti [11]. 

Mediálne vojny
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7 Novinár Tajsír 'Alúni síce 
stihol utiec , no po as dovo-
lenky v Španielsku ho zatkli 
a obvinili zo spolupráce s al-
Káidou. Pre vážne zdravot-
né problémy je momentálne 
v domácom väzení – pozn. 
aut.

Zmena v mediálnom zobrazovaní a vnímaní reality prišla s ohro-
zením spravodajského monopolu CNN a BBC panarabskou satelit-
nou stanicou Al-Džazíra a novými technológiami (digitálne kame-
ry, fotoaparáty, mobilné telefóny s fotoaparátmi v spojení s inter-
netom). Al-Džazíra sa počas vojny v Iraku dostala do povedomia 
nearabských divákov zverejňovaním nahrávok popráv rukojemní-
kov militantných islámistov. Na druhej strane boli na internete zve-
rejnené stovky videí nakrútených americkými vojakmi so zábermi 
popráv a mučenia. Tieto trophy videos boli súčasťou necenzurovanej 
vojny v priamom prenose. 

Al-Džazíra oslávila v roku 2006 desiate výročie svojho vzni-
ku tým, že začala vysielanie aj v angličtine. Prezývaná tiež „arab-
ská CNN“, televízia získala reputáciu v nearabskom svete hlavne 
nahrávkami rozhovorov s bin Ládinom, az-Zawáhirím a ďalšími. 
V arabskom svete si získala popularitu spravodajským pokrývaním 
druhej intifády, vojny v Iraku a exkluzívnymi rozhovormi s vodcom 
Hizballáhu Hassanom Nasralláhom. V arabskom svete je Al-Džazí-
ra symbolom revolúcie. Nielen preto, že politicky doslova vychová-
va arabskú populáciu; prináša správy tam, kde ľudia nečítajú novi-
ny (aj pre negramotnosť) a stala sa alternatívou k cenzurovaným 
printovým médiám a terestriálnej televízii. Aj preto, že naučila 
arabské obyvateľstvo požadovať od svojich vlád viac a volať ich na 
zodpovednosť. 

Pre objektivitu však musíme dodať, že Al-Džazíra má aj opráv-
nených kritikov. Hoci jej novinárskym mottom je „názor a druhý 
názor“ a jej ostré spravodajstvo bolo príčinou ochladnutia diplo-
matických vzťahov medzi Katarom a viacerými arabskými štátmi, 
pre fi nančnú závislosť od katarského emira si Al-Džazíra nedovolí 
kritizovať režim v tejto krajine. Západný svet zasa kritizuje príliš 
názorné vyobrazenie dôsledkov vojny, priveľa priestoru pre videona-
hrávky s nejasným pôvodom a obviňuje novinárov z toho, že sa stali 
„hovorcami teroristov“. 

Počas vojny v Iraku a „vojny proti terorizmu“ sa Al-Džazíra stala 
terčom nielen slovných útokov rôznych štátnych predstaviteľov, ale 
aj terčom americkej armády. Najskôr počas náletov na Afganistan, 
keď americké bomby zasiahli tamojšie štúdio Al-Džazíry7. O dva 
roky neskôr počas invázie do Iraku americké jednotky zasiahli štú-
dio v Bagdade a zabili reportéra Táriqa Ajjúba. 

Okrem konvenčných zbraní použili USA v mediálnej vojne o 
„srdcia a mysle“ Iračanov už odskúšanú mediálnu stratégiu. Ak ale 
rozhlasová stanica Hlas Ameriky uspela pri šírení protirežimových 
názorov vo východnej Európe, v regióne, kde sa darí konšpiračným 
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teóriám, neuspela. Američania myšlienkovo aj fi nančne sponzoro-
vali televíziu Al-Hurrá (Slobodná), ktorá v arabčine ponúkala ame-
rickú produkciu a americkú perspektívu v spravodajstve. Podľa oča-
kávania ju arabské publikum neprijalo a televízia sa stretla s nedô-
verou a podozrievaním.

Napriek démonizácii v USA a západnej Európe má Al-Džazí-
ra okolo 40 miliónov divákov. Hoci ju niektoré vlády obviňujú zo 
šírenia terorizmu, Al-Džazíra nie je zodpovedná za šírenie občian-
skych nepokojov. Výskumy ukazujú skôr opak. Podľa nich pales-
tínska diaspóra v USA sa tým, že odmieta sledovať americké spra-
vodajstvo a uprednostňuje práve Al-Džazíru, separuje a izoluje od 
majoritnej spoločnosti. Tak sa ich politické názory nestávajú súčas-
ťou amerického verejného života, čo v demokratickom systéme zna-
mená, že ako kolektívny hlas nedokážu ovplyvniť politiku a dosiah-
nuť zmenu [6]. 

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako sa moderné 
médiá – konkrétne internet – využívajú v mediálnych vojnách 
medzi arabskými krajinami na Blízkom východe a Izraelom. 

Počas 34-dňového konfl iktu medzi Izraelom a libanonským hnu-
tím Hizballáh 2006 sa médiá na obidvoch stranách opäť stali obe-
ťami útokov. Na jednej strane to bola sprísnená cenzúra spravodaj-
stva zo strany izraelskej IDF (Israel Defense Forces) – novinári mali 
zakázané informovať o aktivitách špeciálnych jednotiek a využití 
zvláštnych druhov munície a zbraní, ako aj zverejňovať obrázky 
priamych bojov. Všetky informácie, ktoré izraelskí novinári dostá-
vali, boli len z brífi ngov generálov. Na strane druhej to bola vojna 
proti médiám v Libanone: izraelské strely zasiahli vysielače televízie 
Al-Manár (stanica Hizballáhu), Future TV (televízia, za ktorou je 
rodina zavraždeného Rafíqa Harírího) a LBC (Lebanese Broadcas-
ting Corporation). Štúdiá televízie Al-Manár v južnom predmestí 
Bejrútu boli počas konfl iktu tiež zbombardované, čo však nezabrá-
nilo Hizballáhu a pracovníkom tejto televízie, aby vysielali z provi-
zórnych priestorov na prízemí iného zničeného domu. Druhý deň 
po útoku na vysielače izraelské lietadlá zaútočili na konvoj noviná-
rov libanonských a arabských televízií, ktorí sa išli pozrieť na miesta 
bojov na libanonskom juhu. 

Vojenskú kampaň proti Hizballáhu doplnil Izrael psychologický-
mi operáciami od klasických rozhlasových vysielaní cez posielanie 
SMS správ, zhadzovanie letákov s karikatúrami vodcu Hizballáhu, 
sýrskeho a iránskeho prezidenta až po využitie internetu. Ako infor-
moval izraelský denník Maariv (23. 7. 2006), izraelské tajné služ-
by stáli za vytvorením web stránky all4lebanon.org, ktorá vyzývala 
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8 Web stránka http://all4le-
banon.org v arab ine, fran-
cúžštine a angli tine bola 
dostupná ešte pár mesia-
cov po skon ení konfliktu – 
pozn. aut.

„všetkých, čo sú schopní a ochotní pomôcť Libanonu zničiť zlo Hiz-
balláhu a získať naspäť jeho nezávislosť, slobodu a prosperitu“, aby 
kontaktovali ľudí za touto web stránkou. Tipy mali byť fi nančne 
odmenené.8

Príkladom mediálnych vojen v kyberpriestore je využitie inter-
netu Palestínčanmi (či ide o obyvateľov Gazy a Západného brehu 
Jordánu, Palestínčanov v utečeneckých táboroch alebo v diaspóre) 
proti Izraelu a za upevnenie palestínskej identity [1]. Rastúci počet 
Palestínčanov si nedostatok slobody pohybu a prejavu kompenzuje 
virtuálnou slobodou na internete. Internet ponúka priestor alter-
natívnym hlasom a je oveľa ťažšie kontrolovateľný. V januári 2002 
IDF zbombardovali novovybudované štúdio palestínskej televízie. 
O pár mesiacov neskôr, v rámci operácie Obranný štít, izraelské 
jednotky zničili palestínsku rozhlasovú stanicu a zbombardovali 
vysielač. Internet sa tak jednoducho zničiť nedá, virtuálny pries-
tor nemôže byť okupovaný, nemôžu doň vniknúť izraelské tanky 
a len ťažko podlieha cenzúre. Jeho prostredníctvom sa šíria vyhlá-
senia, informácie, výzvy, obrazové materiály, ktoré sa ľahko dostanú 
aj na miesta bez pripojenia na internet. Na druhej strane internet 
tiež dáva Palestínčanom možnosť politického boja a konfrontácie 
s používateľmi internetu z radov Izraelčanov. V tomto kyberboji 
skupiny na seba útočia tým, že sabotujú web stránky protivníka 
vírusmi, infi ltráciami a útokmi. Tak ako v prípade sledovania voj-
ny na Al-Džazíre, aj v prípade vedenia virtuálnej vojny hrozí, že 
používatelia dajú prednosť virtuálnej pasivite namiesto aktívneho 
zapojenia. 

Vojna na internete je nepochybne agresívnejšia, no vlády vo väč-
šine arabských krajín sa stále spoliehajú na tradičný nástroj pro-
pagandy v podobe mediálnej rétoriky. Štátom vlastnené ofi ciálne 
médiá slúžia vládam na prezentovanie ich verzie pravdy. V Sýrii, 
kde neexistujú nezávislé médiá, sa informácie dostávajú k čitateľom 
troch štátom kontrolovaných denníkov jedinou ofi ciálnou cestou 
– prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry. Všetci jej zamestnan-
ci, rovnako šéfredaktori ofi ciálnych tlačovín, sú členmi štátostrany 
Baath. Redaktori na nižších postoch vedia, že sa môžu pohybovať 
len v obmedzenom priestore limitovanom mediálnym zákonom 
a smernicami o cenzúre (vyplývajú zo zákona o stave pohotovos-
ti, v platnosti pre okupované Golanské výšiny). Tieto médiá majú 
vlastný slovník: ak je reč o židovskom štáte, používajú slovo „Izra-
el“, len ak je to v kontexte rokovaní. Ak píšu o vojenských akciách 
Izraela, používajú termín „sionistická entita“ alebo „štátny tero-
rizmus“. Kde iní novinári hovoria o „teritóriách“, o Judei, Samarii 
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alebo Pásme Gazy, používajú sa slová „okupovaná palestínska zem“, 
Východný Jeruzalem je „okupovaný Jeruzalem“. Kde západné a 
izraelské médiá hovoria o terorizme a samovražedných atentátoch, 
v Sýrii je to „odpor“ a „martýrske operácie“. Táto terminológia je 
v podstate používaná všetkými arabskými médiami; špecifi ckým 
pre Sýriu je však slovník médií v prípade Libanonu. Tieto dve kraji-
ny majú medzi sebou napäté vzťahy od čias, keď sýrske vojská prišli 
do Libanonu počas občianskej vojny. Hoci sa v očiach medziná-
rodného spoločenstva vojna skončila stiahnutím izraelských jed-
notiek (2000), Sýria si chcela vojenský vplyv v Libanone ponechať. 
Situáciu vyhrotila aj zmena volebného zákona tak, aby prosýrsky 
prezident Emil Lahúd mohol ostať naďalej pri moci. Vzťahy medzi 
týmito dvoma krajinami sa na antagonické zmenili po atentáte 
na bývalého premiéra Harírího, z ktorého väčšina Libanončanov, 
ale aj Európa a USA, rýchlo obvinila Sýriu. Pred týmito udalosťa-
mi sýrske médiá nikdy otvorene nehovorili o zasahovaní Sýrie do 
vnútorných záležitostí Libanonu. Naopak, zdôrazňovali „bratské 
vzťahy“ medzi obidvoma krajinami. Libanonský Hizballáh bol sýr-
skymi novinármi označovaný ako „národný libanonský odboj“. Po 
atentáte na Harírího a tzv. Cédrovej revolúcii, keď Libanončania 
podporení OSN a americkou vládou dosiahli odsun sýrskych jed-
notiek, mediálne vojny medzi Sýriou a Libanonom prepukli napl-
no: rétorika ofi ciálnej sýrskej tlače a nahnevané komentáre na web 
stránke Cham Press, ktorá dávala priestor článkom o Sýrii v iných 
médiách (články v panarabskom denníku Al-Hayat, prepisy rozho-
vorov prezidenta pre Al-Džazíru), nahnevané komentáre a emotív-
ne reakcie na protisýrske stĺpčeky libanonských novinárov hlavne 
v protisýrskom liberálnom denníku An-Nahar (založený a vedený 
prominentnou rodinou Tueni). 

V prípade slovného spojenia „médiá a vojny“ nemôžeme obísť 
ani mediálne spracovanie teroristických útokov. Ak si terorizmus 
vysvetľujeme ako násilný alebo kriminálny čin, ktorého cieľom nie 
sú až tak skutočné obete, ako skôr pritiahnutie pozornosti a využitie 
obrazu násilia na ovplyvnenie mienky ostatných, vyplynie pre nás 
záver, že masovo-komunikačné prostriedky sú ideálnym nástrojom 
na získanie publika. Satelitná televízia spolu s internetom tvoria 
kanály na šírenie dát a na dosiahnutie diváka aj na opačnom konci 
sveta. Existujú média vlastnené organizáciami a hnutiami, ktoré EÚ 
alebo USA označujú ako „teroristické“. Takými je napríklad už spo-
mínaná televízia Al-Manár, ktorú zriaďuje libanonský Hizballáh. 
Rovnako môžeme spomenúť videonahrávky bin Ládinových preja-
vov, ktoré pravidelne vysielala Al-Džazíra ako exkluzívny materiál. 
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Novinári väčšinou už poznajú web stránky, kde sa jednotlivé sku-
piny hlásia k svojim činom. Internet je tiež jeden z najrýchlejších 
spôsobov, ako skontaktovať vzdialených členov skupiny či osloviť 
nových regrútov. V tomto prípade je pomerne jednoduché pre auto-
rity zasiahnuť proti médiám podozrivým z takýchto činností, resp. 
tie, o ktorých tvrdia, že ich vlastní teroristická organizácia. Výnim-
kou nie je ani fyzická likvidácia štúdií a prenosových staníc tak, ako 
to spravila izraelská armáda so štúdiami televízie Al-Manár a Rádia 
Núr počas konfl iktu v Libanone. Kontroverznejšia je snaha ovplyv-
ňovať prejavy bežných spravodajských médií. Úsilie zabrániť médi-
ám, aby spravodajsky pokrývali udalosti a upriamovali pozornosť 
na teroristické organizácie a aktivity, je v demokratických krajinách 
vnímané ako pokus obmedziť slobodu tlače. Okrem toho je takáto 
snaha zvyčajne tiež neefektívna. Neinformovanie terorizmus neod-
stráni, môže však vážne poškodiť meno krajiny a legitimitu jej vlád-
nych autorít. Napriek tomu využívanie médií hnutiami typu al-Ká-
ida, ETA alebo v minulosti IRA vyvolávalo kritiku a padali obvine-
nia z pomoci teroristickým organizáciám či prispievania k eskalácii 
problémov. Kritici tvrdia, že činnosť masmédií vedie k popularizácií 
jednotlivých skupín a ich činnosti a tým sa priamo podieľajú na ras-
te počtu teroristických útokov. Bleskové správy a rozšírené spravo-
dajstvo z miesta činu zasa vedú k zvyšovaniu sledovanosti a ratingu, 
čiže ku cieľu prioritnému pre všetky komerčné televízie. Média sú 
tiež obviňované z toho, že slúžia teroristom pri komunikácii. Ďal-
ším dôvodom, prečo nie je vítané podrobné a časté spravodajstvo o 
akciách nelegálnych skupín, je zdôrazňovanie bezmocnosti, slabosti 
a predvídateľnosti autorít v boji proti terorizmu. Na rozdiel od kri-
tických a obviňujúcich hlasov však nezávislé analýzy mediálneho 
spravodajstva ukazujú, že jazyk médií je vo veľkej väčšine prípadov 
neutrálny alebo odsudzujúci. 

Nie každá forma terorizmu sa ocitne na titulných stránkach 
novín. Štátny terorizmus publicitu nevyhľadáva. Žiadne sýrske novi-
ny nezverejnili informáciu o vyhladení obyvateľstva v meste Hamá 
vlastnou vládou. Žiadne iracké médiá neinformovali o hromadnom 
otrávení šíitov v Dudžaile na Husajnov pokyn. 

Novinári sú častými obeťami atentátov spáchaných teroristický-
mi organizáciami a skupinami. V Alžírsku, Libanone aj v Latinskej 
Amerike sú novinári obeťami únosov, násilia i vrážd. Dôvodom na 
zavraždenie novinára nemusí byť ani to, čo píše (ako v prípade aten-
tátov na protisýrskych libanonských novinárov Džibrána Twajního 
a Samíra Qasíra). Môže to byť aj novinárova náboženská prísluš-
nosť, ktorá ho automaticky zaraďuje do tábora nepriateľov, ako to 
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bolo v prípade brutálnej vraždy reportéra Daniela Pearla v Pakistane 
začiatkom roku 2002. Opoziční novinári sú zasa cieľom štátneho 
terorizmu [7, s. 226-228; 292-293].

Môžeme konštatovať, že ilegálne skupiny využívajú médiá rov-
nako ako štátne inštitúcie. Viaceré medzinárodné médiá sa dokon-
ca nevyhli porovnaniu mediálnych ťažení americkej vlády a al-Kái-
dy. Tu už nehovoríme o rétorike, ktorou sa snažila táto organizácia 
naverbovať do svojich radov mladých frustrovaných muslimov. V 
roku 2005 bola vydaná CD kompilácia bin Ládinových prejavov 
z rokov 2002 – 2004. Tieto prejavy boli určené rôznym cieľovým 
skupinám, CD bolo vyrobené v profesionálnom nahrávacom štúdiu 
a obsahovalo anglické titulky pre tých, ktorí nehovoria po arabsky. 
Na CD boli tiež samostatné súbory v urdu, perzštine, angličtine a 
arabčine. Samostatný prejav bol určený občanom Saudskej Arábie, 
v ktorom bin Ládin obhajoval svoje útoky na predstaviteľov kráľov-
skej rodiny ich korupciou, porušovaním ľudských práv a odklonom 
od viery. Legálne aj nelegálne kópie CD sa rýchlo šírili po celom 
Blízkom východe. Nešlo pritom o typický propagandistický mate-
riál. Tieto a podobné ozbrojené skupiny väčšinou neobjasňujú a 
neobhajujú svoje akcie. Väčšinou len produkujú rétoriku, ktorou 
chcú pritiahnuť mladú krv do svojich radov. Ak sa však pokúšajú 
osloviť masy a snažia sa ovplyvniť verejnú mienku, indikuje to ich 
ambíciu zapojiť sa aj do iných aktivít, vrátane mobilizácie a účasti 
širšej verejnosti v ich programe. Tak to nakoniec spravil libanonský 
Hizballáh. 

Na druhej strane využíva médiá pri získavaní arabskej, resp. mus-
limskej verejnosti na svoju stranu aj Pentagon. Robí to podsúvaním 
pozitívnych informácií irackým médiám. Materiály sprostredkováva 
externá fi rma a spomínané články nie sú v tlači odlíšené ako plate-
ná inzercia. V roku 2005 bola pre tieto aktivity vybraná spoločnosť 
Lincoln Group – PR so sídlom vo Washingtone. Spoločnosť osloví 
vybraných irackých novinárov alebo priamo médiá, ktoré uverejnia 
správy vyznievajúce v prospech USA alebo novej irackej vlády. Sprá-
vy vyznievajú ako spravodajstvo – na rozdiel od nezávislého a objek-
tívneho spravodajstva sú však jednostranné a neinformujú o stratách 
na americkej strane alebo slabom výkone irackej vlády. Často vyjdú 
pod pozitívnym titulkom typu „Iračania sa tešia zo života aj napriek 
každodennému terorizmu“. Zástupcovia Lincoln Group sa pri kon-
frontácii s médiami obhajovali tvrdením, že sa len snažia brániť voči 
propagande povstalcov článkami o heroizme obyčajných Iračanov 
alebo americkej armády. Tento kontroverzný štýl získavania si „sŕdc 
a myslí“ Iračanov ale nepresvedčil každého. Kritici poukazovali na 
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to, že tieto mediálne aktivity vlády sú v rozpore s tvrdením, že irac-
ké médiá sú slobodné, nezávislé a demokratické. Snahy Pentagonu o 
podobné PR činnosti sa stali predmetom domácej kritiky už v roku 
2004 v prípade využívania dezinformácie na ovplyvňovanie verejnej 
mienky v zahraničí prostredníctvom amerických satelitných kaná-
lov a internetu. Pod tlakom kritiky sa Pentagon nakoniec rozhodol 
zavrieť svoj Úrad pre strategický vplyv (Offi  ce of Strategic Infl uence), 
ktorý mal počas svojho krátkeho trvania za úlohu dodávať infor-
mácie (pravdepodobne vrátane falošných informácií) zahraničným 
novinárom v rámci úsilia ovplyvniť verejnú mienku v zahraničí. 

Záver

V mojom príspevku som pojem „mediálne vojny“ defi novala ako 
využitie médií v slovných útokoch (war of words) medzi štátmi 
(Sýria a Libanon, arabské krajiny a Izrael); ako využitie „nových 
médií“ (internet, web 2.0 alebo blog) na zverejňovanie necenzuro-
vaných záberov z bojov a na vedenie technologických vojen v kyber-
priestore; a ako súčasť ozbrojeného konfl iktu medzi krajinami ale-
bo skupinami ako súčasť psychologických operácií. Nami sledova-
né konfl ikty si tiež vyžiadali mnohé obete z radov reprezentantov 
médií. Štatistiky ukazujú, že vojna v Iraku je z hľadiska úmrtí novi-
nárov zatiaľ najkrvavejším konfl iktom. Len v roku 2005 zahynulo 
v Iraku 24 novinárov a 4 asistenti. Väčšina z nich bola obeťou úto-
kov ozbrojených skupín, no troch z nich zabila americká armáda. V 
decembri 2006 zase organizácia Committee to Protect Journalists 
zverejnila štatistiky, podľa ktorých v Iraku počas uplynulého roku 
zahynulo 32 novinárov. Väčšina z nich bola zastrelená; ostatných 
najskôr uniesli a potom popravili. Tak, ako sa stávajú média moc-
nejšie, stáva sa žurnalistika nebezpečnejšou. Z novinárov sa stávajú 
terče. Nejde len o to, že sa zmenila povaha vojen, ktoré už neve-
dú štáty pridŕžajúce sa Ženevských konvencií. Médiá tiež zverejnili 
materiály, podľa ktorých mal prezident Bush rozoberať s britským 
premiérom Blairom možnosť bombardovania štúdií arabskej tele-
vízie Al-Džazíra. 

Príkladov mediálnych vojen je veľa, no my sme sa zamerali na 
oblasť Blízkeho východu, kde je polarizácia strán a médií azda naj-
vypuklejšia. Špecifi ckým problémom Slovenska a slovenských médií 
v týchto vojnách je fakt, že z fi nančných dôvodov sa – až na výnimky 
v podobe príspevkov stálych dopisovateľov z Izraela – médiá spo-
liehajú na tlačové agentúry, ktorých servis si platia. Z jazykových 
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dôvodov však nepreberajú spravodajstvo z arabských agentúr, 
ani necitujú arabské médiá, čo nastoľuje otázku, do akej miery sú 
v prípade konfl iktu na Blízkom východe naše médiá objektívne a 
vyvážené.
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Úvod
Teoretické východiská
Ako predať vojnu: vzťah vláda a médiá a prostredníctvom médií – vláda a 
verejnosť
11. september, Irak a médiá
Situácia po začiatku povstania v Iraku
Záver a implikácie pre Slovensko

Úvod

Vojna v Iraku a udalosti z 11. septembra predefi novali vedenie 
modernej vojny. Hoci propaganda a informačná vojna boli od nepa-
mäti súčasťou boja, až 21. storočie umožnilo využívanie širokej pale-
ty multimédií spolu s modernými technologickými a sociopolitic-
kými prostriedkami. Katarína Marettová v predošlom príspevku 
spomína starý známy idióm – prvou obeťou vojny je vždy pravda, 
z ktorého vyplýva aj hlavná premisa jej štúdie. Je neodškriepiteľným 
faktom, že pred vstupom do Iraku administratíva prezidenta Busha 
operovala s polopravdivými aj vyslovene nepravdivými informáci-
ami. Položme si však hlbšiu otázku: čo je vlastne pravda? A práve 
s touto základnou otázkou operuje ideologická vojna v súčasnosti. 

Keď iránski extrémisti spochybňujú holokaust, dokázateľne kla-
mú. Fakty dokazujú smrť miliónov Židov v koncentračných tábo-
roch. Ako je to však z americkou zahraničnou politikou? Kde je 
pravda? Majú ju tí, ktorí tvrdia, že Washington sa iba snaží ubrániť 
demokraciu západného sveta a zároveň šíriť hodnoty humanity aj 
do iných kútov sveta? Alebo majú pravdu tí, ktorí v Amerike vidia 
večného imperialistu chrániaceho záujmy kapitálu, alebo iba propa-
gandistu, ktorý chce asimilovať muslimov? Každý z týchto názorov 
stojí na základoch postavených z množstva pravdivých faktov. Ale 
kde je skutočná pravda, sa s absolútnou istotu povedať nedá. Prav-
da je to, čo politici a verejnosť (odborná či laická) prijmú za prav-
du. A tu vstupujú do hry prostriedky komunikačnej vojny. Prepra-
cované procesy, ktoré majú zaistiť víťazstvo v tomto boji ideológií 
a presvedčiť verejnosť, že hodnoty a pravda sú na ich strane. Hoci 
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v skutočnosti byť nemôžu. Lebo pravda bude vždy iná vo Washing-
tone a iná v Teheráne.

Úlohou môjho príspevku je zosumarizovať postup americkej vlá-
dy a tlače od roku 2001 v tejto novej informačnej vojne – od začiatku 
vojny proti medzinárodnému terorizmu, cez prípravy vojny v Iraku 
a začiatok americkej intervencie, až po stav začiatkom roka 2007.

Teoretické východiská

Pri „predaji“ vojny v Iraku môžu vlády rátať s niekoľkými trend-
mi a procesmi, ktoré vychádzajú z komunikačnej teórie. Medzi ne 
zaraďujeme špirálu mlčania, gatekeeping, uses and grattifi cation 
a agenda-setting.

Špirála mlčania je teória, ktorú ako prvá v 70. rokoch predstavi-
la Elisabeth Noelle-Neumannová. Hovorí, že jedinec si rýchlejšie 
osvojí, alebo bude obhajovať väčšinový názor, lebo sa bojí izolácie, 
keby zastával, povedzme, výrazný menšinový názor. V jednoduchos-
ti: ak sa podarí administratíve presvedčiť dostatočnú časť verejnosti, 
následne sa kumulatívnym efektom pridajú k tomuto názoru aj ďal-
ší. Špirálu mlčania a jej vplyv po 11. septembri opisujú Schmierback, 
Boyle a McLeod vo svojom príspevku pre Mass Communication 
and Society. [1]

Gatekeeping je proces vlastný pre žurnalistov a vydavateľov – ide 
vlastne o ich rozhodnutie dať alebo nedať priestor niektorým fak-
tom či názorom. Vláda sa pre efektívne vedenie informačnej vojny 
snaží získať priazeň žurnalistov, aby dávali priestor práve ich ide-
ologickej línii. Aj v prípade 11. septembra a následných vojenských 
operácií novinári aplikovali akúsi autocenzúru, gatekeeping, pri 
informovaní. Autorom tejto teórie bol v 40. rokoch sociálny psy-
chológ Kurt Levin.

Uses and grattifi cation, čiže využitie a uspokojenie, je teória 
z polovice minulého storočia. Jej autormi sú Jay G. Blumler and 
Elihu Katz. Hovorí o obojsmernom vplyve médií: teda aj o sme-
re verejnosť k médiám. Inými slovami, aj verejnosť určuje obsah. 
Čiže ak istý televízny moderátor vyhlásil o spravodajstve o smr-
ti playmate Anny Nicole Smithovej: „vieme, že sa pozeráte, inak 
by sme to nevysielali“, mal tiež pravdu. Aj v informačnej vojne je 
potrebné dosiahnuť, aby verejnosť cítila hlad práve po tých správ-
nych informáciách.

Agenda-setting – so všetkými spomínanými procesmi súvisí udá-
vanie agendy. Ide o teóriu Maxwella McCombsa a Donalda Shawa 
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zo 70. rokov, ktorá určuje koreláciu medzi tým, ako médiá infor-
mujú o udalosti a tým, či ju publikum vníma ako dôležitú. Tí, ktorí 
poskytujú informácie, udávajú aj agendu, teda tiež určujú (podľa 
teórie uses and grattifi cation aj za istého vplyvu verejnosti), čo je 
významné. [2]

Ako preda  vojnu: vz ah vláda a médiá 
a prostredníctvom médií – vláda a verejnos

V prvej línii po 11. septembri 2001 musela americká vláda zvoliť 
stratégiu, ako dostať verejnú mienku na svoju stranu. A to sa im 
môže podariť, iba ak majú na svojej strane médiá. Americké médiá 
boli dlho zadobre s americkou vládou a robili akúsi nadprácu pri 
podporovaní jej politiky. Keď neskôr prestali vládu podporovať, aj 
verejná mienka sa obrátila proti administratíve.

V roku 2005 Jon Western zmonitoroval správanie americkej médií, 
vlády a vplyv na verejnú mienku v otázke vojnových operácií od 11. 
septembra 2001 [3]. Podľa publikácie novinára Washington Post 
Boba Woodwarda [4] pritom administratíva mala možný útok na 
Iraku na stole už po 11. septembri. Western píše: „Hoci elity nerobia 
rozhodnutia o tom, či použiť silu, na základe ľudového hlasovania, 
odborná literatúra dokazuje, že elity sú v takýchto otázkach citlivé 
na verejnú mienku“ [3]. Komunikológovia hovoria o piatich pred-
ispozíciách, prečo je verejná mienka dôležitá. Keď je ohrozená bez-
pečnosť Američanov (1), verejnosť uprednostňuje najprv diploma-
ciu pred použitím sily (2), veľkú rolu zohrávajú náklady a možnosť 
obetí na strane amerických vojakov (3), verejnosť je menej naklone-
ná vojne, ktorá by riešila vnútorné problémy krajiny napríklad zme-
nou režimu (4) a poslednou predispozíciou pre použitie sily je najmä 
v posledných rokoch hrozba terorizmu (5). Pri irackej operácii muse-
la Bushova administratíva operovať so všetkými piatimi. [3]

Americká vláda sa pripravovala na vojnu postupne, s väčšou aj 
menšou podporou verejnosti. Napríklad koncom roku 2001 (po 
čiastkovom úspechu v Afganistane po páde Talibanu) podľa Gal-
lupovho inštitútu tri štvrtiny Američanov podporovali zvrhnutie 
Saddáma Husajna silou [3].

A vtedy sa začala najväčšia práca Bushovho bezpečnostného tímu 
pri presviedčaní médií a následne verejnosti, prečo je idea vtrhnutia 
do Iraku v záujme verejnosti. Púšťala do médií pozorne vyselekto-
vané informácie, aby zvýraznila svoj postoj. Efektívnymi komuni-
kačnými a marketingovými procesmi sa snažili kontrolovať agendu 
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(agenda-setting) a „umlčať“ kritikov prostredníctvom procesu špi-
rály mlčania. Novinári selektovali informácie (gate-keeping) a verej-
nosť si uvedomovala dôležitosť poskytovaných informácií (uses and 
gratifi cation).

Najprv vláda vysvetľovala, prečo je Saddám hrozbou pre ame-
rickú bezpečnosť a ukončenie jeho režimu bude dobré pre všet-
kých. Hovorili, že Irak je na ceste získať zbrane hromadného niče-
nia a prezident Bush hovoril o hrozbe jadrových zbraní. Všetko sa 
neskôr ukázalo ako nepravdivé. V tomto smere pritvrdzovala réto-
riku, napríklad aj použitím termínu „osi zla“, ktorá bola vhodná 
pre daný okamih. Bushova popularita bola stále veľmi vysoká, čo 
nahrávalo presadzovaniu ideologického zámeru. Verejnosť najprv 
uprednostňuje diplomaciu, a preto sa Biely dom snažil najprv veci 
riešiť multilaterálne. Výzvy boli adresované z pôdy OSN s tým, že 
Saddám porušuje rezolúcie medzinárodného orgánu. A v závereč-
nej fáze agendu vlády prezentoval vtedajší minister zahraničných 
vecí Colin Powell. Ten si ľahšie získal dôveru, keďže bol v kabinete 
považovaný za umierneného. Komunikačná stratégia mala umlčať 
kritikov, ktorí by vytiahli náklady na vojnu a možné obete na ame-
rickej strane s tým, že bez silového konania by to bolo ešte horšie 
v oboch oblastiach. Otázka zmeny režimu pre vnútorné záležitosti 
v Iraku ostala v úzadí (hoci neskôr, po začiatku vojny, keď sa pôvod-
né dôvody ukázali ako lživé, sa boj za demokraciu v Iraku a zmena 
režimu stávajú primárnym argumentom). A nemohlo chýbať ani 
teoretické prepojenie medzi Saddámom a al-Kaídou, ktoré Ame-
ričanov zrejme najviac utvrdilo v dôležitosti operácie.

Vláda využívala pri „predaní“ vojny rôzne marketingové nástro-
je. Spolupracovala s médiami, koordinovala vystúpenia verejných 
činiteľov a efektivitu svojich krokov si overovala výskumami. Keď 
dôvera verejnosti poklesla, zverejnili sa nové fakty alebo prezident 
podporil agendu vlastnými slovami. Napríklad v predvečer 11. sep-
tembra 2002 v prejave pred Sochou slobody a následne očakávanom 
prejave v OSN. Vláda tak výrazne selektovala informácie a dokázala 
formovať verejnú mienku vo svoj prospech.

Carl Boggs zdôrazňuje dôležitosť celého informačného procesu 
a argumentuje patriotickým nádychom mnohých fi lmov hollywo-
odskej produkcie. Tie sa tiež mohli stáť súčasťou prípravy na voj-
nu, nespochybňujúc nezávislosť fi lmových producentov. Stratégia 
má byť postavená na základe štúdie Revolution in Military Aff airs 
(RMA) [5]. Hollywood a zábavno-informačný priemysel je stále 
viac posadnutý vojnovými zábermi a Pentagon sa môže tešiť z pro-
pagácie, ktorej sa mu dostáva zadarmo. „Úrad pre vojenské public 
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relations má bežne prístup k scenárom fi lmov výmenou za archívne 
zábery, konzultácie vojenských expertov či prístup k základniam,“ 
tvrdí Boggs.

11. september, Irak a médiá

Ako sme už spomínali, po 11. septembri sa médiá (americké aj zah-
raničné) zákonite stali centrom komunikačnej stratégie. Najprv sme 
sa pozreli na vojnu a komunikáciu z pohľadu vlády, teraz rozanaly-
zujeme stav z hľadiska novinárskej profesie.

Po 11. septembri americká administratíva tvrdila, že posolstvá 
najhľadanejšieho teroristu Usámu bin Ládina a vyhlásenia organi-
zácie al-Káida môžu byť kódovanými posolstvami. Biely dom preto 
vyzval všetky americké médiá, aby dobre zvážili, či tieto záznamy 
odvysielajú. Odvtedy sa priame zábery na obrazovkách amerických 
televízií neukázali. Vláda pritom svoje tvrdenia nepodoprela žiad-
nymi dôkazmi – na druhej strane teroristi mali určite lepší spôsob, 
ako sa dostať ku kódovaným posolstvám, než prostredníctvom Fox 
News Channel. Vláda napríklad podľa informácií britského denní-
ka Guardian skúpila všetky podrobné a kvalitné satelitné zábery z 
Afganistanu. Tie dokazovali počas prvých dní operácie rozsah škôd 
v tejto vojnou sužovanej krajine. [6] 

Ďalší zlom prišiel pred a počas vojny v Iraku. Mnohé médiá muse-
li priznať, že nepostupovali profesionálne. New York Times v máji 
2004 uverejnil editorial s príznačným titulkom „Timesy a Irak“. Pre-
skúmali stovky článkov, ktoré vyšli v novinách pred začiatkom irac-
kej vojny, počas nej a v začiatkoch americkej okupácie. Našli mnoho 
článkov a tvrdej žurnalistickej práce, na ktorú sú hrdí. V mnohých sa 
odrážali informácie, ktoré mali vtedy médiá k dispozícií. No „svedo-
mie New Yorku“ priznáva, že uverejnilo články a komentáre, ktorým 
nepredchádzalo také prísne skúmanie faktov, ako by malo. V niekto-
rých prípadoch išlo už vtedy o kontroverzné a pochybné informácie 
– no predsa sa brali za fakt. Pochybenia sa vyskytli na strane novi-
nárov, editorov i vedenia. Medzi článkami, na ktoré neboli liberál-
ne Timesy veľmi hrdé, boli prvostránkové reportáže pod titulkami 
„USA tvrdia, že Husajn zintenzívnil honbu za súčasťami atómovej 
bomby“ či „Nedovolené zbrane si ponechali až do predvečera voj-
ny, tvrdí vraj iracký vedec“. Mnohé boli výsledkom komunikačnej 
práce Bieleho domu. [7]

Spravodajstvo arabských spravodajských staníc Al-Džazíra, Al-
Arabíja či Abu Dhabi TV počas vojny bolo plné krviprelievania 
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a záberov ukazujúcich následky amerického vojenského zásahov, 
vysielanie západných televízií pripomínalo infotainment – spoje-
nie informácií a zábavy. Americké televízie sa spoliehali na infor-
mácie novinárov „ženatých s armádou“ – tzv. embedded reporters, 
takže armáda mala oveľa ľahší prístup pri selektovaní informácií. 
Veľké americké televízne stanice (CBS, ABC, NBC, CNN, Fox 
News Channel a MSNBC) dokonca uzatvorili výnimočnú doho-
du, že sa podelia o zábery z prvých 24 hodín vojny. [8] Ratingy všet-
kých staníc sa hneď zniekoľkonásobili – najväčší nárast zaznamenala 
MSNBC (až 496 %), na druhom mieste bola CNN s 391 % a tretí 
Fox News s nárastom o 290 % [9].

Situácia po za iatku povstania v Iraku

Po prepuknutí povstania (po vojenskej intervencii v roku 2003) sa 
začali objavovať trhliny v stratégii vlády, médiá si začali priznávať 
chyby a karta sa obrátila. Tentoraz už Biely dom nedokázal presa-
diť svoju stratégiu a kontrolovať dianie v médiách. Jeden zlý krok 
striedal druhý a s výnimkou niekoľkých konzervatívnych médií 
ako Washington Times či Fox News Channel už nedokázala vláda 
komunikovať želaný obsah. Následne zvolila taktiku, že na vine sú 
novinári, ktorí neinformujú o pokrokoch, ktoré sa v Iraku dosahujú. 
Viceprezident Dick Cheney aj Donald Rumsfeld sa niekoľkokrát 
vyjadrili, že médiá si všímajú iba negatívne udalosti a násilie. Nie-
ktorí dokonca tvrdia, že následkom tohto obrazu USA vojnu pre-
hrávajú [10]. Ako však ukazujú prieskumy verejnej mienky a fakt, 
že popularita prezidenta Busha sa začiatkom roka 2007 pohybovala 
okolo 30 %, verejnosť túto marketingovo/PR stratégiu neprijala.

Michael O´Hanlon a Nina Kampová z liberálnej Brookings Ins-
titution vypracovali štúdiu, ktorá sa prostredníctvom kvantitatív-
nej aj kvalitatívnej analýzy pozerá na informovanie o dianí v Iraku 
poprednými americkými médiami [10]. Skúmali správy publikova-
né od roku 2003 na stránkach denníkov New York Times (liberál-
ny), Wall Street Journal (konzervatívny), Washington Times (kon-
zervatívny) a USA Today (bez zaradenia) a vo vysielaní televízií Fox 
News (konzervatívna), NBC News (liberálna) a ABC News (bez 
zaradenia). Články a správy rozdelili do troch kategórií: pozitívne 
(napríklad zabitie teroristického vodcu Abú Mus‘aba az-Zarkáwí-
ho), negatívne (rastúce násilie v Iraku) a neutrálne. Podľa ich zis-
tení negatívne správy skutočne prevažujú nad pozitívnymi pome-
rom 2,5:1. Zdá sa však, že správy skutočne iba refl ektujú negatívnu 
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realitu v teréne. Tak napríklad v liberálnom New York Times bol 
pomer negatívnych a pozitívnych správ 2,8:1, no v konzervatívnom 
Wall Street Journal 2,4:1. Rozdiel bolo vidieť iba vo Washington 
Times, ktorý sa dá označiť ako vulgárne provládny, no aj tu dosiahol 
pomer 1,5:1 v neprospech pozitívnych správ.

Televízie podľa analýzy Brookings Institution boli kritickejšie. 
V prípade NBC News 4,0:1 a ABC News 3,5:1. Naproti tomu Fox 
News prezentoval drvivú väčšinu udalostí neutrálne a z ich titulkov 
sa nedal určiť ani pozitívny, ani negatívny náboj. [10] 

O´Hanlon a Kampová tvrdia, že médiá nie sú problémom, hoci 
prezentujú najmä negatívne správy. Tých pozitívnych, ktoré neu-
vedú, je prinajmenšom toľko, koľko by mohlo byť z oblasti ďalších 
negatívnych.

Dá sa zosumarizovať, že ako bola komunikačná stratégia admi-
nistratívy úspešná pred vojnou, tak ju v ďalšej etape administratíva 
nezvládla. V propagačných zložkách Bieleho domu aj ministerstva 
obrany sa síce vymenil personál, ale ani to nepomohlo pre vylepšenie 
imidžu. Často sa dokonca dopúšťali školáckych chýb. Napríklad keď 
ministerstvo zahraničných vecí zorganizovalo PR kampaň, v ktorej 
sa ukazovalo, že muslimské ženy v USA môžu nosiť muslimské ošate-
nie a šatky čádre. Väčšina muslimiek však čádre nenosí [11]. Katarína 
Marettová vo svojej štúdii správne spomína televíziu Al-Hurrá, ktoré 
vysiela v arabčine, je sponzorovaná americkou vládou a má byť pro-
tikladom Al-Džazíry či Al-Arábíje. Hoci hovorí o jej minimálnom 
vplyve, má iba sčasti pravdu. Al-Hurrá totiž poskytuje spravodajstvo 
z politického diania v Iraku (hoci zafarbené), ku ktorému sa ostatní 
novinári pre zlú situáciu v Iraku dostanú len ťažko. Napríklad zábe-
ry z výbuchu v irackom parlamente v apríli 2007 priniesol iba tento 
proamerický vysielač. Faktom však je, že táto televízna stanica nedo-
káže zvrátiť negatívnu verejnú mienku o USA v arabskom svete.

Záver a implikácie pre Slovensko

V príspevku sme opísali komunikačnú stratégiu americkej admi-
nistratívy vo vojenských otázkach po udalostiach z 11. septembra 
a najmä v súvislosti s vojnou v Iraku. Naším cieľom nebolo ukázať, 
kto mal „pravdu“ a ani rozoberať „lživé“ argumenty, na ktorých bola 
kampaň postavená. Chceli sme zosumarizovať komunikačnú, PR 
a marketingovú stratégiu Bieleho domu, vlády a ministerstva obra-
ny a postoj médií v tejto kampani. Rovnako ako sa zrútila americká 
politika v Iraku, zaznamenala úder aj komunikačná politika vlády. 
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1 o sa zdá by  v súlade s 
americkou komunika nou 
stratégiou, sa neodvíja od 
neprofesionálnej komunika -
nej stratégie, skôr od absen-
cie ucelenej komunika nej 
stratégie. Hlavnú úlohu tu 
totiž zohráva osobná inicia-
tíva a angažovanie tých, kto-
rí na obsah a formu výstupov 
majú vplyv – teda politic-
kých kádrov, zamestnancov 
príslušných zložiek i záuj-
mových skupín. Problém je 
teda omnoho hlbší a dotýka 
sa negatívne nielen prezen-
tácie angažovania v operá-
ciách, ale aj alších k ú o-
vých bodov komunikácie 
s verejnos ou – regrutácie, 
zvyšovania dôveryhodnosti, 
brannosti obyvate stva, legiti-
mizácie výdavkov na obranu 
i riešenia rôznych politicko-

ekonomických káuz spoje-
ných so súperením aktuálnej 
vlády a opozície. Pozitívnou 
správou je, že sa na základe 
rozpracovania Programové-
ho vyhlásenia vlády SR na 
podmienky rezortu obrany 
má pripravi  nová koncepcia 
komunikácie s verejnos ou – 
pozn. ubomír Lupták.

Rozobrali sme základné predispozície pre efektívnu kampaň aj teo-
retické východiská a procesy, ktoré ju umožňujú. Tým sme chceli 
zároveň doplniť to, čo neobsahoval príspevok Kataríny Marettovej: 
Mediálne vojny.

Komunikačná kampaň narazila v roku 2003 na základný prob-
lém, keď mienkotvorné médiá (ako ukazujú dáta – bez ohľadu na 
názorovú profi láciu) nedokázali komunikovať stanoviská vlády, pre-
tože sa ukázalo, že v minulosti sa jej argumenty nezakladali na prav-
de. Preto viacero novín, televíznych a rozhlasových staníc či nových 
multimédií podstúpilo skúšku novinárskej integrity a profesionali-
ty. Mnohé sa za chyby z minulosti ospravedlnili.

Rovnakých chýb sa dopustilo aj Ministerstvo obrany SR, keď sa 
dlho riadilo stratégiou, ktorú ponúkli americkí partneri pri obhajo-
vaní intervencie v Iraku (napríklad vyzdvihovanie vznešených ide-
álov a pomoc pri rozvoji demokracie, hoci bolo jasné, že v Iraku už 
prebieha občianska vojna). Nakoniec museli od tejto komunikácie 
mnohé európske vlády ustúpiť.

Aj slovenskí novinári sa dopustili chýb pri informovaní o Iraku, 
najmä pred začiatkom vojny, keď sa príliš spoliehali na informácie 
z jednej strany. Na druhej strane to dokazuje efektivitu vtedajšej 
komunikačnej stratégie Washingtonu, ktorá vyhrávala vojnu ideí. 
Na rozdiel od USA však mnohé médiá nepristúpili ku kritickej 
sebarefl exii, čo by umožnilo vyvodiť závery do budúcnosti. Žiad-
ne médium ani člen žurnalistickej/komunikačnej vedeckej obce na 
Slovensku zatiaľ nespracovali komplexnú analýzu správania našich 
novín a elektronických médií v tom čase.

Katarína Marettová vo svojom príspevku spomína, že špecifi c-
kým problémom je neprítomnosť spravodajcov slovenských médií 
na Blízkom východe, resp. v Iraku. Otázne však zostáva, či by spra-
vodajcovia priamo v teréne dokázali priniesť kvalitatívne lepšie spra-
vodajstvo. Aj reportéri veľkých agentúr a televíznych staníc sa môžu 
spoliehať iba na fi ltrované informácie, keďže sa už môžu pohybovať 
takmer výlučne v zabezpečenej zelenej zóne Bagdadu. A niektoré 
udalosti zo začiatku roka 2007 ukazujú, že ani na bezpečnosť tam 
sa veľmi spoliehať nedá. 

Niektoré odporúčania sa však predsa len urobiť dajú. Nutná 
je profesionalizácia komunikačnej stratégie ozbrojených síl SR či 
ministerstva obrany1, ktorá by mala byť základom efektívnej spolu-
práce médií, novinárov a predstaviteľov vojenských zložiek. Sloven-
ské médiá zas môžu zapracovať na zlepšení informovania z konfl ikt-
ných oblastí, napríklad aj lepšou jazykovou vybavenosťou redakcií 
(arabčina, hebrejčina atď.).

Americká vláda a médiá po 11. septembri 2001
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Úvod – charakteristika informa ního prost edí

Současná doba je charakteristická mohutným rozvojem komunikač-
ních a informačních technologií, čímž se šíření, dostupnost a využi-
tí informací stává snazším. S jejich pomocí získáváme obraz o udá-
lostech, které se dějí v okolním prostoru a napomáhají nám utvářet 
si názor a postoj k nim. Informace tak představují velký potenciál, 
s jehož pomocí lze ovlivňovat chování a postoje osob a v konečném 
důsledku i jejich rozhodování. Podle světových politologů bude vedo-
ucí úloha určitého státu ve světě na počátku třetího tisíciletí určová-
na nejen jeho ekonomickým potenciálem, ale především jeho schop-
ností kontrolovat informace a jejich šíření. Zkušenosti z posledních 
válečných konfl iktů dokazují, že řízením šíření informací lze zabezpe-
čit podporu nejen vojenských operací, ale i politického a diplomatic-
kého úsilí. Proto je vhodné takové řízené rozšiřování informací prová-
dět dostupnými prostředky a způsoby s cílem ovlivňovat posluchače, 
diváky, čtenáře (příjemce informací) a získávat jejich podporu.

NATO v současnosti zpracovává vlastní koncepci, ve které infor-
mační operace (Information Operations, INFO OPS) charakterizuje 
jako prostředek k získání spojenců z řad nečlenských států pro pod-
poru svých politických a vojenských cílů. K tomuto účelu předpo-
kládá využívat nejen vojenské schopnosti podporující informační 
operace, ale taky nevojenské schopnosti k podpoře informačních 
operací, kde můžeme zahrnout politické působení, diplomatické 
úsilí, informování veřejnosti a civilně vojenskou spolupráci. Členské 
státy budou muset být připraveny podílet se na vedení informačních 
operací. Problematika informačních operací je velmi rozsáhlá, proto 
některé jejich prvky nebudu rozebírat podrobně. Důraz bude polo-
žen na psychologické operace a informování veřejnosti.

Informační operace 
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Definice a místo informa ních operací 
v doktrínách NATO

Informační operace defi nujeme jako „akce směřující k ovlivňování 
osob druhé strany odpovědných za rozhodování v zájmu politic-
kých a vojenských cílů“ [4]. Toho se dociluje ovlivněním jim urče-
ných informací, procesů souvisejících s informacemi, systémů vele-
ní a řízení a systémů zaměřených proti zpravodajství za současného 
správného vytěžování vlastních informací a informačních systémů. 
Existují dvě kategorie informační operace v závislosti na povaze 
akcí, které v sobě zahrnují: obranná a útočná informační operace. 
Informační operace provádíme formou boje v oblasti velení a řízení 
(Command and Control Warfare, C2W). [2]

Obranná informační operace je zaměřena na ochranu vlast-
ních informací a systémů opatření proti zpravodajství protivníka 
a proti napadení jinou stranou. Zabezpečení vlastních systémů 
velení a řízení je základní podmínkou, jejíž selhání pravděpo-
dobně způsobí ztrátu volnosti jednání a iniciativy, může pozmě-
nit směr našeho úsilí, případně způsobit neúspěch operace. Mezi 
základní cíle obranné informační operace patří zejména snížit 
zranitelnost vlastních prostředků a zařízení velení a řízení (Com-
mand and Control, C2), eliminovat účinky elektronického boje 
nepřítele proti vlastním C2, znemožnit nepříteli využít našich 
C2 a zajistit, aby nepřátelské psychologické operace nebyly efek-
tivní. [2]

Útočná informační operace napadá informace a informač-
ní systémy jiných stran. Útočné informační operace se provádějí 
směrem na informace a komunikační infrastrukturu potencionál-
ního nepřítele a jeho spojenců a mohou být otevřené nebo skryté 
[2].

Útočný C2W je obzvláště efektivní a často také nejekonomič-
tější způsob, jak dosáhnout snížení efektivity působení nepříte-
le. Je použitelný na všech úrovních velení. Základní cíle směřu-
jící proti nepřátelské bojové síle jsou zejména zpomalit tempo 
jeho operací a narušit je, snížit účinnost C2 nepřátelského veli-
tele a narušit schopnost nepřítele obnovovat jeho bojovou sílu a 
morálku.

Informační operace v sobě zahrnují 5 základních vojenských prv-
ků: utajení bojové činnosti; psychologické operace; klamání; elek-
tronický boj; fyzické ničení. Mezi nevojenské prvky můžeme zahr-
nout politické působení, diplomatické úsilí, informování veřejnosti 
a civilně vojenskou spolupráci. 

Informa ní operace 
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Vojenské prvky informa ní operace

Utajení bojové činnosti (Operations Security, OPSEC) je defi -
nováno jako „proces, který zajišťuje vojenské operaci nebo cvičení 
náležité utajení za pomocí pasivních nebo aktivních prostředků, aby 
se protivníkovi zabránilo zjistit poznatky o rozdělení sil a prostřed-
ků, schopnostech a záměru vlastních sil“ [4]. 

Protože není možné utajit každou vojenskou činnost na podporu 
operace, OPSEC se soustředí na činnosti, které by mohly indikovat 
blížící se operaci, její detaily, nebo zranitelná místa. Hodnocení čin-
nosti vlastních vojsk musí být prováděno z pohledu nepřítele a musí 
se provést hodnocení, co může nepřítel vyvodit z jakýchkoliv uka-
zatelů vlastních vojsk. Tyto aspekty nebo ukazatele jsou nazývány 
základními prvky informace o vlastních silách (Essential Elements 
of Friendly Information, EEFI). Toto umožní veliteli a jeho štábu 
identifi kovat slabá místa bezpečnosti a dovolí jim stanovit potřebné 
bezpečnostní priority a iniciovat nezbytná opatření OPSEC. 

Psychologické operace (Psychological Operations, PSYOPS) 
jsou defi novány jako „plánovaná psychologická činnost v době míru 
a války zaměřená na veřejnost protivníka, vlastní nebo neutrální s 
cílem ovlivnit jejich postoje a chování a ovlivnit tak i dosažení poli-
tických a vojenských cílů“ [4]. Zahrnují psychologickou činnost na 
strategické úrovni, činnost k psychologické konsolidaci a psycholo-
gickou činnost na bojišti [4]. 

Účelem psychologické operace je oslabit vůli nepřítele, posílit 
cítění loajálních a získat podporu nezúčastněných osob ovlivňová-
ním přístupu a chování cílových skupin.

Psychologické operace mohou být charakterizovány zjevným zdro-
jem a cílem. Podle zjevného zdroje charakterizujeme PSYOPS jako čer-
né, šedé a bílé aktivity, které odrážejí veškeré informace, ideje, doktrí-
ny nebo zvláštní výzvy rozšiřované k ovlivnění názorů, citů, postojů 
nebo chování kterékoliv určené skupiny za účelem získání prospěchu 
pro původce přímo či nepřímo. Černé aktivity zahrnují propagandu 
pocházející z jiného než pravdivého zdroje, šedé aktivity neudávají 
žádný konkrétní zdroj a bílé aktivity zahrnují propagandu šířenou a 
potvrzenou původcem nebo k tomu pověřenou agenturou. 

V charakteristice podle cíle rozlišujeme sjednocující psycholo-
gické operace, které jsou směrovány k vlastním a neutrálním cílo-
vým skupinám s cílem vytvářet dobrou vůli, porozumění, přátelství, 
důvěry a spolupráce a rozdělující psychologické operace, které jsou 
směrovány k nepřátelským cílovým skupinám s cílem snížit morál-
ku, vyvolat apatii, poraženectví a nesoulad a posílit nejednotnost, 
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rozvrat, paniku, nejistotu, přeběhlictví a snahu vzdát se. Slabá místa 
v protivníkově politické, ekonomické, sociální nebo vojenské situaci 
jsou zjišťována a hodnocena podle důležitosti, přístupnosti a zrani-
telnosti. Poté je spuštěn koordinovaný a soustředěný útok na vybra-
né cílové skupiny za použití pečlivě vybraných, důvěryhodných a 
na nejvyšší možnou míru pravdivých jednoduchých témat urče-
ných k nasměrování pozornosti na vybrané slabiny a tím nahlodá-
vání morálky druhé strany. Útok je veden vzájemně se doplňujícím 
využitím různých médií: rádia, TV, novinových článků, projevů, 
plakátových kampaní, letáků nebo zbraňových systémů. 

Stejně jako my působíme na nepřítele, působí i nepřítel na nás. 
Proto je nutné vést psychologické protioperace. Cílem protiope-
rací je ochránit cílové skupiny před nepřátelskými zprávami anebo 
snížit jejich dopad. Používají prostředky analýzy propagandy pro-
tivníka a jejích účinků na vlastní populaci a spojenecké síly. Analýza 
zdrojů propagandy, její obsah, zaměřené cílové skupiny, volba médií 
a účinnost se uskutečňuje za použití subjektivních anebo objektiv-
ních metod. Subjektivní metody jsou založeny na praxi, zkušenosti 
a úsudku analytika, zatímco objektivní používají klasifi kační systé-
my a statistické databáze za časový úsek. Určují se témata a techniky 
k omezení účinků propagandy protivníka. 

V souladu s defi nicí NATO existují 4 kategorie psychologických 
operací: strategické psychologické aktivity (Strategic Psychologi-
cal Activities, SPA), psychologické konsolidační aktivity (Psycho-
logical Consolidation Activities, PCA), psychologické aktivity na 
bojišti (Battlefi eld Psychological Activities, BPA) a psychologické 
aktivity na podporu míru (Peace Support Psychological Activities, 
PSPA) [5]. Tyto kategorie byly vytvořeny zejména k tomu, aby byla 
stanovena dělba zodpovědnosti mezi národními autoritami, hosti-
telskými národy a operačními veliteli. 

SPA zahrnují psychologické operace vysoké úrovně (tj. národních 
vlád) prováděné v míru, za krize i za války, které sledují cíl získat pod-
poru a spolupráci spřátelených a neutrálních zemí a snížit vůli a mož-
nosti potenciálně nepřátelských zemí k vedení války. Provádění stra-
tegických psychologických aktivit je v národní odpovědnosti. [5]

PCA jsou psychologické aktivity plánované za krize a války a 
směřované k civilnímu obyvatelstvu nacházejícímu se v oblastech 
pod spřátelenou kontrolou za účelem dosažení požadovaného cho-
vání, které podporuje vojenské cíle a volnost činnosti podporova-
ných velitelů [5].

BPA jsou plánované psychologické aktivity prováděné jako nedíl-
ná součást bojových operací a určené k vytvoření psychologického 
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tlaku na síly protivníka a obyvatelstvo pod jeho kontrolou v prosto-
ru bojů napomáhající k dosažení operačních a taktických cílů. [5]

PSPA jsou plánované psychologické aktivity prováděné jako 
nedílná součást operací na podporu míru a určené k vytvoření příz-
nivé atmosféry a vůle ke spolupráci mezi stranami konfl iktu a civil-
ním obyvatelstvem v operačním prostoru a k ochraně sil a pomoci 
ke splnění cílů úkolu [5].

Při vedení psychologické kampaně musíme vzít do úvahy něko-
lik faktorů. Prvním z nich je výběr vhodných cílových skupin. Poten-
ciálními cíli PSYOPS jsou například politické, sociální, kulturní, 
etnické, náboženské nebo vojenské skupiny. Nedostatek zdrojů 
PSYOPS zpravidla podmiňuje pečlivý výběr, která cílová skupina 
má být oslovena. Musíme vyhodnotit její zranitelnost vůči psycho-
logickým přístupům, tzn. jestli mohou být přesvědčeni nebo ovliv-
něni, schopnost cílové skupiny projevovat požadovanou odezvu 
ve vlastním rámci nebo ve vztahu k jiným skupinám a přístupnost 
skupiny k různým dostupným formám médií. Druhým faktorem je 
výběr a tvorba důvěryhodných témat. Témata musí být důvěryhod-
ná, založená na detailním pozadí a přesné znalosti současné situace. 
V dlouhodobém měřítku je nejjednodušší zárukou důvěryhodnos-
ti respektování pravdy. Zvolená témata musí podporovat úkol veli-
tele spojeneckých sil, cíle podpůrných psychologických operací a 
poslání spojeneckých sil. Nakonec témata musí nutit cílovou sku-
pinu osvojit si takové postoje, které je schopna přijmout a jednat 
podle nich. Jinými slovy by měly vést k takovým variantám činnosti, 
které budou cílové skupině připadat odůvodněné, rozumné a reál-
né. Dalším faktorem je koordinace operací. Témata operací budou 
cílovými skupinami chápána jako výraz národní politiky a politi-
ky NATO. Jakákoliv nesrovnalost mezi tématy použitými různými 
agenturami nebo na různých úrovních může zdiskreditovat operaci 
a poškodit záležitost spojeneckých sil. Posledním faktorem, který 
musíme brát do úvahy, je časový plán. Psychologické aktivity pro-
váděné ve správný okamžik mohou významně posílit nebo, je-li to 
požadováno, minimalizovat účinek operací. Naopak při špatném 
načasování se mohou projevit jako neúčinné nebo posílit protivní-
ka. PSYOPS na rozdíl od ostatních forem operací zřídka přináše-
jí bezprostřední výsledky. K vyzrání myšlenek, k nahlodání morál-
ky nepřítele, k navedení spolupráce mezi dříve válčícími frakcemi 
a tudíž k nárůstu efektivity spojeneckých sil je třeba času. Měli by 
proto být zahájeny co nejdříve. 

Z hlediska plánování a vedení PSYOPS je několik důležitých 
aspektů. Více než jiné aktivity vyžadují koordinované plánování a 
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schvalování na nejvyšší dosažitelné politické a vojenské úrovni. Plá-
ny by měly určit slabiny nepřítele, cíle operací, pravděpodobné cílové 
skupiny a vhodná témata a poskytovat návod na použití médií k dosa-
žení cílů. Jakmile jsou plány dokončeny, jsou předloženy vrchnímu 
veliteli NATO, kde jsou posouzeny a postoupeny Severoatlantické 
radě ke schválení jako součást strategického plánu. Jakmile jsou plány 
schváleny, měli by být realizovány na všech stupních velení. Požada-
vek schvalování na vysoké úrovni určitým způsobem omezuje svobo-
du rozhodování velitelů na operační a taktické úrovni, ale je to nez-
bytná podmínka. Úsilí PSYOPS musí být koordinováno s aspekty 
civilně vojenské spolupráce a informování veřejnosti zahrnuté v kam-
pani velitele spojeneckých sil. Mělo by být pamatováno na to, že pří-
tomnost hromadných sdělovacích prostředků v prostoru válečných 
operací znamená dublování informací mezi cílovými skupinami. Toto 
dublování nás nutí k odstraňování rozporů ve zprávách. Musí být také 
předvídány a minimalizovány jakékoli negativní dopady PSYOPS na 
neplánované cílové skupiny, včetně vojáků spojeneckých sil. V oblasti 
C2 podřízení velitelé můžou soustředit síly provádějící psychologic-
ké operace pod operační řízení velitele spojeneckých sil, nebo velitele 
součásti s cílem zabezpečení podpory úkolu. Obvykle bude vytvoře-
no kombinované spojené úkolové uskupení pro PSYOPS jako sou-
část nejvyššího velení na válčišti. Je nezbytné, aby všechny produkty 
operací (jako rozhlasové scénáře nebo tištěné materiály) používaly 
vhodné informace, témata a symboly, vyžadující jednotný schvalovací 
proces a autoritu pro všechny BPA nebo PSPA.

Elektronický boj (Electronic Warfare, EW)

Ozbrojené sily široce využívají elektromagnetického (EM) spektra 
pro spojení, velení a řízení, zbraňové systémy, pozorování, průzkum, 
navigaci, nosiče informací, ochranu sil a další vojenské účely. Emise 
elektromagnetického spektra nerespektují umělé hranice rozdělu-
jící národy a ozbrojené síly. Z toho vyplývá, že každý stát zapojený 
jakoukoliv formou do vojenské operace by měl usilovat o dosažení 
převahy ve využití EM spektra.

 Z ofenzivního hlediska prostředky EW poskytují možnosti napa-
dení nebo těžení ze systémů velení a řízení protivníka a tím pomáha-
jí realizovat opatření proti velení a řízení nepřítele. Z defenzivního 
hlediska prostředky EW přispívají k ochraně vlastních systémů C2 a 
tím plní úlohu v oblasti ochrany velení a řízení. Možnosti prostřed-
ků EW a jejich pružnost jsou důležitými nástroji velitele. 
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„Elektronický boj je vojenská činnost zahrnující použití elek-
tromagnetické energie, včetně směrované energie (Directed Ener-
gy, DE) k využití a ovládnutí EM spektra nebo napadení nepřítele. 
Zahrnuje zachycení a rozpoznání elektromagnetického záření, pou-
žití elektromagnetické energie ke snížení účinnosti, nebo zabránění 
nepříteli v použití elektromagnetického spektra a činností k zabez-
pečení jejího efektivního využití vlastními silami. EW se děli na tři 
části: elektronická podpůrná opatření (Electronic Support Measu-
res, ESM), elektronická protiopatření (Electronic Counter Measu-
res, ECM) a ochranná elektronická opatření (Electronic Protection 
Measures, EPM)“. [2]

Fyzické ni ení (Physical Destruction, PD)

Fyzické ničení je koordinováno procesem společného určování cílů 
(targeting) se záměrem ničit nebo umlčovat a ne pouze ovlivňo-
vat systém C2 protivníka [1]. Priority pro fyzické ničení vzhledem 
ke prostředkům a cílům budou určeny velitelem společných sil a 
jsou důležité pro zajištění odpovídajícího rozdělení prostředků. 
Fyzické ničení může být ovlivněno rozsahem zbraňových systémů. 
Důstojníci plánující C2W by měli spolupracovat s důstojníky pro 
plánování jednotlivých složek, aby se zajistilo optimální plánování 
cílů k dosažení požadovaného účinku. Klíčem k tomu je důkladná 
koordinace a identifi kace důležitých a zranitelných míst, zejména 
prostředků velení a řízení protivníka.

Úspěšné fyzické ničení lze realizovat pouze dobře zplánovanou a 
vedenou operací pomocí bojových sil, které jsou schopny účastnit 
se nebo přímo provádět údery na protivníkova centra velení a řízení 
s úmyslem narušit jeho strukturu velení a řízení boje. 

Nevojenské prvky informa ní operace

Civilně-vojenská spolupráce (Civil Military Cooperation, CIMIC), 
představuje koordinaci činnosti a spolupráce mezi veliteli NATO a 
představiteli státní správy a samosprávy, včetně místního obyvatels-
tva a mezi mezinárodními, národními a nevládními organizacemi 
a agenturami pro podporu mise [3].

V prostoru operace CIMIC plní tři základní funkce [6]:
První je spolupráce mezi civilními a vojenskými orgány. Cílem 

civilně vojenské spolupráce je zabezpečit součinnost nezbytnou 
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k zahájení a zabezpečení plánování a řízení operací. Včasná spo-
lupráce v plánovacím procesu s okamžitým rozvinutím sil vytváří 
základ, ze kterého se vyvinou ostatní funkce CIMIC. 

Druhou funkcí je ovlivnění civilního prostředí. Podpora civilního 
prostředí pokrývá široké spektrum činnosti. CIMIC je poskyto-
vána civilnímu prostředí ve shodě s vojenskou misí NATO. Může 
zahrnovat široký rozsah vojenských zdrojů, informací, osob, mate-
riálu, výzbroje, spojovacího zařízení, odborné dovednosti specia-
listů nebo výcviku. Všeobecně je možno říci, že bude uplatňována 
tam, kde a kdy je potřebné vytvořit nezbytné podmínky pro splně-
ní vojenské mise anebo proto, že odpovědní civilní představitelé 
a organizace nejsou schopni úkol realizovat. Rozhodnutí ohledně 
hloubky, trvání a rozsahu tohoto zabezpečení by mělo být prove-
deno na nejvyšším stupni, který vezme v úvahu politické, ale i další 
faktory. 

Třetí funkcí je zabezpečení sil. Velitelé NATO budou v závislosti 
na okolnostech vyžadovat od místní správy odpovídající zabezpe-
čení v prostoru jejich operační činnosti. Rovněž tak v součinnosti 
v úsilí k minimalizaci narušení vojenských operací, jako je řízení 
obyvatelstva a zdrojů, může být vojsko částečně závislé na civilních 
zdrojích a informacích z civilních zdrojů. Úkolem velitelů bude sna-
ha získat pro zabezpečení operace zdroje ze strany místního obyva-
telstva. CIMIC bude ve všech těchto oblastech hrát hlavní úlohu.

Úkolem CIMIC v rámci operací je civilně-vojenská součinnost 
při zabezpečení mise. K této činnosti musí být vytvořen a udržován 
široký okruh vztahů s civilními orgány. K zabezpečení součinnosti 
je nutné zabezpečit trvalé spojení, součinnost a vzájemně prospěš-
nou výměnu informací mezi orgány CIMIC, vládními a nevládními 
organizacemi, místními politickými představiteli a obyvatelstvem. 

Informování ve ejnosti (Public Information)

Informování veřejnosti je defi nováno jako “informace uvolněná 
nebo zveřejněná s hlavním cílem informovat veřejnost a tím zís-
kat její pochopení a podporu” [4]. Úkolem informování je splnit 
závazek NATO informovat obyvatelstvo členského státu, ozbroje-
né síly a civilní obyvatelstvo a pomáhat tak vytvářet ovzduší důvěry 
v NATO, jeho ozbrojené síly a vedení operací v míru, konfl iktu a 
válce. 

Technické možnosti médií, způsoby činnosti a celosvětová veřej-
nost vytvoří globální informační prostředí (Global Information 
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1 Tento fenomén vzbudzuje 
skôr skepticizmus než opti-
mizmus, aký znie z príspev-
ku. Skeptické hlasy sa ozýva-
jú z takmer všetkých zainte-
resovaných táborov. Viacerí 
diváci tento spôsob mediál-
neho pokrytia konfliktu – 
najmä po skúsenostiach z 
vojny v Iraku – prirovnávajú 
k „reality show“, ktorá má 

aleko od seriózneho spra-
vodajstva. Skeptici v armá-
de zasa poukazujú na to, 
že novinári si neuvedomujú 
citlivos  informácií, a tak sa 
kritické informácie dostáva-
jú k nepriate om. Existuje tu 
riziko, že novinár (bez toho, 
aby si to uvedomil) môže 
zverejni  takéto informácie v 
priamom prenose, bez pred-
chádzajúcich konzultácií s 
predstavite mi vojenskej jed-
notky. Tiež zo žurnalistické-
ho h adiska sa na „embed-
ded journalism“ pozerá s 
ve kou dávkou skepsy. Naj-
mä konzervatívni novinári a 
akademici varujú pred stra-
tou objektivity (ktorá by mala 
by  hlavnou charakteristikou 
spravodajstva). Okrem toho, 
že novinári pohybujúci sa s 
vojenskou jednotkou sú zvia-
zaní viacerými reštrik ný-
mi opatreniami, vytvoria si 
k vojakom aj osobný vz ah.
Osobnou emocionálnou 
zainteresovanos ou tak strá-
cajú rolu nezávislého pozo-
rovate a. Aj nepriate  ich pre-
stáva vníma  ako zástupcov 
nezávislých médií, ale ako 
sú as  armády a následne 
ako oprávnený cie  – pozn. 
Katarína Marettová.

Environment, GIE), které spočívá v bezprostředním pokrytí vojen-
ských operací televizními, rozhlasovými a linkovými službami 
kdekoliv na světě. Díky satelitním přenašečům, lehkým zařízením 
a nezávislým energetickým zdrojům může a bude velmi mnoho 
mediálních organizací operovat na vzdálených místech, aniž by se 
musely spoléhat na logistickou podporu nebo technické požadavky 
vojenských organizací. Zvyšující se počet novin, časopisů a jiných 
periodik zabezpečuje detailní pokrytí událostí a akcí. Zvýšení osob-
ních možností komunikace (menší, snadněji přenosné, výkonněj-
ší, snadněji dosažitelné prostředky) umožňují svobodnou a volnou 
komunikaci stále se zvětšujícímu počtu osob. Jednotlivci mohou 
nyní komunikovat po celém světě využívaje široké škály digitálních 
a elektronických komunikačních přístrojů, které je téměř nemožné 
kontrolovat. To umožňuje kdekoliv na světě rozšiřovat rychle jakou-
koliv zprávu bez vlivu analytických fi ltrů nebo cenzury. GIE je vše-
pronikající, interaktivní a nepřetržité. Má vliv na vojenské operace 
svojí potenciální rychlostí hlášení o operacích, akcích a incidentech 
NATO. Stupeň tohoto informování o událostech často vážně ovliv-
ňuje kritické cílové příjemce na národních strategických rozhodova-
cích úrovních. Navíc se zprávy a informace v GIE rozšiřují ve velkém 
spektru. Co se sděluje jedné skupině cílových posluchačů, je možno 
sdělovat všem. 

Pokud jde o styk s médii, je obecně preferován otevřený přístup 
k nim a jejich nezávislé zpravodajství o vojenských operacích a 
vojscích NATO. Možnosti médií, velký počet jejich představitelů a 
relativně malý počet důstojníku pro styk s veřejností a vyškolených 
důstojníků pro doprovod sníží funkčnost a možnosti doprovodů 
představitelů médií při všech příležitostech. Velitelé, štáby, pod-
důstojníci a personál sil NATO musejí být připraveni na setkání 
s médii, doprovázet je v prostoru svých jednotek a odpovídat na 
jejich otázky. Omezování pohybu médií nebo pokusy o omezování 
jejich působnosti z důvodů zabezpečení jejich osobní bezpečnosti 
nejsou dostatečným důvodem pro omezení jejich referování o ope-
racích a akcích NATO. Jednou z vhodných a aktivních metod jed-
nání s médii je jejich přidělení k jednotkám. Tato média stráví sta-
novenou dobu u jednotky, což jim umožní zpracování zasvěcených 
reportáží. Budou mít příležitost sžít se s jednotkou a budou méně 
ochotni ohrozit jednotku prozrazením tajných informací1. 

Zprávy médií, včetně zpráv přenášených spojovacími kaná-
ly NATO, nebudou objektem cenzury či kontroly příslušníky 
NATO, avšak zprávy, příběhy nebo informace přenášené spojovací-
mi kanály sil NATO podléhají revizi z hlediska utajení. Tato revize 
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zjišťuje materiály a informace kompromitující bezpečnost operací 
(OPSEC), ohrožující probíhající nebo budoucí operace, identifi -
kující slabá místa sil nebo poskytující protivníkovi, nepřátelským 
státům nebo organizacím informace, které mohou poškodit síly 
NATO. 

Informování veřejnosti by mělo být dobře plánováno, připravo-
váno a prováděno tak, aby podporovalo velitele a operaci. Důstoj-
ník pro styk s veřejností shromažďuje informace, předvídá otázky, 
připravuje prohlášení a vhodné odpovědi štábu. Po zahájení nebo 
v průběhu operace nebo akce musí mít velitel a důstojník pro styk 
s veřejností již připravena prohlášení, odpovědi na předpokláda-
né otázky i jiné produkty tlumočící zprávy podporující operaci a 
NATO. Pečlivou a promyšlenou přípravou lze většině operací a akti-
vit napomoci s využitím aktivního přístupu složky pro informování 
veřejnosti.

Aktivní přístup k informování veřejnosti vyjadřuje přání NATO 
poskytovat informace nebo zabezpečovat mediální pokrytí akcí, 
událostí nebo operací. Média budou využívat faktů a informací 
poskytovaných NATO písemně, sdělovaných na tiskových konfe-
rencích nebo při rozhovorech jako základ pro svá působení.

Pasivního přístupu lze použít tam, kde to vyžaduje bezpečnost 
nebo utajení operace. I v případě pasivního přístupu připravují 
důstojníci pro styk s veřejností prohlášení, předvídají možné otázky 
a příslušné odpovědi štábu na ně. Při pasivním přístupu však infor-
mace o operaci, akci nebo události nepublikují, ale vyčkávají zájmu a 
dotazů médií. Iniciativa náleží médiím a důstojníci pro styk s veřej-
ností musejí být připraveni odpovědět na jejich otázky. 

Vztahy s médii mají velký a stále se zvyšující význam. Mediální 
zprávy a příběhy mohou ovlivnit formování a nasměrování národní-
ho a mezinárodního veřejného mínění před, během konfl iktu a po 
něm. Mnohem důležitější je, že média mohou sloužit jako prostře-
dek velitele pro oslovení národní, mezinárodní a vnitřní veřejnosti 
hostitelského státu. Důležité je informovat vlastní jednotky o vlast-
ních silách, záměrech velení a probíhajících operacích. Toto je spo-
lečně s informacemi pro rodinné příslušníky výhradně záležitostí 
interních informací poskytovaných velitelem.

Pro provádění operací v GIE existuje několik principů, které 
by příslušníci NATO měli respektovat. Prvním z nich je důvěry-
hodnost. Každá úmyslně podaná nepravdivá informace, která bude 
prozrazena, diskredituje dobré jméno NATO. Omezování přístu-
pu k informacím je stále obtížnější. Přístup sil NATO ke zprávám 
a informacím pro veřejnost je proto nutné omezovat jen z důvodů 
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utajení a ochrany sil. Dalším principem je, že informace poskyto-
vané jedné části veřejnosti musejí být přístupné všem – neexistují 
exklusivní příběhy pro vybraná média. Ne všechny zprávy budou 
zprávami dobrými, ale i většina špatných zpráv má dobré stránky 
(např. při nehodě, u níž došlo ke zraněním, poskytli vojáci prv-
ní pomoc, zachránili životy) což může napomoct důvěře místní-
ho obyvatelstva k NATO. Média jsou hlavními kanály informací 
a mohou být využita jako prostředek informačního úsilí. Proto je 
nemůžeme brát jako protivníka, ale vhodným přísunem informací 
můžeme zvýšit jejich zájem o prováděnou operaci a popularizovat 
síly v ní působící. Prostředky pro informování veřejnosti se musí 
rozvinout včas a pro celou dobu každé operace. Dodržování zásad 
utajení je nezbytné a je předpokladem úspěchu operací. Začlenění 
médií a jejich přístup se musí vzít v úvahu a plánovat, přitom žurna-
listé musí být akreditováni NATO nebo účastnickou zemí. Přístup 
vojsk NATO k veřejným zprávám a informacím se nesmí omezovat 
a informování rodin o ztrátách příslušníků sil NATO má přednost 
před informacemi pro média.

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku a jeho zaměře-
ní do vojenské oblasti jsem neřešil v rámci nevojenských aspektů 
informačních operací otázky diplomatického úsilí a politického 
působení.

Implikace pro Slovensko 

Slovensko jako plnohodnotný člen NATO a EU pravidelně plní 
úkoly v rámci spojeneckých sil v globálním informačním prostředí 
v různých typech operací. Proto musí začlenit informační operace 
do procesu plánování obrany státu. Na základě aliančních publikací 
je nutné rozpracovat koncepci a doktrínu pro informační operace 
a jejich závěry zapracovat do souvisejících interních normativních 
aktů resortu obrany. Na operačních a taktických velitelstvích je nut-
né na základě doktríny zpracovat plány, programy a stále operační 
postupy k plánování a vedení informačních operací. Při zadávání 
projektů k modernizaci techniky (komunikační, informační, pro 
elektronický boj a pod.) je potřeba zvažovat i jejich využití v infor-
mačních operacích. Důležitou součástí přípravy k vedení informač-
ních operací je vybudování odpovídajících organizačních struktur 
pro její prvky a vyškolení personálu. Toto je potřeba zahrnout již do 
vzdělávacích aktivit na školách a kurzech, rozvíjet na štábních nácvi-
cích a velitelsko štábních cvičeních. Vybraní příslušníci armády by 
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měli absolvovat kurzy v zahraničí v armádách, které mají s vedením 
informačních operací větší zkušenosti. Velice důležitá je zpravo-
dajská podpora informační operace věrohodnými a spolehlivými 
informacemi.
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Úvod

Při zkoumání bezpečnostní situace SR a dalších států v regionu lze 
vycházet z předchozího vývoje a analogií nejen historických, ale i 
z poznatků z jiných zemí v obdobných podmínkách. V tomto duchu 
je relevantní si položit otázku, jaké bezpečnostní priority v kontextu 
pojmů informační války a využití médií je nutné dodržet a naplnit 
pro udržení stabilního vnitřního i vnějšího rámce vývoje ve střed-
nědobém horizontu a jaké závěry z toho plynou pro SR. 

Hypotéza je zúžena v rámci tématu na tezi: SR je připrave-
ná v rámci střednědobého horizontu naplnit priority informační 
bezpečnosti pro zamezení vnitřní nestability a lokálních konfl ik-
tů. Střednědobý horizont byl zvolen pro dynamický vývoj v oblasti 
informačních technologií a ochrany dat (m. j. kryptografi e), v potaz 
byly brány i názory zpochybňující význam dlouhodobých prognóz 
(např. Miloš Zeman) s politicky motivovaným podtextem [17]. Při 
analýze důležitých prvků informační bezpečnosti jsou limity dané 
legislativou a závazky v rámci státních útvarů na daném teritoriu. 

Poznání, jakým způsobem se vyvíjely metody ochrany informací 
nejen na území SR, poskytuje vodítka pro řešení a anticipaci bez-
pečnostních otázek současnosti.

Historie pojm

Informace měly i v minulosti vždy svou hodnotu pro bezpečnost 
a existenci jednotlivce, skupiny i státních útvarů. Způsoby jejího 
přenosu, záznamu a uchování, reprodukce, analýzy a vyhodnocení 
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1 Pre vojenský poh ad vi
príspevok Ká er, Jan: Infor-
ma ní a psychologické ope-
race – pozn. ed ( L).

2 P íkladem je utajení rozkry-
tí Enigmy nebo využití kódu 
Navaho – pozn. aut.

3 Po odložení operace Over-
lord z p vodn  plánované-
ho kv tnového termínu p i-
padalo p íští období , které 
spl ovalo pot ebné požadav-
ky (noc ozá enou m sí ním
svitem a nejnižší p íliv t sn
po úsvitu) na 5., 6. a 7. erv-
na. Eisenhower se rozhodl 
pro 5. erven. Na po átku 
ervna se však po así zhor-

šilo do té míry, že generál 
operaci odložil o dalších 24 
hodin – pozn. aut.

jsou specifi cky vázané na vývoj technických prostředků, médií pro 
záznam, přenos a ochranu. Právě v souvislosti s revolučním vývo-
jem vědy, techniky, počítačů a veřejných médii jako televize, mobil-
ní sítě a internet v 20. století nabývá pojem informační válka zcela 
reálného významu. Problematika členění a forem informační války 
z vojenského hlediska je rozpracovaná v mnoha článcích a publi-
kacích, ať už je to použití zbraní proti místům velení, získávání a 
ochrana informací, elektronický boj, kybernetická válka a psycholo-
gická válka [1]1. V rámci zkoumání pojmu je možné uvést praktické 
příklady z nedávné historie, ale je třeba brát v úvahu dlouhodobé 
utajování v této oblasti.2 

Poměrně dobře jsou známé techniky informační války používa-
né Němci v době rozbití ČSR a jejich prezentování situace němec-
ké menšiny. Vyburcovaný nacionalismus podpořený vhodnou akcí 
s psychologickým dopadem a prezentovanou v médiích – schéma 
nevinná oběť a brutální násilí s trendovým sexuálním podtextem, 
s útokem na mládež, děti nebo starší generaci – může být modelo-
vý případ i pro současnou situaci v SR ve vztahu k maďarské nebo 
romské menšině. Při retrospektivním pohledu na vývoj SR v obdo-
bí druhé světové války je možné vystopovat některá fakta o vnější 
manipulaci a nátlaku i při pohledu na emancipační snahy a nebezpe-
čí vlivu fašizmu. Bylo to Maďarsko, které uznalo slovenský stát, ale 
neváhalo podpořit své územní nároky i vojenským nátlakem. Vyvs-
tává otázka možnosti vzniku lokální krize při eskalované modelové 
situaci.

V době přípravy invaze v Normandii spojenci praktikovali nároč-
nou dezinformačně–psychologickou strategii, kdy vybudovali faleš-
né vojenské uskupení a nápadný průzkum ve falešném směru invaze 
[3]. Němci si uvědomovali, že pravděpodobně dojde k invazi, ale její 
přesné datum a místo zůstávali nejlépe utajovanými skutečnostmi 
z celé války.3 V noci z 5. na 6. červen Němci na obrazovkách radarů 
zaznamenali zvýšenou aktivitu leteckých a námořních sil v oblasti 
Boulogne a Dieppe. Přišla i hlášení o seskocích parašutistů. Byla 
to však pouze část promyšleného spojeneckého plánu na odvede-
ní protivníkovy pozornosti nesprávným směrem. Zatím se blížilo 
k normandským břehům loďstvo válečných a transportních lodí, 
britští a američtí parašutisté přistávali za nepřátelskou obranou na 
pobřeží, aby zajistili pět úseků pláží invaze. Úspěch operace dokládá 
nepřítomnost nejvyššího německého velení a váhání s protiúderem 
vzhledem k očekávanému místu invaze.

Získané poznatky uplatnily spojenci ve skryté a koncem války již 
otevřené konfrontaci s nastupujícím komunistickým hnutím, jenž 
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4 V tomto kontextu jsou mož-
né o ekávat i v SR problémy 
v oblasti uprchlík  z ad isla-
mist , kde zejména Al-Káida 
praktikuje p i výcviku ob
zmín né formy p i výcviku 
bojovník  a sebevražedných 
atentátník  p i možném 
napojení a spolupráci sku-
pin. – pozn. aut

získalo velký impuls vítězstvím SSSR, který dokázal i na poli dip-
lomacie svůj vliv uplatnit při vzniku satelitních režimů ve východní 
a střední Evropě a na Balkáně. Při získávání a ochraně informací 
se zásadním způsobem uplatnila kryptografi e využívající techno-
logii multialfabetické šifry ve svém nejznámějším příkladu šifrova-
cího stroje Enigma. Úsilí Německa vyplývalo ze zkušeností z první 
světové války, kde byla ochrana informací a dešifrování německých 
zpráv důležitou příčinou porážky. Enigma, jejíž kód se podařilo spo-
jencům prolomit, nepřímo podnítila vznik konceptu i praktického 
využití prvního stroje, který lze označit za počítač. Dlužno pozna-
menat, že Britové svůj úspěch tajili a těžili z něj i po válce dešifrová-
ním zpráv jiných zemí včetně některých spojenců. 

Bipolární sv t a studená válka

Období po projevu Winstona Churchilla ve Fultonu, kde popr-
vé mluvil o železné oponě, bývá označované jako studená válka. 
Z dnešního hlediska mimo bipolarity lze takto označovat i stav 
mezi některými státy, jako je Irán a KLDR versus USA. Do tohoto 
období spadá rozvoj různých forem informační války v souvislosti 
s konfl iktem na korejském poloostrově. Velmi výmluvně zde půso-
bí výrok generála Eisenhowera, který k psychologickým operacím 
řadil „vše od zpěvu národní hymny až po neobvyklý druh sabotá-
že“. Tato nikdy nevyhlášená válka se zapsala do historie jako jeden 
z vůbec nejkrvavějších konfl iktů všech dob. Kromě bitevního pole 
se vedly boje i na úrovni psychologické. Vzhledem k dobrým zku-
šenostem s použitím rádiového vysílání a použití letáků během 2. 
světové války začalo rozhlasové vysílání a shazování letáků na území 
Severní a Jižní Koreje ihned po severokorejské invazi. Na sklonku 
roku 1950 přibyla do Jižní Koreje 1. megafonová a letáková rota, 
která zajišťovala psychologický boj po dobu celého konfl iktu. Jiným 
fenoménem byl tzv. „brainwashing“ – výplach mozku, spočívající 
v krutém mučení v kombinaci s vlídnějším zacházením, v důsledku 
vedoucí až k stotožnění se s vězniteli, poruchám osobnosti a pře-
jímání ideologie4. Podle mnoha zdrojů se ukazuje spolupráce růz-
ných skupin s islámským akcentem na získávání studentů a dalších 
stoupenců pod záminkou náboženských studijních pobytů se vzni-
kem dalšího centra zejména v Alžírsku (salafi sté), kde se dle špa-
nělské tajné služby rekrutují atentátníci pro útoky v severní Africe 
[16], případně v jižní Evropě (Španělsko, Francie). Výcvik podle 
informací z otevřených zdrojů bývá zaměřený jak na technickou 
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stránku (komunikace, zbraně, výbušniny), tak na formální splynu-
tí s prostředím (kontakt s malou skupinou teroristů), na manipu-
laci s vědomím a deformaci psychologie pro provedení bezprece-
dentních krvavých akcí, trendové zaměření na děti nebo ženy jako 
potencionální útočníky, nebo vydírání nezúčastněných civilistů pod 
pohrůžkou vyvraždění rodiny.

Další operace v globálním měřítku s manipulací veřejného míně-
ní byla kubánská krize v roce 1962. Kuba, vehnaná hospodářskou a 
politickou blokádou do náručí východního bloku, se stala předmě-
tem hazardní politické hry s balancováním na hranici globálního 
konfl iktu s ultimátem pro stažení sovětských raket z Kuby a ame-
rických z Turecka. Obdobný, ale mírnější průběh měla v 80. letech 
eskalace napětí kolem raket středního doletu s následným rozmís-
těním raket na území tehdejšího ČSSR.

Z hlediska analýzy strategických zájmů menších států jako ČR 
nebo SR, které jsou závislé na globálním ekonomickém, společen-
ském či klimatickém vývoji je dle názoru autorů potřebná větší 
odvaha při hájení národních zájmů. Z tohoto hlediska přistupu-
jí autoři i k pojmům, jako je „válka s terorismem“ nebo výstavba 
„obranného“ radaru v ČR. Studie Europolu uvádí, že v prvním 
případě mimo obecného poklesu bezpečnosti lze doložit celkový 
vzrůst teroristických útoků v rámci EU. Europol popisuje téměř 500 
útoků – zvláštní je převaha separatistů v protikladu integračních 
snah v EU. Z tohoto pohledu je možné předvídat v budoucnosti 
možné zdroje problémů s národnostními menšinami, což může 
představovat problém ČR i SR. Vojenské aktivity v rámci působení 
demokratických států především mise, účast na mírových opera-
cích v Africe nebo v rámci OBSE pozorovatelské mise například při 
konfl iktu Azerbajdžán-Arménie, kde se objevuje často národnostní 
akcent, přitom řeší až důsledky problémů, ne jejich příčiny. Migrace 
obyvatelstva z místa možného dalšího konfl iktu a s tím spojená bez-
pečnostní rizika představují další potenciální hrozbu. Z pohledu 
analýzy informací lze srovnávat i skryté vítězství i prohry v oblasti 
kryptografi e, která má dopad na výkonnost kontrašpionáže, což se 
projevuje většinou v krizovém období. K selháním dochází v pří-
padě mylného hodnocení situace a uspokojení z falešného pocitu 
bezpečí a zhusta jsou motivované politicky. Přesvědčení o technic-
ké převaze vedla 1. 5. 1960 k sestřelení pilota Francise Powerse a 
špionážního letadla U2 [4, s. 194]. Tento typ špionážního letounu 
vystupoval i v aféře se sestřelením jihokorejského letadla KAL 007, 
kde průběh, výsledky i následná medializace zcela zapadají do rám-
ce informační války. 
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Jedním z důsledků sestřelení bylo odvolání účasti prezidenta 
Chruščova na konferenci v Paříži, kde se měla řešit otázka přístupu 
do části Berlína pod správou tří mocností. Důsledkem snahy o sjed-
nocení Německa, která odhalila slabiny komunistického systému a 
krizového vývoje bylo postavení symbolu studené války – berlínské 
zdi. Zeď, při jejímž překonávání zahynulo mnoho Němců z NDR, 
se stala pro Západ symbolem komunistického útlaku. Pro hospodá-
řství NDR měla zeď velice pozitivní účinek. Před postavením zdi 
utíkalo do západního Berlína mnoho kvalifi kovaných východních 
Němců. Tento „únik mozků“ měl pro NDR katastrofi cké následky 
na zhoršování hospodářství země, které muselo být dotováno SSSR 
a ostatními socialistickými zeměmi. Po postavení zdi se hospodá-
řství konsolidovalo a NDR se stala, použijeme-li britský výraz pro 
Indii, když ještě byla kolonií, „perlou v koruně“ sovětských „kolonií“. 
Obdobnou paralelu lze spatřit na Blízkém východě (Izrael-Palesti-
na) i v problematickému přístupu k islámským menšinám v Evropě. 
Agresivní výklad učení a nedůvěra na druhé straně staví pomyslnou 
zeď, která je častým zdrojem lokálních konfl iktů informační války 
(viz. karikatury Muhammada). Komplikace s šifrováním a komu-
nikací dokládají svědectví o průběhu šestidenní války, kdy komuni-
kační šum při změně šifry vedl k pozdnímu varování Egypta před 
izraelským útokem. Stejným způsobem v kombinaci s prolomením 
šifry odůvodňovaly soudobé zdroje ústup Sýrie z Golanských výšin. 
Tyto události vedou k otázkám o možných problémech při ochraně 
informací s dopadem na SR vzhledem ke komunikaci s EU, NATO 
a dalšími mezinárodními strukturami. Vzhledem k útokům v celé 
Evropě, pavučinové struktuře a propojení teroristických organizací, 
jejich návaznosti a krytí v rámci ofi ciálních struktur roste pravděpo-
dobnost využití šifrované komunikace. Z pohledu restrukturalizace 
a obměny lidských zdrojů lze předpokládat pokles úrovně z hlediska 
kryptoanalýzy na území bývalého ČSSR, což může být při efektiv-
ním odkrývání teroristických aktivit limitující.

Ve ejná média, ochrana informací 

Role veřejných médií přes proklamovanou nezávislost a objektivi-
tu se měnila v souvislosti s aktivitou a aktivizací veřejného mínění. 
Jinou roli hrály média v období honu na čarodějnice v protikladu 
s koncem války ve Vietnamu – z hlediska psychologického dopadu 
tu měla velký význam ofenzíva Tet, která vyvrátila sebejistá mediál-
ní prohlášení o porážce severního Vietnamu. Aféra Watergate, 
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5 Každé eskalované nási-
lí vede k migraci civilního, 
prvoplánov  nezú astn né-
ho obyvatelstva, kde sou-
sední zem  (nap íklad Sýrie) 
kapacitn  neabsorbují tyto 
migranty. P i dalším transfe-
ru do t etích zemí jsou prav-
d podobné asimila ní prob-
lémy s následnou možností 
vzr stu náborových aktivit 
ze strany Al-Kaidy a dalších 
radikálních organizací [15; 
16]* – pozn. aut.

* Je však otázne, do akej mie-
ry sa týka Európy spomínaný 
„transfer do tretích krajín“ 
po eskalácii násilia – africké 
konflikty napríklad rozhodne 
nespôsobili vlny migrantov 
do Európy a migranti naopak 
húfne prichádzajú z krajín, 
ktoré sú na ceste k stabilizá-
cii. Ešte otáznejšia je „migrá-
cia islámistov“, ktorá zatia  vo 
vz ahu k Iraku i Afganistanu 
bola dokumentovaná najmä 
opa ným smerom – nie z, 
ale do konfliktnej zóny. Zo 
zóny unikalo predovšetkým 
civilné obyvate stvo – pozn. 
ubomír Lupták.

z hlediska kryptografi e zajímavá kódovanými poznámkami novi-
nářů, měla otřesením postavení prezidenta Nixona vliv nejen na 
rozvoj investigativní novinařiny, ale v důsledku i na pád jižního 
Vietnamu.

Vývoj zpravodajství je poplatný rozšíření nových technologií a 
možností audiovizuálního záznamu. Postupem času, rozšířením 
internetu a dostupnosti zpráv je možné konstatovat vzrůstající pře-
vahu bulvárního způsobu podávání informací, což způsobuje ros-
toucí entropii a ztěžuje analytickou činnost zpravodajských služeb 
provádějících z velké většiny své práce právě analýzu otevřených 
informačních zdrojů. Role médií je dnes tak podstatná, že vytváří 
i pseudoreálnou součást skutečnosti, jak vypovídají fi lmy Michae-
la Moora, který tvrdě kritizují zejména politiku USA vůči Iráku. 
Přes tendenčnost ve spojování faktů je možno pochopit mylné před-
poklady vzniku celé kampaně a analytické selhání, které vyústilo 
v dnešní stav srovnatelný s občanskou válkou. V této souvislosti 
je možné vysledovat i tendence nebezpečí zejména migrace islámis-
tů, která by mohla nastat při další eskalaci konfl iktu.5 Afghánistán, 
pokud se nepodaří stabilizovat situaci a získat pro myšlenky demok-
racie širší podporu, může i se sousedním Pákistánem představovat 
další potenciální riziko. Technologii mediální války ovládají jak 
členové Al-Káidy, tak některé otevřené zdroje, které tyto informa-
ce zprostředkovávají – příkladem je arabská televize Al-Džazíra. Je 
možné konstatovat potenciální rizika, která odpovídají angažova-
nosti ČR a SR v konfl iktu.

Nové trendy ochrany dat a informa ní války, 
internet, „nová ekonomika“

V období prezidenta Clintona, v souvislosti s růstem internetu a 
poskytovaných služeb včetně realizovaných zisků se často publiko-
valy statě o tzv. „nové ekonomice“, charakterizované zejména zhod-
nocením informací. Firmy zabývající se touto oblastí podnikání i 
v souvislosti s komunikačními službami vykazovaly velké zisky. 
V této době se dařilo vyhýbat se extrémní konfrontaci s výjimkou 
konfl iktu se Srbskem. Tento konfl ikt lze vzhledem k další expan-
zi albánského a muslimského obyvatelstva označit za jedno z ana-
lytických selhání Clintonovy administrativy, podceňující snahy o 
ovládnutí teritoria, vize o vytvoření „velké Albánie“ , podporu ze 
stany konzervativních arabských států včetně některých narkotic-
kých aktivit pro fi nancovaní albánských ozbrojených sil v Kosovu 
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6 V slovenských „menších“ 
podmienkach sem patria 
rôzne kauzy zjavujúce sa 
najmä pred vo bami, ktoré 
majú naštrbi  poves  aktuál-
nej vlády/konkrétneho inite-
a alebo zvidite ni  aktuálnu 

opozíciu/konkrétneho politi-
ka. K ú ová pri spúš aní i rie-
šení týchto káuz je zvláštna 
symbiotická hra medzi novi-
nármi, opozi nými a vlád-
nymi politikmi, v ktorej sa 
sk bi záujem novinára zau-
ja /šokova  (za cenu malého 
úsilia a obvykle v súlade s 
jeho politickým presved e-
ním) s osobnými väzbami 
a cielenými (dez)informá-
ciami z oboch strán. Kau-
za môže prebieha  tak, že 
tzv. „krtko“ v rezorte štátnej 
správy (obvykle z kombino-
vaných osobných a poli-
tických motívov), prípadne 
iný informovaný zdroj (napr. 
bývalý úradník), dodá „kau-
zu“ médiám, ktoré sa s jej 
pomocou snažia prehluši
mediálny šum (media-clut-
ter). Prezentácia „kauzy“ 
môže, no nemusí by  koor-
dinovaná s opozi nou politi-
kou. Kauza je následne „rie-
šená“ úradníkmi/politikmi 
pomocou osobných väzieb 
alebo „obchodu“ s médiom 
(„nie o za nie o“ – umož-
nenie cesty redaktora na 
lukratívnu lokalitu, dodanie 
zaujímavého podkladu pre 
lánok). Bohužia  pri tejto 

hre v kone nom dôsledku 
trpí žurnalistika aj politika – 
pozn. ubomír Lupták.

(UCK) [13]. Důsledkem je například destabilizace sousední Make-
donie. Jiným nebezpečným trendem, patrným dnes v ČR i SR je 
využití manipulace podobné psychologickým operacím v běžném 
politickém boji (kauza Lewinská, Whitewater)6. 

Éra rozvoje služeb spojených s Internetem je také obdobím roz-
voje praktického využití kryptografi e, ať už jde o použití zabezpe-
čeného spojení a protokolů, nebo šifrované elektronické pošty nebo 
bankovních služeb na internetu či přes mobil.

Důležitá je také informační bezpečnost u organizací a fi rem. Přes-
tože dokladované ztráty z hlediska informační bezpečnosti dosahují 
velkých částek, většina útoků nebývá zveřejňována. Evropa je méně 
postižena bezpečnostními průniky než USA, alespoň podle někte-
rých výsledků z přehledu Ponemon Institute LLC a právní fi rmy 
White & Case LLP. Problematické je ale zákonné ošetření zveřejňo-
vání pokusů o narušení bezpečnosti, které staví uvedené skutečnosti 
do jiného světla. Z průzkumů stavu informační bezpečnosti v ČR 
a SR [9] považuje informační bezpečnost u českých organizací za 
důležitou 80 %, u slovenských u prvního pramene 93 %, nejnověj-
ší údaj zmiňuje dokonce 95 %. Přesto jsou problematické zejmé-
na aplikace související s použitím elektronického podpisu, které se 
využívají v bankovnictví a ekonomických aplikacích i v oblasti e-go-
vernmentu. Problematická je oblast ochrany soukromého klíče. Ten-
to problém vyvstává v souvislosti se zabezpečení vnitřního prostředí 
fi rem, což může být značně nákladné. Řešení problémů možná leží 
v administraci pravomocí a kódování těchto informací o pravomo-
cích uživatele elektronického podpisu pro kontrolu do klíče.

Ochrana informací je svým způsobem v protikladu s utajováním. 
V ČR je přístup k informacím upraven zákonem č. 106/1999, který 
je ale často obcházen a jeho užití není tak transparentní jako v USA, 
kde platí obdobný zákon již od roku 1966. V SR platí přehlednější 
verze tohoto zákona od roku 2001 (211/2000). Stejně jako v ČR 
musí být všechny veřejné informační systémy přístupné na webové 
stránce.

Stávající legislativa EU upravující oblast informační bezpečnosti 
je tvořena třemi pilíři:

ochrana osobnosti, osobních údajů a soukromí; • 
elektronický podpis; ochrana informační infrastruktury; • 
boj s počítačovým zločinem [15].• 

Praktická realizace je vtělená do sekundárních norem jako je 
například direktiva Evropského parlamentu a Rady 97/66/EC o 
zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti telekomu-
nikací. V oblasti boje s počítačovým zločinem je koncipovaná řada 
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podzákonných norem, mimo jiné usnesením Evropské rady 2002/
C43/02 o shodném postupu a přijatých krocích v oblasti síťové a 
informační bezpečnosti. Z hlediska bezpečnosti utajovaných infor-
mací se vyskytly v praxi problémy zejména v přístupu k informacím 
z EU a NATO vlivem omezení v národní normě.

Analýza rizik bude vždy velmi důležitým nástrojem pro celkové 
řízení a směrování bezpečnosti. Nastavení stejných priorit ve všech 
oblastech bezpečnosti je nákladná záležitost, proto si instituce sta-
novují své priority na základě provedené analýzy rizik, což je v pod-
statě zaměření na nejvíce ohrožené oblasti.

Data a zejména „citlivá data“ jsou v sítích vystavována rizikům zne-
užití, která jsou závislá od toho, jaký způsob ochrany dat budeme 
využívat. Citlivá data (údaje osob, zaměstnanců, atd.) bývají zabezpe-
čeny, ale na ostatní data je víceméně „zapomínáno“. Stavu informační 
bezpečnosti v SR se věnuje zvýšená pozornost a postupně se situace 
zlepšuje [10]. Je to zejména důsledek posunu v myšlení kompetent-
ních orgánů, kdy si musíme přiznat, že pokud nedošlo k markantní-
mu narušení provozu, tak bezpečnost nebyla vždy řešena s příslušnou 
prioritou. Negativem je, že víc jak 4/5 organizací kladou řešení prob-
lematiky bezpečnosti stále na bedra administrátorů příslušných sys-
tému. Musí řešit celkovou bezpečnost a často řeší celkovou strategii 
bezpečnostní politiky. Dalším negativem po vytvoření bezpečnost-
ní politiky je podcenění zastarávání a inovace používané techniky. 
Většina společností při posuzování úrovně bezpečnosti spoléhá na 
vlastní síly nebo na hodnocení ze strany dodavatele hardwaru nebo 
soft waru. Nezávislý bezpečnostní audit je prováděn u velmi malého 
počtu společností. Audit zvyšuje náklady investované do informač-
ních systémů, které si společnosti někdy nemohou dovolit. Druhou 
největší hrozbou pro bezpečnost dat po lidském faktoru zatím stále 
zůstává špatná ochrana proti vypnutí elektrického proudu, hardwa-
rová chyba zařízení a využívaná elektronická pošta se svými virovými 
infekcemi, včetně lidského faktoru, jehož roli dokumentují údaje o 
narušení bezpečnosti ze strany zaměstnanců v dalším textu [12].

Přes optimistické vyznění zpráv je třeba konstatovat, že průměrná 
škoda způsobená jedním informačním zločinem dosahuje v rozvi-
nutých zemích 450 tis. USD. Ztráty spojené se zcizováním informa-
cí činí ročně v USA 100 mld. USD, v západní Evropě 35 mld. USD. 
Nebezpečí ze strany hackerů i teroristů jsou velice vážná. Intenzita 
napadení a prolomení systémů se z této strany řádově nezvyšuje. Za 
rok 2006 se vůči roku 2004 zvedl o 1 % [13].

Je třeba ale připomenout nové formy útoků: koordinovaný útok 
na servery a jejich zahlcení množstvím dotazů, nové formy virů a 
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7 V R je situace pon kud 
odlišná, v gesci generální-
ho editelství hasi ského 
záchranného sboru je vyví-
jen jednotný ISK  (Integrova-
ný systém krizového ízení), 
který m l spl ovat všechny 
podmínky kladené na ISVS 
(Informa ní systémy ve ejné
správy) v etn  atestu. Uve-
dení systému, který m l být 
zaveden v minimální t etí 
variant  již v roce 2006 se 
protahuje a tak se využívají 
systémy komer ní, kde jed-
notlivé kraje mohou využívat 
r zné krizové informa ní sys-
témy (KIS) jako je WAK KIS 
– první ást názvu odpovídá 
odkazu na autorskou firmu – 
WAK System, EmOff – Emer-
gency Office firmy T-SOFT, 
C3M – Crisis Mitigation 
Management Mastery krizo-
vý systém firmy MEDIUM 
SOFT,s geografickým pod-
kladem ArcGIS (geografic-
ký informa ní systém), nebo 
jiným GIS (nap . u C3M) – 
pozn. aut.

8 Data Encryption Standard 
– mezinárodní standart šif-
rovací metody, symetrická 
šifra, která používá k šifrová-
ní a dešifrování stejný klí  – 
pozn. aut.

9 Advanced Encryption Stan-
dard – symetrický algorit-
mus, délka klí e je 128, 196 
nebo 256 bit , pr myslový 
standart – pozn. aut.

útoky na mezery v operačních systémech. Řešení bezpečnosti dat 
souvisí také s personální politikou. Podle relevantních údajů až 90 % 
zaměstnanců poruší některé bezpečnostní pravidlo ve vztahu k pou-
žití internetu, což klade nároky na personální výběr a školení. 

Podle jednoho z vynálezců asymetrického klíče Diffi  e Whitefi el-
da jsou dnešní problémy v informační bezpečnosti, tedy v ochraně 
proti některým formám informační války, z větší části způsobené 
počáteční snahou bezpečnostních institucí omezit účinnost šifro-
vání, aby byl obsah přístupný pro bezpečnostní složky – proto jsou 
údaje zašifrované před 10-20 lety prakticky nechráněné. Problémy 
nejsou způsobené revolučním rozvojem médií, spíše deformovaným 
přístupem k ochraně informací [7].

Dalším velkým problémem je zabezpečení komunikace včetně 
telefonní. Podle Whitefi elda i praktických zkušeností je nejedno-
dušší cestou využití šifrovacích mechanismů jejich použití jako při-
dané funkce v rámci normálních používaných aplikací. Tomu odpo-
vídá zatím malé využití těchto programů ve státní správě i jejich 
absence ve speciálních aplikacích. Z hlediska poskytování informací 
je zajímavá otázka ochrany informačních systémů používaných při 
řešení krizových situací. V ČR i SR je možné sledovat uplatnění 
těchto systémů – v SR se jedná zejména o geografi cké informač-
ní systémy s různým zaměřením.7 Podle Whitefi elda bude nejbližší 
budoucnost, mimo využití výsledků rozvoje optické komunikace a 
zlepšování standardů – DES8, AES9, šifrování klíčů za pomocí elip-
tických křivek, ve znamení zavádění těchto postupů a technologií 
tam, kde dosud chybí [7]. Šifrování pomocí eliptických křivek nad 
tělesem je příkladem jiné doposud málo využité perspektivní jed-
nosměrné funkce, ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algo-
rithm) je také součástí standardu pro elektronický podpis.

Jedním z nejmodernějších směrů kryptografi e je jeho část zalo-
žená na kvantové fyzice, tzv. kvantová kryptografi e. Již z roku 2005 
existují zmínku o podílu SAV, kde se v Centru pro výzkum kvan-
tové informace při Fyzikálním ústavu SAV se této problematice 
věnoval profesor Bužek. Další zdroj z oblasti fi remní sféry popisuje 
účast Ing. Andreje Bučka z fi rmy Siemens PSE, který se spolu s Ing. 
Martinem Huskem podílel na vývoji soft ware pro prototyp zařízení 
využívajícího kvantovou kryptografi i na bezpečný přenos informací 
v počítačových sítích [6]. Ing. Buček s kolegou Huskem pracovali v 
rámci FIT IT(„Forschung, Innovation, Technologie: Informations-
technologie“) [5] – rakouský program pro podporu výzkumu, zada-
ný Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie 
–„Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie“) 
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projektu PRODEQUAC (Prototype Development for Quantum 
Cryptography). Je třeba poznamenat, že výsledek dospěl až k proto-
typu, který díky funkcionalitě umožňuje distribuci klíčů v reálném 
čase bez možnosti současného narušení, v praxi by mohl mít systém 
význam podobný jako PGP [7].

Zjišt né oblasti ohrožení a implikace pro Slovensko

Při porovnání zjištěných skutečností z výročních zpráv, průzkumů 
stavů informační bezpečnosti od renomovaných auditorů vzhledem 
k možným rizikům jsme zjistili tyto dílčí oblasti ohrožení:

Možnost lokální nestability při vyhrocení národnostní otázky a • 
využití mediálně a psychologicky připravené akce,
možnost lokální nestability vzhledem k aktivitě migrantů ve • 
známých intencích pojmu informační války,
možnost lokální nestability při masivním informačním útoku • 
na instituce důležité pro fi nanční stabilitu,
možnost lokální nestability při napadení informačních systémů • 
využívaných pro zvládnutí krizových situací.

Pro zvládnutí těchto možných oblastí ohrožení je potřebné:
Prohlubovat zapojení SR do mezinárodních struktur; s ohle-• 
dem na tendenci budování center sdílených služeb významných 
fi rem se aktivně podílet na koncepci informační bezpečnosti,
nutné a přínosné je vytvořit systém přístupu k citlivým infor-• 
macím včetně dodržování direktiv EU a vlastních zákonných 
norem, včetně jednoznačných prováděcích podzákonných 
norem,
využít vědecký přínos národních kapacit a aplikovat bezpečné • 
metody kvantové kryptografi e u ochrany citlivých údajů, docílit 
zlepšení na fi remní úrovni,
zpřísnit pravidla pro atest systémů využívaných v oblasti krizo-• 
vého řízení,
stanovit legislativní rámec pro podporu systémů využívajících • 
bezpečné způsoby přenosu a uchování dat,
stanovit a dodržovat transparentní systém evidence, analýzy a • 
publikace narušení informační bezpečnosti,
vzhledem k etice se pokusit vyřešit obtížný úkol zamezení • 
využívání metod psychologické manipulace ve veřejném životě 
a politice.

Při bližším pohledu na statistiku je zcela zřejmé, že Whitefi eldova 
vize o nepotřebnosti kryptografi e v budoucnosti nebude v nejbližším 
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i dlouhodobém horizontu naplněna. Možné další závěry a implika-
ce nediskutovaných forem informační války mohou přispět dalšími 
závěry do mozaiky potvrzení hypotézy, kde verifi kace a potvrzení 
závěrů v praxi je nekončící dynamický proces.
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VEGA pre spoločenské a ekonomické vedy. Výskum sa sústreďuje v 
rámci ekonómie a medzinárodnej politickej ekonómie na problema-
tiku správy korporácie, technologického rozvoja a inovácií, budova-
nia inštitúcií v tranzitívnych krajinách a ekonomických otázok bez-
pečnosti a globalizácie.

Ing. Richard Celder (1976)
Vyštudoval v rokoch 1996-2001 na Fakulte medzinárodných vzťa-
hov Štátnej univerzity v Sankt Peterburgu a na Fakulte ekonomi-
ky a manažmentu Štátnej technickej univerzity v Sankt Peterbur-
gu. V rokoch 2002-2003 pracoval v sfére obchodu a marketingu 
vo fi rme FTC, a. s. na pozícii „špecialista pre rozvoj zahraničného 
obchodu“. V rokoch 2004-2006 pôsobil na Migračnom úrade MV 
SR ako „decision-maker“ v Dublinskom stredisku. Od roku 2006 
pracuje na oddelení obrannej politiky SEOPMVL MO SR. Je exter-
ným prispievateľom informačno-analytickej spoločnosti PYLON 
INTELLIGENCE. 

Mgr. Silvia Cibáková (1980)
Vyštudovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracuje ako odborný refe-
rent skupiny mierových operácií Inštitútu strategických štúdií Cen-
tra kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany maršala Andreja 
Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá sa medzinárodnými vzťah-
mi a medzinárodnými organizáciami. 

Prof. Victoria Curzon — Price, Ph.D. (1942) 
Má Ph.D z politických vied a od roku 1992 je profesorkou politickej 
ekonómie na fakulte ekonomických  a sociálnych vied i na Európ-
skom inštitúte Ženevskej Univerzity (od r. 1984), ktorý tiež vied-
la. Okrem toho prednáša na Graduate Institute of European Studies 
a na Medzinárodnou inštitúte manažmentu v Ženeve, kde pôsobí od 
roku 1975. V rokou 2005 sa stala akademickou riaditeľkou a pre-
zidentkou rady riaditeľov Inštitútu Constanta de Rebecque. Je čle-
nom londýnskej  „Editorial Advisory Board“, Th e World Economy, 
„International Advisory Council“ a Inštitútu pre ekonomické otázky. 
V rokoch 2004-2006 bola prezidentkou Mont Pelerin Society.

PhDr. Peter ajka, Ph.D. (1976)
Pracuje ako odborný asistent katedry svetovej politiky na Fakulte 
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Jeho zameraním je politické geografi a vybraných 
makroregiónov sveta, socioekonomická geografi a, regionalistika 
a regionálna politika. 

PhDr. Ond ej Ditrych (1982) 
Je výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov (IIR) 
a doktorandom medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych 
vied Karlovej univerzity v Prahe. V akademickom roku 2007-2008 
je na študijnom pobyte v Belfer Center for Science and International 
Aff airs, Harvard University, hradenom komisiou J. W. Fulbrighta. 
Zaoberá sa medzinárodnou bezpečnosťou, najmä etnopolitický-
mi konfl iktami, terorizmom a ďalšími bezpečnostnými hrozbami 
v strednej Eurázii. Publikoval v českých i zahraničných odborných 
časopisoch (Mezinárodní vztahy, Problems of Postcommunism, 
Middle East Policy). Kontakt: ditrych@iir.cz. 

Mgr. Daniel Dom (1977)
V období 1997 – 2002 vyštudoval politológiu na Fakulte politických 
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
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Bystrici. Počas rokov 2003 až 2005 pracoval v oblasti medzinárodnej 
spolupráce a fi nančných prostriedkov európskych spoločenstiev na Šta-
tistickom úrade SR. Od roku 2006 pôsobil na oddelení bezpečnostných 
a obranných štúdií a v súčasnosti je zamestnancom oddelenia obrannej 
politiky SEOPMVL MO SR.

Mgr. Jaroslav Drobný (1974)
Je absolventom štúdia arabský jazyk–história na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako nezá-
vislý publicista. Zaoberá sa arabským a islámskym stredovekom, teóri-
ou islámskeho štátu a politického islámu, šíitskym hnutím a arabským 
kresťanstvom.

Zuzana Fialová, Ph.D. (1972)
Vyštudovala sociológiu na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského. 
Doktorské štúdiá absolvovala v Graduate School for Social Research 
vo Varšave a doktorát z politickej sociológie obhájila v Poľskej akadé-
mii vied. V r. 1997-2003 pôsobila v Helsinskej nadácii pre ľudské prá-
va ako vedúca tímu školiteľov a autorov medzinárodných vzdelávacích 
projektov v oblasti ľudských práv a rozvoja demokratických inštitúcií v 
postkomunistických krajinách. Je autorkou niekoľkých publikácií i ško-
liacich programov v oblasti občianskej advokácie. V r. 2004-2006 pôso-
bila v Afganistane ako expertka na demokraciu a rozvojovú pomoc pre 
NATO a nemeckú vládu. 

Prof. Peter Foot, Ph.D.(1948)
Riadi oblasť školení a vzdelávania v ženevskom Centre pre bezpečnost-
nú politiku od januára 2007. Hosťoval ako výskumník Fordovej nadácie 
v Centre pre obranné štúdie na Univerzite v Aberdeen, VB. Od roku 
1984 zastáva celý rad pozícií na poli vzdelávania v oblasti obranných 
štúdií na viacerých vojenských a obranných školách Británie, Kanady 
až po Baltik. V novembri 2006 bol menovaný profesor emeritus obran-
ných štúdií na Škole kanadských síl pod Kráľovskou vojenskou školou 
v Kanade, Kingston. Jeho dlhoročné pôsobenie ako poradcu v mene 
britského Ministerstva obrany prispelo tiež k rozvoju nových bezpeč-
nostných štúdií v zahraničí (napr. vo Vilniuse, Litva). V januári 1997 bol 
jedným zo zakladateľov londýnskej Skupiny vojnových štúdií na Kráľov-
skej škole, Odbor obranných štúdií v rámci novej „tri-Service UK Joint 
Command and Staff  College“. V januári 1998 bol zakladajúcim členom 
Sekretariátu PfP pri vzniku Konzorcia obranných akadémií a inštitútov 
bezpečnostných štúdií, taktiež je zakladajúcim predsedom Publikačnej 
rady Konzorcia.     

Mgr. Radovan Geist, Ph.D. (1978)
Magisterský titul získal v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia, titul 
Ph.D. v odbore teória politiky za prácu „Rozhodovacie procesy v zahra-
ničnej politike rozvojových krajín. Prípadová štúdia politiky nezúčastne-
nosti.“. V akademickej oblasti sa špecializuje na aplikáciu teórie medzi-
národných vzťahov a teórie politiky na podmienky (semi)periférnych 
krajín. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor internetového portálu www.
EurActiv.sk a redaktor týždenníka Slovo. Autor publicistických a odbor-
ných článkov pre slovenské a zahraničné periodiká a publikácie. 

Souheil Ghannam (1964)
Pôsobí ako masmediálny poradca veľvyslanectva štátu Palestína. Venuje 
sa problematike Blízkeho východu. 

Mgr. Miroslav Gutten (1977) 
Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Fakulte politických 
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici. Pracuje na oddelení bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. 
Venuje sa regiónu západného Balkánu a problematike použitia sily v 
medzinárodných vzťahoch.

Dr. István Gyarmati (1950)
Veľvyslanec Gyarmati je v súčasnosti o. i. riaditeľom International Cen-
tre for Democratic Transition, predsedom rady Centre for Euro Atlan-
tic Integration and Democracy v Budapešti a starším politickým porad-
com ženevského Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 

Počas svojej bohatej kariéry v maďarskej diplomatickej službe pôsobil 
ako vedúci misií OBSE, starší viceprezident pre politiku a programy 
EastWest Institute, vo februári/marci 2004 bol vedúcim monitorovacej 
volebnej misie OBSE/ODIHR v Moldavsku. Je nositeľom titulu Ph.D. 
v politických vedách a je kandidátom strategických štúdií. Je členom 
IISS, početných vedecko-výskumných projektov, Associate Professor na 
Národnej obrannej univerzite Miklósa Zrínyiho v Budapešti. Je autorom 
početných publikácií týkajúcich sa bezpečnostnej politiky, európskej 
bezpečnosti, manažmentu konfl iktov a maďarskej obrannej politiky.

Mgr. Alexander Hersi (1978)
Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu v roku 2002 na Fakul-
te politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. V roku 2007 získal titul Master of Advanced Interna-
tional and European Security na Inštitúte európskych štúdií Ženevskej 
univerzity a GCSP v Ženeve. V rokoch 2002-2003 pracoval ako porad-
ca dvoch poslancov NR SR, najmä čo sa týka agendy EÚ a NATO. Vo 
svojich súčasných výskumných projektoch sa zameriava na bezpečnosť 
postsovietskeho priestoru so zvláštnym zameraním na záležitosti ener-
getiky. Od roku 2005 pracoval ako bezpečnostný analytik na Inštitúte 
bezpečnostných a obranných štúdií MO SR, ktorého bol posledným 
riaditeľom. Od roku 2006 pracuje ako vedúci nového oddelenia bez-
pečnostných a obranných štúdií na sekcii obrannej politiky, medziná-
rodných vzťahov a legislatívy MO SR. Bol editorom tretieho ročníka 
Panorámy. 

Ing. Ján Homola, Ph.D. (1947)
Pracuje ako odborný referent skupiny vojenskej stratégie a operačného 
umenia Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvoja Národ-
nej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikulá-
ši. Zaoberá sa vojenskou históriou a problematikou vojenskej stratégie 
a operačného umenia. 

Dr. Jozef Hudec (1965)
Absolvoval štúdium archeológie, egyptológie a politológie na Filozo-
fi ckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, je predsedom správnej rady 
Nadácie Aigyptos a členom občianskeho združenia Pro Oriente. Pôsobí 
v štátnych službách v regióne Blízkeho východu.

JUDr. Monika Hullová (1974)
Vyštudovala Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, odbor bezpeč-
nostných služieb (1996), kde v roku 1997 absolvovala štátne rigorózne 
skúšky. V rokoch 1995-1997 pracovala na katedre policajno-bezpeč-
nostných služieb Akadémie Policajného zboru ako asistent a v rovnakej 
funkcii pracuje od roku 2003 na katedre kriminálnej polície, kde plní 
úlohu odborného garanta problematiky korupcie, mravnostnej krimi-
nality a teoretických základov operatívno-pátracej činnosti, to znamená, 
že participuje na zabezpečovaní lektorskej a publikačnej činnosti v tejto 
oblasti. V súčasnej dobe sa detailnejšie zaoberá problematikou korupcie, 
ktorá je témou jej dizertačnej práce. 

Mgr. Lucia Husenicová (1982)
Je absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako 
interná doktorandka na katedre medzinárodných vzťahov. Zaoberá sa 
problematikou vývoja vzťahov v severovýchodnej Ázii, predovšetkým 
bezpečnostnou situáciou na Kórejskom polostrove v kontexte záujmov 
jednotlivých regionálnych aktérov. 

PhDr. Daniel Iždinský (1977) 
Pracuje ako odborný asistent katedry svetovej politiky na Fakulte pilitic-
kých vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Zaoberá sa oblasťou bezpečnostnej politiky, európskej integrá-
cie, ako aj transformačnými procesmi v strednej Európe.

Plk. Ing. Igor Jan ovi  (1964)
Pôsobí ako starší vojenský poradca Stálej misie SR pri OBSE vo Viedni 
– zastúpenie MO SR a venuje sa prevažne politicko-vojenskej dimenzii 
OBSE. Zaoberá sa problematikou kontroly zbrojenia a odzbrojenia.

O autoroch a oponentoch



p1

861

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc. (1951) 
Je bývalým riaditeľom Ústavu strategických studií University obrany 
v Brne. Venuje sa strategickým štúdiám bezpečnosti a obrany štátu, 
vojenským aspektom bezpečnosti, bezpečnostnej politiky a bezpeč-
nostného systému.

Doc. Mgr. Peter Juza, CSc., Ph.D. (1959)
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v odbore politológia–história (1992) pracoval 
najskôr v štruktúrach mládežníckych organizácií a od roku 1994 nastú-
pil na Ministerstvo zahraničných vecí SR, kde pracuje doteraz. V rokoch 
1999-2000 bol súbežne poradcom predsedu a tajomníkom Zahraničného 
výboru NR SR. V roku 1996 obhájil v Moskve (RAV RF) dizertačnú prácu 
a získal titul CSc. V roku 2001 obhájil na Fakulte politických vied a medzi-
národných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dizertačnú 
prácu a získal titul Ph.D. V roku 2002 habilitoval na Akadémii budova-
nia štátu a sociálneho rozvoja Uzbekistanu v Taškente a bol menovaný 
za docenta. Dlhodobo sa venuje problematike postsovietskeho priesto-
ru. Externe prednáša na univerzitách v SR i zahraničí. Je riadnym členom 
redakčných rád časopisov „Politické vedy“ (Banská Bystrica) a „Democra-
tization and Human Rights (Taškent). Je autorom ôsmich knižných pub-
likácií týkajúcich sa postsovietskeho priestoru, z ktorých dve vyšli v ruskom 
a jedna v uzbeckom jazyku. Zároveň je autorom cca. 180 odborných člán-
kov, recenzií a štúdií v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov.

Ing. Ján Ká er, Ph.D. (1957)
Absolvoval Vysokú vojenskú školu Pozemného vojska vo Vyškove. Pra-
coval 20 rokov ako vojak s povolania u prieskumných jednotiek a na 
spravodajských štáboch do úrovne divízie. V roku 2001 ukončil aktívnu 
vojenskú službu a začal prácu ako odborný asistent na VVŠ PV Vyškov. 
Po transformácii vysokého vojenského školstva Armády ČR pokračuje 
v rovnakej funkcii na Fakulte manažmentu a taktiky Univerzity obrany 
v Brne. Prednáša najmä problematiku spravodajstva, prieskumu, elektro-
nického boja a taktiky. V roku 2004 obhájil dizertačnú prácu na tému 
„Zpravodajská činnost v operacích na podporu míru“. Pri výskume, pub-
likačnej a pedagogickej činnosti rieši najmä otázky komplexného spravo-
dajského zabezpečenia bojových a nebojových operácií, systémov velenia 
a riadenia s dôrazom na zavádzanie koncepcie NNEC, informačných 
operácií, prieskumu, elektronického boja a ďalších vojenských oblastí. 

Mgr. Branislav Kadle ík (1979) 
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (2002) a Filo-
zofi ckú fakultu Univerzity Komenského (2003) v Bratislave. V roku 
2003 pôsobil na Ministerstve kultúry SR a od januára 2004 pôsobí na 
Ministerstve spravodlivosti SR (odbor zahraničných stykov a ľudských 
práv Sekcie medzinárodného a európskeho práva). Špecializuje na vedný 
odbor medzinárodné právo (najmä medzinárodné právo verejné, oso-
bitne na medzinárodné humanitárne právo a právo medzinárodnej och-
rany ľudských práv). Okrem členstva v iných medzirezortných orgánoch 
SR je aj členom Výboru pre medzinárodné humanitárne právo a styč-
ným úradníkom Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľud-
ského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Je spoluautorom 
publikácii „Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický 
slovník“ (2005) a „Study on the Implementation and Dissemination of 
International Humanitarian Law in Slovakia“ (2007).

Jozef Klavec, Ph.D. (1949)
Vyučuje na katedre politológie FF UK v Bratislave medzinárodné vzťa-
hy a v ich rámci sa zaoberá dejinami svetovej politiky, Blízkym výcho-
dom v systéme medzinárodných vzťahov a terorizmom ako politickým 
fenoménom. V rokoch 2001 – 2003 pôsobil aj na Univerzite sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave. Jeho najvýznamnejšou publikáciou je „Terorizmus ako 
politický fenomén“. Napísal tiež niekoľko štúdií, ktoré vyšli prevažne v 
rámci rôznych zborníkov.

PhDr. Mária Ko nerová (1977)
Pôsobí na katedre politológie a európskych štúdií Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zaoberá sa problematikou 
medzinárodných vzťahov a diplomacie s dôrazom na ľudské práva, 
medzinárodné organizácie a bezpečnostné vzťahy medzi EÚ a NATO.

PhDr. Petra Kohoutková (1981)
Je absolventkou magisterského odboru etnológia a armenistika na Filo-
zofi ckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako 
doktorandka v Ústave etnologie Filozofi ckej fakulty Karlovej univerzity 
a na ústave histórie Univerzity Paul Valéry v Montpellier. Prednáša na 
FF UK a na katedre antropológie Filozofi ckej fakulty Západočeskej uni-
verzity v Plzni. Špecializuje sa na dejiny a súčasnosť arménsko-tureckých 
vzťahov a na dejiny Kaukazu. Zaoberá sa tiež teóriami nacionalizmu, 
tvorbou národných mýtov, etnohistóriou a problematikou etnických 
stereotypov. Je autorkou mnohých odborných štúdií a článkov. 

Peter Kolesár, M.A. (1981)
Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych štúdií Masary-
kovej univerzity v Brne a postgraduálne štúdium na Stredoeurópskej 
univerzite v Budapešti, odbor medzinárodné vzťahy a európske štúdiá. 
Obhájil diplomovú prácu na tému „Race to the Bottom? Th e Role of 
Investment Incentives in Attracting Strategic Automotive Foreign 
Direct Investment in Central Europe“ pod vedením prof. Bélu Gresko-
vitsa (oponent László Csaba), za ktorú získal ocenenie Deloitte Award. 
V rokoch 2003-2004 absolvoval štipendijný študijný pobyt na Bard 
College v New Yorku. Pracoval pre EastWest Institute v New Yorku a 
Medzinárodný politologický ústav v Brne. V súčasnosti pôsobí ako seni-
or analytik a konzultant v spoločnosti CEC Government Relations. 

Ing. Katarína Korytárová (1979)
Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Brati-
slave a environmentálny manažment na Amsterdamskej univerzite. V 
roku 2006 začala doktorandské štúdium na Stredoeurópskej univerzite 
(CEU) v Budapešti. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje ekonomicky 
výhodným možnostiam na znižovanie skleníkových plynov vo vybra-
ných krajinách V4, mitigačným technológiám a scenárom vývoja imple-
mentácie mitigačných stratégií. Predtým pracovala v energetickej pora-
denskej fi rme Ecofys ako koordinátor európskeho projektu zameraného 
na využitie obnoviteľných zdrojov energie v nových členských štátov 
strednej a východnej Európy. V minulosti pôsobila aj v rôznych inštitú-
ciách zameraných na riešenie otázok spojených s energetickou politikou 
a politikou na ochranu klímy. 

JUDr. MUDr. Peter Ková , Ph.D. (1972)
Od roku 1996 pôsobí ako forenzný expert pre orgány činné v trest-
nom konaní a súkromnú sféru. V súčasnosti pracuje pre ESET, spol. 
s r.o., poprednú spoločnosť pôsobiacu v oblasti informačnej bezpečnos-
ti. Pedagogicky pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Ing. Martin Ková ik (1977) 
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, smer zahraničný 
obchod. Od roku 1999 pracuje ako novinár. Od začiatku novinárskej 
praxe sa zaoberá energetikou.

Mgr. Viktor Kova ov (1977)
V roku 2001 ukončil štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Štát-
nej univerzity v Sankt Peterburgu. Od marca 2002 do októbra 2005 
pracoval v rôznych zložkách Ministerstva obrany SR. V roku 2003 sa 
zúčastnil na kurze „Leaders for the 21st century“ v Marshallovom cen-
tre pre výskumy v oblasti bezpečnostnej politiky v Garmisch-Parten-
kirchene. V rokoch 2006-2007 pôsobil na oddelení obrannej politiky 
SEOPMVL MO SR. Od roku 2005 je doktorandom na Fakulte politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, téma dizertačnej práce „Geopolitika Kaukazu“. Je zakladate-
ľom informačno-analytickej spoločnosti PYLON INTELLIGENCE, 
ktorá sa zaoberá politickými, ekonomickými a bezpečnostnými trendmi 
v postsovietskom priestore. 

Mgr. Ingrid Králová (1966)
Vyštudovala hudobnú vedu na Filozofi ckej fakulte v Bratislave. V súčas-
nosti pracuje v slovenskej pobočke Amnesty International. Okrem toho 
tiež pôsobí ako scenáristka a režisérka televíznych programov. Dlhodo-
bo sa venuje problematike ochrany ľudských práv. 
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Ing. Antonín Krásný, CSc., plk. v z., (1950)
V roku 1976 absolvoval štúdium na Vysokej vojenskej škole pozemného 
vojska vo Vyškove. Po praxi pri vojskách na veliteľských funkciách na 
taktickom stupni a po absolvovaní postgraduálneho štúdia na Vojenskej 
akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1984 sa ďalej venoval 
pedagogickej práci na VAAZ, neskôr na Vojenskej akadémii. Koncom 
roku 1996 prešiel na Operačnú správu 2. as v Olomouci na oddelenie 
územnej obrany. V roku 1997 začal pracovať na Ministerstve obrany ČR 
na sekcii obranného plánovania na Riaditeľstve obranných príprav ako 
vedúci oddelenia operačnej prípravy štátneho územia. Na konci roku 
2000 bol prepustený z armády zo zdravotných dôvodov. Dnes pracu-
je v Ústave strategických štúdií Univerzity obrany v Brne a zaoberá sa 
problematikou vojenstva. 

Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (1955)
Pracuje ako docent politológie na katedre politológie a európskych štú-
dií Filozofi ckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PhDr. Rudolf Kuchar ík, Ph.D. (1977)
Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2000 získal titul Mgr. 
v odbore politológia, v roku 2003 titul Ph.D. v odbore medzinárod-
né vzťahy a v roku 2000 titul PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy. 
V rokoch 2000 – 2003 bol interným doktorandom na Fakulte politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a v rokoch 
2004 – 2006 pôsobil vo funkcii odborného asistenta na Katedre polito-
lógie uvedenej fakulty.  Od roku 2006 pôsobí na sekcii obrannej politiky, 
medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR.

Mgr. Lucia Kureková, M. A. (1980)
Je študentkou doktorandského štúdia na katedre Medzinárodných vzťa-
hov a európskych štúdií na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Buda-
pešti. V roku 2005/2006 absolvovala na CEU postgraduálne štúdium 
v odbore medzinárodné vzťahy a európske štúdie so zameraním na poli-
tickú ekonómiu. Skončila obhájením diplomovej práce na tému „Elec-
toral Revolutions and Th eir Socio-economic Impact. Bulgaria and Slo-
vakia in Comparative Perspective“ pod vedením prof. Bélu Greskovitsa. 
V roku 2005 ukončila magisterské denné štúdium na Fakulte politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici, obhájením diplomovej práce na tému „Politics of the EU 
towards Ukraine“ pod odborným vedením PhDr. Alexandra Dulebu, 
CSc. Absolvovala výmenný študijný pobyt v Belgicku, na Katolíckej uni-
verzite v Leuvene a na Karlovej univerzite v Prahe. V súčasnosti pracuje 
na otázkach problematiky zahraničných investícií v transformujúcich 
sa ekonomikách, teoretickej škole „varieties of capitalism“ a jej aplikácii 
v stredoeurópskom regióne (varieties of trasnational capitalism). Vo svo-
jej dizertačnej práci sa venuje migrácii pracovnej sily v EÚ. 

Miroslav Kysel (1971)
Vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska vo Vyškove na 
Morave (1993). V roku 1996 absolvoval Odborný vojenský kurz pre 
dôstojníkov v USA. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil do 
roku 2004 v rôznych veliteľských a štábnych funkciách v Ozbroje-
ných silách Slovenskej republiky. V roku 2003 absolvoval misiu NATO 
KFOR v Kosove. Od roku 2005 pôsobí ako výskumný pracovník prog-
ramu Medzinárodná bezpečnosť vo Výskumnom centre Slovenskej spo-
ločnosti pre zahraničnú politiku. Vo svojej odbornej činnosti sa zameria-
va na problematiku Západného Balkánu.

PhDr. Milan Labuzík, CSC. (1947) 
Pracuje ako vedúci skupiny mierových operácií Inštitútu strategických 
štúdií Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptov-
skom Mikuláši. Zaoberá sa bezpečnostnou a obrannou politikou, 
medzinárodnými vzťahmi, vojenskými operáciami nevojnového cha-
rakteru a bojom proti terorizmu.

Dr. Yehuda Lahav (Stefan Weiszlovits), Ph.D. (1930)
Od roku 1949 žije v Izraeli. Študoval na Hebrejskej univerzite v Jeru-
zaleme, kde v roku 1975  promoval ako Ph.D v obore medzinárodných 

vzťahov. Napísal diplomovú prácu „Cesta Komunistickej strany Maďar-
ska k moci, 1945-48“. Pracoval v izraelských novinách Kol Haam, Yedi-
ot Achronot a Haaretz. Aj po odchode do dôchodku uverejňuje články 
v izraelskej, slovenskej, českej a maďarskej tlači, predovšetkým o prob-
lémoch izraelsko-arabského konfl iktu. Pôsobí aj ako rozhlasový a tele-
vízny komentátor.    

Plk. RSDr. Roman Laml (1962)
V roku 1986 ukončil Vojenskú politickú akadémiu v Bratislave. V rokoch 
1990-1992 absolvoval interné postgraduálne štúdium v odbore fi lozofi a 
a história na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave a v rokoch 
1995-1997 externé postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné prá-
vo a medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. V roku 1999 absolvoval kurz obranných a bezpečnos-
tných štúdií v Európskom stredisku pre bezpečnostné štúdie G. C. Mars-
halla v Garmisch-Partenkirchene a v roku 2005 kurz medzinárodnej a 
bezpečnostnej politiky na Národnej univerzite obrany v Pekingu. Od 
roku 1993 pôsobí v rôznych funkciách na Ministerstve obrany SR. 

Doc. Ing. Miroslav Liso , Ph.D. (1951)
V roku 1988 ukončil ako príslušník Zboru národnej bezpečnosti vyso-
koškolské štúdium na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy poľnohos-
podárskej v Nitre. Od roku 1975 – 2007 pracoval ako príslušník PZ. Od 
roku 1994 vykonáva vedecko-pedagogickú činnosť na Akadémii Poli-
cajného zboru v Bratislave na katedre kriminálnej polície, v rámci kto-
rej spracoval 3 vedecké monografi e, 18 učebných textov, publikoval 15 
vedeckých štúdií, z toho v zahraničí 6. Je členom kuratória Stredoeuróp-
skej policajnej akadémie. V roku 2001 úspešne habilitoval v odbore bez-
pečnostných služieb na A PZ. Vedecká orientácia autora: aplikácia ope-
ratívnej a spravodajskej činnosti polície v systéme kontroly kriminality. 

Mgr. Ivan Lukáš (1977)
Absolvent Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského (fi lozofi a–histó-
ria, 2001). Od roku 2003 doktorand na Inštitúte politologických štúdií 
Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Absolvent študij-
nej stáže na Uppsalskej univerzite, kde skúmal problematiku zbrojných 
embárg OSN v rámci štokholmského kola riešenia sankcií a embárg. Vo 
svojich predošlých publikáciách sa zaoberal ekonomickými sankciami 
proti apartheidu v Južnej Afrike. Téma dizertačnej práce: Regionál-
na integrácia na africkom kontinente. Názov prednáškového kurzu: 
Understanding contemporary sub-Saharan Africa. Pracuje tiež v oblas-
ti rozvojových neziskových organizácií orientovaných na Afriku. 

Doc. Ing. Lud k Lukáš, CSc., pplk. v. v. (1958)
Absolvoval Vysokú vojenskú technickú školu v Liptovskom Mikuláši 
(1981), postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii Antonína Zápo-
tockého v Brne (1989). Dizertačnú prácu obhájil v roku 1993 a 1999 
habilitoval. Počas pôsobenia na Vojenskej akadémii v Brne (1991-2005) 
zastával funkcie odborného asistenta, vedúceho skupiny, vedúceho 
katedry a prorektora pre študijnú a pedagogickú činnosť. V súčasnos-
ti pôsobí ako docent na Ústave elektrotechniky a merania Univerzity 
Tomáša Baťu v Zlíne. Vo svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a peda-
gogickej činnosti sa zaoberá problematikou komunikačnej a informač-
nej podpory velenia a riadenia, informačným manažmentom, fyzickou 
bezpečnosťou a ochranou majetku.

Mgr. ubomír Lupták (1977)
Vyštudoval históriu a anglický jazyk na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2004-2005 pôsobil na Inštitúte 
bezpečnostných a obranných štúdií MO SR so špecializáciou na nábo-
ženský extrémizmus a demografi cké trendy. V rokoch 2006-2007 pôso-
bil na oddelení obrannej politiky SEOPMVL MO SR, kde sa venoval 
tvorbe obrannej politiky štátu s dôrazom na tvorbu politicko-vojenskej 
ambície, metodológiu tvorby obrannej politiky a rozvoj ozbrojených 
síl SR. Od roku 2007 je interným doktorandom Filozofi ckej fakulty 
Západočeskej univerzity v Plzni. Zaujíma sa o vývoj bezpečnostného 
myslenia a diskurzu v SR a spoločenský sektor bezpečnosti. Od roční-
ka 2004-2005 je editorom, od ročníka 2005-2006 vedúcim autorského 
kolektívu Panorámy. 
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Mgr. Marian Majer (1980)
Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofi ckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Na katedre politológie pokračuje ďalej v 
doktorandskom štúdiu. V rokoch 2002 – 2004 pôsobil v denníku SME 
ako redaktor oddelenia zahraničného spravodajstva. Od marca 2004 
do konca roku 2005 pôsobil na Inštitúte bezpečnostných a obranných 
štúdií MO SR. Od roku 2006 pracuje na oddelení obrannej politiky 
SEOPMVL MO SR. Zaoberá sa bezpečnostno-politickým vývojom 
Afganistanu a južnej Ázie a reformou obranného sektora štátu.

Katarína Marettová, M. A. (1978)
Získala titul Bc. v odbore žurnalistika na Univerzite Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici v roku 2001. Od roku 1998 pôsobila ako redaktorka Žurná-
lu v Rádiu Twist. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Slovensku štu-
dovala rok arabčinu na Univerzite v Damasku (Sýria). Na tento jazykový 
kurz nadviazala štúdiom arabistiky a islámistiky na Univerzite v Leide-
ne (Holandsko), kde v r. 2005 získala akademický titul Master of Arts. 
V lete 2006 pôsobila ako humanitárny pracovník združenia Človek 
v ohrození v Sýrii a Libanone. Momentálne pracuje v komerčnej sfére. 

Mgr. Juraj Marušiak, Ph.D. (1970) 
Je vedeckým pracovníkom Ústavu politických vied SAV a predsedom 
Spoločnosti pre strednú a východnú Európu. Zaoberá sa politický-
mi a bezpečnostnými vzťahmi v regióne strednej a východnej Európy 
a zahraničnou politikou SR. 

Doc. JUDr. Jozef Mete ko, Ph.D. (1957)
V roku 1996 ukončil ako príslušník Policajného zboru vysokoškolské 
štúdium na Akadémii Policajného zboru (APZ) v Bratislave. Po ukon-
čení vysokoškolského štúdia pracoval ako vedecký a od roku 1998 ako 
vedecko-pedagogický pracovník na katedre kriminálnej polície APZ. 
Od roku 2003 pracuje ako vedúci katedry kriminalistiky a forenzných 
disciplín APZ. V rámci svojej vedeckej činnosti spracoval 2 vedec-
ké monografi e, 3 učebné texty, publikoval 7 vedeckých štúdií, z toho 
v zahraničí 3. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice a členom 
redakčnej rady Stredoeurópskej policajnej akadémie za SR. V roku 
2002 úspešne habilitoval v odbore bezpečnostných služieb na APZ. 
Vedecká orientácia autora: policajno-bezpečnostné činnosti, krimina-
listická technika.

Pplk. Mgr. Janusz Mika, Ph.D. (1970)
Absolvent Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave, obor andra-
gogika (1992). V rokoch 1992-1997 pôsobil v útvaroch protivzdušnej 
obrany. Absolvoval kurz personálneho marketingu v Ústave manažmen-
tu a podpory vzdelávania Vojenskej akadémie v Brne štúdium na Akadé-
mii národnej obrany vo Varšave, ako aj doktorské štúdium v odbore deji-
ny vojenského umenia na rovnakej inštitúcii. V rokoch 2003-2006 pôso-
bil v Ústave strategických štúdií Univerzity obrany v Brne ako odborný 
asistent Skupiny štúdií vedy, obranného výskumu a technológií. Od 
roku 2006 tam pôsobí ako odborný asistent Skupiny štúdií vojenstva a 
vojenského umenia. Zaoberá sa charakteristikami a tendenciami vývoja 
vojenstva, vojenskej stratégie, operačného umenia a taktiky. Rieši tiež 
problematiku historického vývoja strategických štúdií a histórie vojen-
skej vedy v ČSSR a v ČR. 

PhDr. Jaroslav Na  (1981)
Absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2005 získal aj titul 
PhDr. V minulosti pracoval v mimovládnych organizáciách Euroatlan-
tické centrum a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, v súčas-
nosti pracuje ako vedúci oddelenia multilaterálnych vzťahov na MO 
SR. Zaoberá sa problematikou tvorenia národných pozícií smerom k 
Severoatlantickej aliancii a v rámci Európskej bezpečnostnej a obran-
nej politiky. 

Mgr. Lucia Najšlová (1980)
Je od roku 2004 šéfredaktorkou časopisu Zahraničná politika a analy-
tičkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci 
výskumného programu Európske štúdiá. Venuje sa Turecku a Cypru. 

Od roku 2006 prednáša na Ústave európskych štúdií FSEV UK v Bra-
tislave. Je absolventkou Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, kde v roku 2005 ukončila magisterské štúdium v odbore 
politológia. V rokoch 2002-2003 absolvovala ako Open Society Ins-
titute Fellow študijný pobyt na Fulbright College of Arts and Sciences 
na University of Arkansas. V minulosti pôsobila v Slovenskom rozhlase 
(2000-2002) a na Úrade vlády SR (2003-2004). 

Plk. Pavel Ne as, Ph.D. (1959)
Počas kariéry zastával viaceré funkcie vo vzdelávacích a výcvikových 
zariadeniach vzdušných síl a v oblasti výskumu a vývoja. OD roku 1999 
pracoval ako programový manažér pre výcvikové a simulačné systémy. 
Je hlavným autorom Koncepcie Ozbrojených síl SR v oblasti výcviku, 
simulácie a modelovania. Zameriava sa na politicko-vojenské otázky 
v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky, medzinárodných vzťahov 
a medzinárodných bezpečnostných štúdií. Jeho výskumy boli publiko-
vané v renomovaných odborných časopisoch na celom svete a je auto-
rom viacerých odborných publikácií. Pôsobí na NATO Defense Col-
lege v Ríme. 

Ing. Mgr. Elemír Ne ej, pplk. v. v. (1947)
Vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej 
v Bratislave (1974). V roku 1994 ukončil štúdium na Vysokej vojenskej 
pedagogickej škole, odbor vojenská psychológia a pedagogika. V rokoch 
1997 – 1999 absolvoval špecializačné postgraduálne štúdium „Európ-
ska integrácia a Európska únia“ na Fakulte manažmentu Univerzity 
Komenského v Bratislave. Ako profesionálny vojak pôsobil v rokoch 
1971 – 1997 v útvaroch bývalej 14. tankovej divízie, vo Vojenskom 
leteckom učilišti a Vojenskom úrade fi nančného zabezpečenia v Prešove. 
V rokoch 1997 – 1999 pracoval v Stredisku strategických štúdií Minis-
terstva obrany SR, v rokoch 1999 – 2002 pôsobil ako vojak, od roku 
2001 civilný zamestnanec na sekcii obranného plánovania a manažmen-
tu zdrojov. V roku 2003 pôsobil v regrutačnom stredisku v Prešove a v 
rokoch 2004 – 2005 na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií. 
Je externým spolupracovníkom CENAA. Venuje sa Balkánu a bezpeč-
nostným a obranným stratégiám. Od decembra 2006 pracuje v Inštitúte 
strategických štúdií Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika 
v Liptovskom Mikuláši. 

Mgr. Mário Nicolini (1976)
Je poradcom štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR.  Vyštudoval 
medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Univerzite Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici a obranu a geostratégiu na Vysokom inštitúte obranných 
štúdií v Paríži.  Pred nástupom na MO SR pracoval v konzultačnej 
spoločnosti McGuireWoods vo Washingtone.  Založil a viedol mimo-
vládnu organizáciu Euroatlantické centrum v Banskej Bystrici. Vo svo-
jich publikačných a prednáškových aktivitách sa venuje bezpečnostnej 
problematike.  

Plk. Jaroslav Niž anský, Ph.D. (1955)
Pôsobí ako náčelník J7 na GŠ OS SR. Má bohaté skúsenosti v oblasti 
styku s verejnosťou a médiami, informačného boja, vojenskej komuni-
kácie a protiteroristických operácií. Je autorom mnohých domácich aj 
zahraničných publikácií. Pôsobil v rôznych funkciách v rámci vojen-
ských štruktúr zastrešujúcich styk s verejnosťou. Pracoval ako riaditeľ 
Vojenskej informačnej a tlačovej agentúry. Je absolvent Karlovej univer-
zity v Prahe. Získal titul Master of Arts v oblasti vzťahov s verejnosťou 
a médiami a doktorát v oblasti operačného plánovania vzdušných bojo-
vých operácií. Jeho výskumy boli publikované v renomovaných odbor-
ných časopisoch na celom svete. 

Andrej Nosko, M. A. (1981)
Je študentom doktorského programu na katedre Politických vied Stre-
doeurópskej univerzity v Budapešti (CEU), kde sa venuje problematike 
ekonomickej bezpečnosti v strednej Európe (pod vedením prof. Gres-
kovitsa). Postgraduálne štúdium absolvoval na katedre medzinárodných 
vzťahov a európskych štúdií (IRES) CEU obhájením diplomovej práce 
Sekuritizácia v rámci ekonomického sektoru: Prípadová štúdia diver-
zifi kácie energetických dodávok (vedúci práce Paul Roe) v špecializá-
cii na politickú ekonómiu a bezpečnosť. Absolvoval Robinson-Martin 
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Security Scholars Program na pražskom Inštitúte bezpečnostných štú-
dií a študijný pobyt vo Švédsku na Uppsalskej univerzite (analytické a 
bezpečnostné predmety pod vedením prof. Stefano Guzziniho a prof. 
Svante Cornell). Primárne sa venuje teoretickým aspektom bezpečnos-
ti (obzvlášť tzv. kodanská škola) a bezpečnostným aspektom politickej 
ekonómie – najmä v oblasti energetiky, priamych zahraničných investícií 
a bezpečnostných aspektov ekonomickej tranzície. Parciálne sa zaoberá 
bezpečnostnými aspektmi demokratizácie, regionálnej spolupráce, iden-
tity a masmediálnej komunikácie.

Ing. Saleh Mothana Obadi, Ph.D.
V roku 1993 ukončil inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, v roku 1998 tam obhájil i dizertačnú prácu a získal titul 
Ph.D. Od roku 1997 pôsobí ako vedecký pracovník na Ekonomickom 
ústave Slovenskej akadémie vied na odbore svetovej ekonomiky. Zaobe-
rá sa okrem iného ekonomickým vývojom v rozvojových krajinách, 
liberalizačným procesom medzinárodného obchodu a cenami ropy na 
svetových trhoch. Má desiatky publikačných aktivít doma i v zahraničí: 
monografi e, kapitoly v monografi ách a vedecké články v karentovaných 
a iných odborných časopisoch. V súčasnosti vedie VEGA projekt „Nové 
trendy v medzinárodnom obchode, zahraničných investíciách, migrácii 
a konkurencieschopnosti: implikácie pre rozšírenú Európsku úniu“. Od 
roku 2004/2005 učí na Obchodnej fakulte EU v Bratislave predmet 
Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín. V roku 2005 Zís-
kal Andrew W. Mellon Fellowship na Americkom inštitúte jemenských 
štúdii. Ovláda arabský, slovenský a anglický jazyk.

Mgr. Marcela Ondeková (1973)
Pracuje pre občianske združenie Človek v ohrození ako programová 
manažérka humanitárnych a rozvojových projektov. Od augusta 2005 
do októbra 2006 viedla afganskú misiu Človeka v ohrození v Kábu-
le, ktorá implementovala rozvojové aktivity občianskeho združenia v 
provinciách Parwan, Kapisa a Kábul zamerané na komunitný rozvoj 
a podporu vzdelávania. Po návrate z Afganistanu sa ďalej venuje oblasti 
humanitárnej a rozvojovej pomoci a pravidelne organizuje podujatia pre 
verejnosť k tejto problematike. V súčasnosti spolupracuje s Platformou 
slovenských mimovládnych rozvojových organizácií na príprave Európ-
skej letnej školy rozvojového vzdelávania 2007.

Mgr. Branislav Ondrášik (1981) 
Je novinárom a výskumníkom v oblasti médií. Vyštudoval žurnalistiku 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčas-
nosti končí Ph.D. štúdium na tej istej fakulte. V akademickom roku 
2006-2007 pracoval ako štipendista Fulbrightovho programu na výsku-
me v politickej ekonómii médií (mediálne vlastníctvo v globálnom aj 
lokálnom priestore) na Quello Center pre telekomunikačný manaž-
ment a právo a Katedre telekomunikácií, médií a informačných štúdií 
na Michigan State University v USA. Od roku 2007 študuje politickú 
komunikáciu na University Leeds v Spojenom kráľovstve. Je autorom 
viacerých odborných článkov a štúdií v slovenskom, českom a anglic-
kom jazyku. Ako novinár pôsobil ako zahranično-politický redaktor, 
spravodajca aj ako reportér z domova. Pracoval pre TASR, Hospodárske 
noviny, Nový Čas Nedeľa, české Strategie a SME.

PhDr. Róbert Ondrejcsák (1977)
Vyštudoval politológiu, históriu a fi lozofi u. Titul PhDr. získal na Fakul-
te politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Pracoval ako poradca podpredsedu Národnej rady 
SR pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako analytik Slovenského 
centra pre strategické štúdie, ako aj na sekcii obrannej politiky a medzi-
národných vzťahov MO SR. Bol riaditeľom Inštitútu bezpečnostných 
a obranných štúdií MO SR. V rokoch 2005-2007 pôsobil ako zástupca 
veľvyslanca na veľvyslanectve SR v Maďarsku. V súčasnosti je výkonným 
riaditeľom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). Je 
členom redakčnej rady odborného časopisu „Strategické štúdie“, pravi-
delne publikuje v odborných časopisoch a je autorom alebo spoluau-
torom viacerých publikácií. Dlhodobo sa špecializuje na zahraničné 
a bezpečnostné politiky najväčších členských štátov NATO a EÚ a na 
strednú Európu.

Mgr. Dalibor Pavolka (1979)
Vyštudoval politológiu na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Počas rokov 2002-2004 pracoval na Tlačovom a informač-
nom odbore Úradu vlády SR. V období 2004-2005 pôsobil v Inštitúte 
bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Od roku 2006 pôsobil na 
oddelení bezpečnostných a obranných štúdií a v súčasnosti je pracov-
níkom oddelenia obrannej politiky SEOPMVL MO SR. Vo svojom 
výskume sa venuje regiónu Stredného východu, fenoménu terorizmu 
a problematike protipovstaleckej vojny.

PhDr. Ivan Pešout (1979)
Pôsobí od roku 2003 na Fakulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo funkcii odbor-
ného asistenta. Zároveň je doktorandom s témou dizertačnej práce na 
tému: „Limity koncepcie civilnej mocnosti, ako variantu bezpečnostné-
ho modelu EÚ“ (školiteľ prof. K. Ivanička). Orientácia jeho výskumnej, 
publikačnej a pedagogickej činnosti je sústredená na konceptualizáciu 
súčasného postavenia EÚ v medzinárodnopolitickom prostredí s akcen-
tom na jej vonkajšie bezpečnostné, politické a ekonomické vzťahy. 

PhDr. Gabriel Pirický, M.A., Ph.D. (1965)
Absolvent odboru arabistika–orientalistika na Filozofi ckej fakulte Kar-
lovej univerzity v Prahe. V roku 1995 získal titul Master of Arts v odbo-
re islámistika na Londýnskej univerzite a roku 2001 aj hodnosť Ph.D. 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval 
najskôr ako diplomat, neskôr ako novinár a analytik. Od roku 1997 pra-
cuje v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako 
vedecký pracovník. Pedagogicky pôsobil na univerzitách v Trnave, Bra-
tislave a Banskej Bystrici. Zaoberá sa vzťahmi sekularizmu, náboženstva 
a nacionalizmu v blízkovýchodnom kontexte, predovšetkým v Turecku, 
históriou islámu a modernými dejinami Turecka.

Pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D. (1958) 
V rokoch 1977-1981 študoval na Vysokej vojenskej škole pozemného 
vojska vo Vyškove. Po ukončení školy nastúpil do posádky Vimperk, kde 
zastával v rokoch 1981 – 1985 funkcie veliteľa čaty a roty. V rokoch 1985-
1987 zastával funkciu zástupcu veliteľa prieskumného práporu v posád-
ke Vimperk. V rokoch 1987-1990 absolvoval postgraduálne štúdium na 
Vojenskej akadémii v Brne, smer veliteľsko-štábny spravodajský. Po ukon-
čení postgraduálneho štúdia nastúpil na Vysokej vojenskej škole pozem-
ného vojska vo Vyškove, kde zastával rôzne funkcie na katedre prieskumu 
a zahraničných armád. V roku 2000 ukončil doktorandské štúdium a bol 
mu udelený titul Ph.D. V rokoch 2000-2003 zastával funkciu vedúceho 
katedry taktického prieskumu. Od roku 2003 do súčasnosti pôsobí na 
katedre vojenského manažmentu a taktiky ako náčelník skupiny. Pub-
likuje o problematike spravodajskej činnosti a prieskumu v bojových a 
nebojových operáciách, bezpečnostnej situácii a jej vplyve na armádu, 
aktuálnych otázkach vývoja taktiky a vojenského manažmentu.

Plk. prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (1954)
Študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach, odbor hutníctvo neže-
lezných kovov. V roku 1984 sa stal vojakom z povolania. Kandidátsku 
dizertačnú prácu obhájil v roku 1994 na Slovenskej technickej univer-
zite v Bratislave v odbore analytická chémia. Po obhajobe habilitačnej 
práce v roku 1998 vo Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš bol vyme-
novaný za docenta v odbore operačné a bojové použitie pozemného voj-
ska, technické a týlové zabezpečenie. Na návrh vedeckej rady Vojenskej 
leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach bol v roku 2001 pre-
zidentom SR vymenovaný za profesora v odbore operačné a bojové pou-
žitie letectva a PVO. Zaoberá sa radiačnou, chemickou a biologickou 
ochranou, letiskovým zabezpečením, ekológiou, ochranou letísk proti 
nezákonným činom a terorizmu. V súčasnosti zastáva funkciu zástupcu 
veliteľa Centra kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany maršala 
Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Je autorom štyroch monogra-
fi í, siedmich titulov skrípt, viac ako šesťdesiatich článkov v domácich 
a zahraničných časopisoch. 

Doc. Ing. Ladislav Rozsypal, Dr., plk. v v. (1950)
Absolvoval Vojenskú akadémiu Antonína Zápotockého v Brne, 
v rokoch 1973-1993 slúžil v armáde. Dizertačnú prácu obhájil v roku 
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1997, v roku 1999 bol menovaný za docenta. Počas pôsobenia na 
Vojenskej akadémii v Brne (1993-2004) postupne zastával funkcie 
odborný asistent, vedúci predmetovej skupiny, zástupca a vedúci kated-
ry. V roku 2003 bol menovaný za prorektora pre študijnú a pedagogic-
kú činnosť a na záver svojej vojenskej kariéry pri vzniku novej fakulty 
vykonával z poverenia funkciu dekana fakulty. V súčasnosti pôsobí na 
ako odborný asistent v Ústave operačno-taktických štúdií Univerzity 
obrany v Brne. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogické činnosti 
sa zaoberá problematikou vojenských komunikačných systémov vele-
nia a riadenia. 

Mgr. Martin Slobodník, Ph.D. (1970) 
Sinológ a tibetológ. Študoval sinológiu na Filozofi ckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave, postgraduálne štúdium absolvoval 
v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Prednáša na katedre 
jazykov a kultúr krajín východnej Ázie Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského a pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu orientalistiky Slo-
venskej akadémie vied. Zaoberá sa dejinami čínsko-tibetských vzťahov, 
náboženskou politikou v Číne a lokálnymi dejinami severovýchodného 
Tibetu, Amda. Autor publikácie Mao a Buddha: náboženská politika 
voči tibetskému buddhizmu v Číne (2007). Spoluzostavovateľ zbor-
níkov Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu 
(2003) a Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii (2006). Doma 
i v zahraničí publikoval viacero vedeckých štúdií. 

RNDr. Bed ich Smetana (1966)
Profesijná dráha začala v roku 1989 na ZŠ Střílky, do roku 2001 mal 
úväzky na učilišti a stredných školách – SOUZ Kyjov, SOŠ Vyškov, 
SSPoŠ Vyškov, SPŠ Vyškov, potom pôsobil ako odborný asistent na 
katedre ekonometrie (Univerzita obrany v Brně), v súčasnosti je štu-
dentom kombinovaného študijného programu modulu ochrana oby-
vateľstva s tematickým zameraním na nájdenie optimálneho modelu 
soft ware pre oblasť krízového riadenia. 

PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. (1978) 
Študoval germanistiku, anglistiku a rusistiku na univerzitách v Moskve 
a v Prahe. Je absolventom odboru medzinárodné vzťahy na Inštitú-
te politologických štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity 
v Prahe (Mgr. a PhDr. 2001; Ph.D. 2005) a odboru právo Petrohrad-
skej štátnej polytechnické univerzity (Mgr. 2004). Prednáša na Inšti-
túte politologických štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity 
a na pražskej Vysokej škole verejnej správy a medzinárodných vzťahov. 
Zaoberá sa problematikou bezpečnostných štúdií, etnických konfl ik-
tov, nation a state-building; regionálne sa zameriava na Rusko, Kaukaz, 
Turecko a Irán. Je autorom okolo 100 odborných a publicistických 
článkov vydaných v rade českých a zahraničných zborníkov a peri-
odík, o. i. v OSCE Yearbook 2004 a OSCE Yearbook 2006, Jahrbuch 
für internationale Sicherheitspolitik 2004, Th e Middle East Review 
of International Aff airs. Vypracoval okolo dvoch desiatok odborných 
analýz pre Ministerstvo zahraničných vecí ČR, Ministerstvo obrany 
ČR a NATO.

Richard Stojar, Ph.D. (1970)
Absolvent Filozofi ckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 
2002 pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave strategických štúdií Uni-
verzity obrany v Brne v Skupine politických a sociálnych štúdií. Zaobe-
rá sa najmä problematikou bezpečnostnej a obrannej politiky a bezpeč-
nostným prostredím v juhovýchodnej Európe. 

Mgr. Karel Svoboda (1979) 
Je absolventom odboru východoeurópske štúdie na Filozofi ckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracov-
ník Inštitútu medzinárodných štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej 
univerzity. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá politickou ekonómi-
ou a problematickou ekonomického vývoja v súčasnom postsovietskom 
priestore, najmä v jeho európskej časti. Je autorom zhruba dvadsiatich 
odborných článkov v českých a zahraničných časopisoch a zborníkoch. 
Je tiež častým komentátorom aktuálnych udalostí pre české a sloven-
ské médiá. 

Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D. (1961)
Vyštudoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (Ing., 1984), Saga 
University v Japonsku (M.A., 1994) a Filozofi ckej fakulte Karlovej uni-
verzity v Prahe (Ph.D., 2002). Pôsobil ako hosťujúci profesor v Medzi-
národnom centre pre japonské štúdie v Kjóte (1997-98), na Seinan 
Gakuin University vo Fukuoke (2000-2001) a na Osaka University 
(2005-2006). Zaoberá sa intelektuálnymi dejinami Japonska a vybra-
nými problémami súčasnej japonskej spoločnosti. Pôsobí ako odborný 
asistent Ústavu Ďalekého východu Filozofi ckej fakulty a Ústavu medzi-
národných štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. 
Je autorom mnohých publikácií a odborných štúdií o japonskom mys-
lení a aktuálnych otázkach súčasných japonských dejín vydaných v ČR 
i v Japonsku.

Doc. Ing. Ji í Šilha, Ph. D. (1951)
Je riaditeľom Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvo-
ja Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom 
Mikuláši. Zaoberá sa stratégiou a operačným umením. 

Dagmar Škamlová, M. A. (1978)
Vyštudovala politológiu na University of Regina. Pôsobí na oddelení 
bezpečnostných a obranných štúdií SEOPMVL MO SR. Zaoberá sa 
problematikou reformy bezpečnostného sektora a bezpečnostným vývo-
jom subsaharskej Afriky. 

Ing. Zden k Šubrt (1955)
V roku 1990 začal pôsobiť ako asistent katedry taktiky VVŠ PV Vyškov, 
od roku 2004 je odborným asistentom katedry ekonometrie Univer-
zity obrany v Brne. Je absolventom VVTŠ Liptovský Mikuláš (1978) 
a študentom odboru aplikovaná informatika Prírodovedeckej fakulty 
Palackého univerzity v Olomouci.

Ing. Vladimír Tarasovi , plk. v v. (1955)
Vyštudoval vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach (1978). 
V roku 1995 absolvoval štúdium na College of Strategic Studies and 
Defence Economics v Marshallovom centre pre bezpečnostné štúdie 
v Garmisch-Partenkirchene. V roku 1998 absolvoval ročné štúdium 
na Národnej akadémii obrany vo Viedni. Pôsobil v rôznych funkci-
ách na Vojenskom leteckom učilišti v Prešove, na Veliteľstve letectva 
Armády SR v Trenčíne a od roku 1994 v rôznych zložkách Minister-
stva obrany SR. Od roku 2001 pôsobil na Inštitúte obrany a bezpeč-
nosti (neskôr Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií), od roku 
2004 ako zástupca riaditeľa, v roku 2005 ako zastupujúci riaditeľ. 
Bol vedúcim autorského kolektívu prvých dvoch ročníkov Panorámy 
a pôsobí ako jej editor. Je autorom a spoluautorom publikácií, statí 
a odborných článkov so zameraním na oblasť bezpečnosti, asymetriu 
vo vojenstve, vojnu v Iraku a Stredný východ, reformu bezpečnostné-
ho sektora. Je editorom a koeditorom zborníkov z konferencií a semi-
nárov organizovaných Inštitútom bezpečnostných a obranných štúdií 
MO SR. V súčasnosti pôsobí v Centre pre európske a severoatlantické 
vzťahy (CENAA). 

Dr. Sylvia Tiryaki (1973)
Prednáša medzinárodné vzťahy na Kültür University v Istanbule a pra-
cuje ako projektový koordinátor na Turkish Economic and Social Stu-
dies Foundation v Istanbule. Hlavnou výskumnou oblasťou je proble-
matika Cypru a vzťahy EÚ a Turecka.

Mgr. ubomír Tokár (1979)
Pracuje na katedre svetovej politiky Fakulty politických vied a 
medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci, kde je zároveň kandidátom na titul Ph.D. v externom doktorand-
skom štúdiu. Venuje sa teóriám medzinárodných vzťahov, konkrét-
ne problematike európskej integrácie. Publikoval niekoľko prác v 
odborných časopisoch, v roku 2006 bol spoluriešiteľom projektu 
pre podkladovú štúdiu Ministerstva zahraničných vecí SR. Je spo-
luautorom knihy o transatlantických vzťahoch, ktorá je v tlači pod 
gesciou MO SR.

O autoroch a oponentoch



p1

866

Michal Trník, M. A. (1982)
Postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodnú politickú eko-
nómiu a teóriu zahraničnej politiky absolvoval na katedre medzinárod-
ných vzťahov a európskych štúdií (IRES), Stredoeurópskej univerzity 
v Budapešti. Bakalárske štúdium politológie a medzinárodných vzťa-
hov absolvoval na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. 
V USA absolvoval štúdium amerického politického systému v rámci 
programu Capital Semester na Georgetown University vo Washingtone 
DC. Medzi hlavné predmety jeho záujmu patrí teória analýzy zahranič-
nej politiky (Foreign Policy Analysis), zahraničná politika USA a oblasť 
priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe.

JUDr. Miroslav T ma, plk. v. v. (1937)
Je plukovníkom vo výslužbe a absolventom voj. spoj. učilišťa v Novom 
Meste n. Váhom a Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. 
V rámci generálneho štábu a federálneho ministerstva národnej obra-
ny vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie, zúčastnil sa tiež dvoch 
misií OSN (Angola a Irak). Po odchode do zálohy v decembri 1992 sa 
stal zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí ČR na odbore bez-
pečnostnej politiky. V dobe nestáleho členstva ČR v BR OSN pôsobil 
v rokoch 1994-1995 v Stálej misii pri OSN v New Yorku. Po návratu až 
do odchodu do dôchodku v r. 2001 pracoval na odbore OSN vo funkcii 
zástupcu riaditeľa. Venuje sa najmä problematike odzbrojovania. Je spo-
lupracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov (IIR) v Prahe a Ústavu 
strategických štúdií pri Univerzite obrany v Brne. 

Mgr. Andrej Tusi išny, DEA (1980)
Po absolvovaní štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitúte medziná-
rodných štúdií v Ženeve pôsobí ako doktorand na katedre politológie na 
Columbia University v New Yorku. Zaoberá sa výskumom medzinárod-
nej bezpečnosti, sociálnych identít a regionálnej integrácie. Jeho práce 
sa objavili v odborných časopisoch, vrátane prestížnych International 
Political Sience Review a Journal of Peace Research, ako aj na medziná-
rodných konferenciách.

Tomáš Valášek, M. A. (1972)
Študoval na University of Georgia (Bachelor’s Degree) a George Was-
hington University (Master Degree). Je členom International Institu-
te for Strategic Studies. Pôsobil ako analytik pre obrannú a zahraničnú 
politiku pre českú BBC a ako riaditeľ Center for Defence Information, 
Washington, DC. Je editorom a spoluautorom „Th e Easternization of 
Europe’s Security Policy (IVO-CDI, 2004), publikoval v Wall Street 
Journal, Jane’s Defence Weekly, World Policy Journal. V rokoch 2006-
2007 pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnostnej a obrannej politiky 
SEOPMVL MO SR a ako poverený generálny riaditeľ SEOPMVL MO 
SR. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ pre zahraničnú politiku a obranu v 
Center for European Reform v Londýne. 

Plk. Jozef Viktorín (1961)
Od skončenia štúdia na vojenskej akadémii pôsobil v rôznych funkciách 
v armáde od úrovne práporu po divíziu. V rokoch 1995 – 1996 absol-
voval postgraduálne štúdium v oblasti vojenskej sociológie, v roku 1998 

absolvoval kurz medzinárodného štábneho dôstojníka v Ypenburghu 
a v rokoch 2000 – 2001 absolvoval štúdium na NATO Defence Colle-
ge v Ríme (2000 – 2001). V rokoch 1998 – 1999 pôsobil ako zástupca 
riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov MO SR, v roku 1999 ako 
riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky a NATO. V rokoch 1999 – 2002 
pôsobil ako riaditeľ odboru a zastupujúci generálny riaditeľ sekcie integ-
rácie a medzinárodných vzťahov MO SR. V rokoch 2002-2005 pôso-
bil ako vojenský pridelenec SR vo Varšave. V rokoch 2005-2007 riadil 
odbor medzinárodnej spolupráce na J-5 Generálneho štábu Ozbroje-
ných síl SR. V súčasnosti pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie 
obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR. 

RNDr. Jozef Vysko , Ph.D. (1955) 
Vzdelanie: Fakulta prírodných vied Univerzity Komenského v Bratisla-
ve (RNDr.), University of Rochester, Rochester, NY (MSc.), Fakulta 
manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (Ph.D.). Špecialista 
pre informačnú bezpečnosť spoločností VaF, s.r.o. a Microcomp, s.r.o., 
prednáša informačnú bezpečnosť na Fakulte manažmentu Univerzity 
Komenského v Bratislave a na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Člen programových výborov medzinárod-
ných odborných konferencií v informačnej bezpečnosti, člen redakčnej 
rady časopisu Data Security Management, člen IFIP Technical Com-
mittee on Security and Protection in Information Processing Systems, 
IFIP Working Group „IT Mis-use and the law“, člen „Legal and Security 
Issues Special Interest Network of the Council of European Professional 
Informatics Society“. Bloguje na http://vyskoc.blog.sme.sk. 

PhDr. Šárka Waisová, Ph.D. (1978)
Študovala na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, Filo-
zofi ckej fakulte Palackého univerzity v Olomouci, univerzite Marburg/
Lahn v Nemecku a Technickej univerzite v Drážďanoch. Bola štipendis-
tkou Fulbrightovej nadácie na univerzite Delaware v USA. V súčasnosti 
pôsobí ako vedúca katedry politológie a medzinárodných vzťahov na 
Filozofi ckej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. 

Bc. Martin Weiser (1983)
Ukončil v roku 2006 „summa cum laude“ bakalárske štúdium odboru 
politológia a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Karlovej 
univerzity v Prahe a v súčasnosti tu študuje v prvom ročníku magister-
ského cyklu odboru politológia. V priebehu svojho doterajšieho štúdia 
sa zúčastnil študijných pobytov na Universität Konstanz, Louisiana Sta-
te University a University of Nottingham. Zaujíma sa najmä o proble-
matiku totalitarizmu a genocídy.

Lenka Wieluns, M. A. (1980)
Absolvovala bakalárske štúdium histórie, spoločnosti a kultúry na Col-
by-Sawyer College v New London, New Hampshire. Titul Master of 
Arts v odbore európske štúdie získala na Jagellonskej univerzite v Krako-
ve a Master of Arts v odbore eurokultúra získala na Kráľovskej univerzite 
v Groningene. Pôsobí na odbore medzinárodných vzťahov SEOPMVL 
MO SR a špecializuje sa na európsku bezpečnostnú a obrannú politiku 
a vzťahy EÚ-NATO. 
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867

AA Ministerstvo zahrani ných vecí Nemecka (Auswärtiges 
Amt)

AC Strednodobý strategický dokument (Afghanistan 
compact)

ACBAR Organizácia koordinujúca innos  MVO v Afganistane 
(Agency Coordinating Body for Afghanistan Relief)

ACSF Afgánske ob ianske fórum (Afghan Civil Society 
Forum)

ADB Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank)
AES Symetrický algoritmus, priemyselný štandard šifrovania 

(Advanced Encryption Standard)
AfDB Africká rozvojová banka (African Development Bank)
AKP Turecká politická strana Strana spravodlivosti a rozvoja 

(Adalet ve Kalkinma Partisi)
AMIS Misia Africkej únie v Sudáne (African Union Mission in 

the Sudan)
ANA Afganská národná armáda
APEC Ázijsko-tichomorská ekonomická spolupráca (Asian-

Pacific Economic Cooperation)
APP Mauretánska politická strana Pokroková udová aliancia 

(Alliance populaire progressiste)
ARPCT Aliancia za obnovu mieru a boj proti terorizmu (Alliance 

for Restoration of Peace and Counter Terrrorism)
ARTF Fond na rekonštrukciu Afganistanu (Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund)
ASEAN Združenie národov juhovýchodnej Ázie (Association of 

South East Asian Nations)
AWACS Lietajúci systém v asnej výstrahy a riadenia (Airborne 

Warning and Control System)
BAATH Iracká politická strana Socialistická strana arabskej 

obrody 
BJT Ukrajinská politická strana Blok Júlie Tymošenkovej 
BMDS Systém obrany proti balistickým raketám (Ballistic 

Missile Defense System)
BMZ Ministerstvo pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung)

BPA Psychologické aktivity na bojisku (Battlefield 
Psychological Activities)

BR OSN Bezpe nostná rada Organizácie spojených národov
BTWC Zmluva o zákaze vývoja, výroby a zhromaž ovania 

zásob bakteriologických/biologických a toxínových 
zbraní a o ich zni ení (Convention on the Prohibition 
of the Development, Production and Stockpiling of 
Bacteriological/Biological and Toxin Weapons and on 
Their Destruction)

C2 Velenie a riadenie (Command and Control)
C2S Systém velenia a riadenia (Command and Control 

System)
C2W Boj v oblasti velenia a riadenia (Command and Control 

Warfare)
C3 Velenie, riadenie a spojenie (Command, Control, 

Communications)
CARDS Program EÚ pomoci Západnému Balkánu (Community 

Assistance for Reconstruction, Development and 
Stabilisation)

CASD Politika V. Británie odstrašenia z mora (Continous-At-Sea-
Deterrence)

CAT Výbor OSN proti mu eniu (Committee against Torture)
CCS Zachytávanie a usklad ovanie emisií CO2 v hlbinných 

priestoroch Zeme (Carbon Capture and Storage)
CEDAW Dohovor OSN o odstránení všetkých formie 

diskriminácie žien (The Convention to Eliminate All 
Forms of Discrimination Against Women)

CEFTA Stredoeurópska dohoda o vo nom obchode (Central 
European Free Trade Agreement)

CENTCOM Centrálne velite stvo USA (US Central Command)
CFCA Velite stvo spojeneckých síl v Afganistane (Combined 

Forces Command - Afghanistan)
CFE Zmluva o konven ných zbraniach v Európe 

(Conventional Forces in Europe Treaty)
CIMCO Koordinácia vojenských a civilných prvkov EBOP (Civil 

Military Coordination)
CIMIC Civilno-vojenská spolupráca (Civil-Military 

Cooperation)
CIS pozri KIS
CISu Komunika ná a informa ná podpora (Communication 

and Information Support)
CJTF-HOA Mnohonárodné spolo né úlohové zoskupenie - Africký 

roh (Combined Joint Task Force - Horn of Africa)
CMCO Civilno-vojenská koordinácia (Civil-Military 

Coordination)

CNTF Fond OSN na boj proti drogám v Afganistane (Counter-
Narcotics Trust Fund)

CoE Centrum výnimo nosti (Centre of Excellence) 
COMPUSEC Po íta ová bezpe nos  (Computer Security)
COMSEC Komunika ná bezpe nos  (Communication Security)
CONOPS Koncept operácie (Concept of Operations)
CPA Všeobecná mierová dohoda (Comprehensive Peace 

Agreement)
CPC Ropovod Caspian Pipeline Consortium
CPE Kontaktná ambasáda (Contact Point Embassy)
CPI Index vnímania korupcie (Corruption Perception 

Index) 
CPT Európsky výbor na zabránenie mu enia a ne udského 

i ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 
(Committee for the Prevention of Torture)

CRYPTOSEC Kryptografická bezpe nos  (Crypto Security)
CS Bojová podpora (Combat Support)
CSS Bojové zabezpe enie (Combat Service Support)
CTBT Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok 

(Comprehensive Test-Ban Treaty)
CWC Zmluva o zákaze vývoja, výroby, hromadenia zásob a 

použitia chemických zbraní a o ich zni ení (Convention 
on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their 
Destruction) 

DAC Komisia pre rozvojovú pomoc OECD (Development 
Assistance Committee)

DCAF Centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 
(Centre for the Democratic Control of Armed Forces)

DDA Odbor OSN pre odzbrojenie (Department for 
Disarmament Affairs)

DDR Odzbrojovanie, demobilizácia a reintegrácia 
(Disarmament, Demobilisation and Reintegration) 

DES Medzinárodný štandard šifrovacej metódy (Data 
Encryption Standard)

DFID Ministerstvo medzinárodného rozvoja Ve kej Británie 
(Department for International Development)

DONGO Darcom riadené MVO (Donor Organized Non-
governmental Organization)

DPA Dárfúrska mierová zmluva (Darfur Peace Agreement)
DPG Smernice pre obrannú politiku (Defence Policy 

Guidelines)
DS Srbská politická strana Demokratická strana 

(Demokratska stranka)
DSA Macedónska politická strana Demokratická strana 

Albáncov
DSK Iracká politická strana Demokratická strana Kurdistanu
DSS Srbská politická strana Demokratická strana Srbska 

(Demokratska stranka Srbije)
DUI Macedónska politická strana Demokratická únia pre 

integráciu
EBOP/ESDP Európska bezpe nostná a obranná politika (European 

Security and Defence Policy)
EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj
EBS Európska bezpe nostná stratégia
ECDSA Šifrovanie pomocou eliptických kriviek (Elliptic Curve 

Digital Signature Algorithm)
ECM Elektronické protiopatrenia (Electronic Counter 

Measures)
ECOMOG Monitorovacia skupina ECOWASu (ECOWAS Monitoring 

Group)
ECOSOC Hospodársky a sociálny výbor (Economic and Social 

Council)
ECOWAS Hospodárske spolo enstvo západoafrických štátov 

(Economic Community Of West African States)
EDA Európska obranná agentúra (European Defence 

Agency)
EEFI Základné prvky informácie o vlastných silách (Essential 

Elements of Friendly Information)
EHFCN Európska sie  proti podvodom a korupcii v zdravotníctve 

(European Healthcare Fraud and Corruption Network)
EHG Hlavný cie  EÚ (European Headline Goal)
EHS Európske hospodárske spolo enstvo 
EIA Energetická informa ná agentúra
EIHRD Program EÚ zameraný na šírenie a podporu udských 

práv a demokracie vo svete (European Initiative for 
Human Rights and Democracy)

EOD Likvidácia nevybuchnutej munície (Explosive Ordnance 
Disposal)

EPAC Európski partneri proti korupcii (European Partners 
Against Corruption)
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EPBD Smernica o energetickej hospodárnosti budov (Energy 
Performance of Buildings Directive)

EPM Ochranné elektronické opatrenia (Electronic Protection 
Measures)

ERF Európsky rozvojový fond
ESM Elektronické podporné opatrenia (Electronic Support 

Measures)
ETA Teroristická skupina Baskicko a jeho sloboda (Euskadi Ta 

Askatasuna)
ETI Európsky technologický inštitút (European Technology 

Institute)
ETT V lenený školiaci tím (Embetted Training Team)
EU BAM Hrani ná misia EÚ zameraná na monitorovanie, 

poradenstvo, výcvik a vzdelávanie príslušníkov hrani nej 
polície (European Union Border Assistance Mission)

EU BG Bojové skupiny Európskej únie (European Union Battle 
Groups) 

EU ETS EÚ systém emisného obchodovania (European Union 
Emission Trading System)

EUFOR Stabiliza né sily EÚ v Bosne a Hercegovine (European 
Union Force)

EUJUST LEX Misia EÚ pre oblas  právneho štátu v Iraku
EUMM Monitorovacia misia EÚ (EU Monitoring Mission)
EUPM Policajná misia EÚ v Bosne a Hercegovine (The European 

Union Police Mission)
EUPOL Copps Policajná misia Európskej únie na Palestínskom území
EUPT Plánovací tím EÚ pre Kosovo (European Union Planning 

Team for Kosovo)
EUSEC Misia EÚ pre reformu bezpe nostného sektora
RD Congo v Demokratickej republike Kongo (EU security sector 

reform mission in the Democratic Republic of the Congo)
EW Elektornický boj (Electronic Warfare)
FAES Španielska nadácia pre analýzy a sociálne štúdie (Fundación 

para el análisis y los estudios sociales)
FAO Organizácia OSN pre výživu a po nohospodárstvo (Food 

and Agriculture Organization)
FAR Bývalé ozbrojené sily Rwandy (Forces armees 

rwandaises)
FATA Federálne spravované kme ové oblasti (Federally 

Administered Tribal Areas)
FMCT Zmluva o zákaze výroby štiepneho materiálu pre vojenské 

ú ely (Fissile Material Cut-off Treaty)
FOC Plná opera ná spôsobilos  (Full Operational Capability)
FRY Juhoslovanská federálna republika (Federal Republic of 

Yugoslavia)
G-17 Srbská politická strana (Skupina 17 ekonómov)
G-8 Skupina najvyspelejších krajín sveta a Rusko
GCC Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (Gulf Cooperation 

Council)
GEMAP Asisten ný plán riadiaceho a ekonomického manažmentu 

(Governance and Economic Management Assistance 
Program)

GIE Globálne informa né prostredie (Global Information 
Environment)

GMC Multidisciplinárna skupina pre korupciu (Multidisciplinary 
Group on Corruption)

GRECO Skupina štátov proti korupcii 
GSPC Salafistická skupina pre kázanie a džihád (Groupe Salafiste 

pour la Prédication et le Combat)
GUUAM Organizácia krajín Gruzínsko, Uzbekistan, Ukrajina, 

Azerbajdžan, Moldavsko
HCOC Haagsky kódex správania sa proti šíreniu balistických 

rakiet (Hague Code of Conduct against Ballistic Missile 
Proliferation)

HDZ Chrovátska politická strana Chorvátska demokratická únia 
(Hrvatska Demonska Zajednica)

HIPC Iniciatíva vysoko zadlžených chudobných krajín (Heavily 
Indebted Poor Countries)

HRC Rada pre udské práva (Human Rights Council)
CHG Hlavný cie  pre civilné spôsobilosti EÚ (Civilian Headline 

Goal)
I-ANDS Do asná národná rozvojová stratégia Afganistanu (Interim 

Afghanistan National Development Strategy)
IBŠ EÚ Inštitút pre bezpe nostné štúdie EÚ 
ICBL Medzinárodná kampa  za zákaz náš apných mín 

(International Campaign to Ban Landmines)
ICC Medzinárodný trestný súd (International Criminal Court)
ICG Mimovládna organizácia International Crisis Group
ICO Medzinárodný civilný úrad (International Civilian Office)
ICR Medzinárodný civilný zástupca (International Civilian 

Representatative)
ICTR Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (International 

Criminal Tribunal for Rwanda)

ICTY Medzinárodný tribunál pre bývalú Juhosláviu (International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)

ICU Únia islámskych súdov v Somálsku (Islamic Courts 
Union)

IFG Islamská bojová skupina - organizácia bojujúca za zvrhnutie 
Kaddáfího vlády v Líbyi (Islamic Fighting Group)

IGAD Regionálne integra né zoskupenie Afrického rohu pre 
rozvoj (Intergovernmental Authority on Development)

IGADD Regionálne integra né zoskupenie Afrického rohu pre 
sucho a rozvoj (IGA on Drought and Development)

IGO Medzinárodné vládne organizácie (International 
Government Organization)

INFO OPS Informa né operácie (Information Operations)
INGO Mezinárodné mimovládne organizácia (International 

Nongovernmental Organization)
INPFL Nezávislý národný vlastenecký front Libérie (Independent 

National Patriotic Front of Liberia)
INZ Iracká politická strana Iracký národný zoznam
IOB Iránska ropná burza (Iran Oil Bourse)
IPA EÚ nástroj predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-

Accession Assistance)
IPCC Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (Intergovernmental 

Panel on Climate Change)
IPE Medzinárodná ropná burza v Londýne (International 

Petroleum Exchange)
I-PRSP Plán opatrení na zníženie chudoby (Interim-Poverty 

Reduction Strategy Paper)
IRA Teroristická skupina Írska republikánska armáda (Irish 

Republican Army)
IRGC Iránske revolu né gardy (Iranian Revolutionary Guard 

Corps)
ISAF Operácia NATO v Afganistane (International Security 

Assistance Force)
ISG Pracovná skupina Kongresu USA (Iraq Study Group)
ISPA Predvstupový fond EÚ pre oblas  dopravy a životného 

prostredia (Instrument for Structural Policies for Pre-
Accession)

ISRO Turecký think-tank (International Strategic Research 
Organization)

ISTAR Spravodajstvo, pozorovanie, získavanie cie ov a prieskum 
(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and 
Reconnaissance)

JEM Hnutie spravodlivosti a rovnosti (Justice and Equality 
Movement)

KFOR Operácia NATO v Kosove (Kosovo Force)
KIS Komunika né a informa né systémy
KLA Kosovská oslobodzovacia armáda (Kosovo Liberation 

Army)
KPC Kosovské ochranné sily (Kosovo Protection Corps)
KPS Komplexná politická smernica
KSA Krá ovstvo Saudskej Arábie
KT/IT Komunika né technológie/informa né technológie
LAŠ Liga arabských štátov
LDS Srbská politická strana Liberálna demokratická strana 

(Liberalno Demokratska Stranka)
LNG Skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas)
LRA Armáda božieho odporu v Ugande (Lord’s Resistance 

Army)
LURD Libérij ania zjednotení za zmierenie a demokraciu 

(Liberians United for Reconciliation and Democracy)
MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA)
MAD Doktrína vzájomného nukleárneho zni enia (Mutually 

Assured Destruction)
MDRI Iniciatíva multilaterálneho odpustenia dlhov (Multilateral 

Debt Relief Initiative)
MEDA Finan ný program EÚ pre implementáciu Euro-

stredomorského partnerstva
MFO Mnohonárodné sily a pozorovatelia dodržiavania mieru 

medzi Egyptom a Izraelom (Multinational Forces and 
Observers)

MGH Turecké hnutie (Milli Görüs Hareketi) 
MMF Medzinárodný menový fond
MODEL Hnutie za demokraciu v Libérii (Movement for Democracy 

in Liberia) 
MOKYS Mobilný komunika ný systém
MONUC Misia OSN v Demokratickej republike Kongo (United 

Nations Mission in the Democratic Republic of Congo)
MOO Medzinárodná obchodná organizácia
MRC Miléniové rozvojové ciele
MTCR Kontrolný režim raketových technológií (Missile Technology 

Control Regime)
MVO Mimovládna organizácia
MZV Ministerstvo zahrani ných vecí
NAM Hnutie nezú astnených krajín (Non Aligned Movement)
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NAPEE Národný aloka ný plán energetickej efektívnosti 
NATINEADS Integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO (NATO 

Integrated Extended Air Defence System)
NCP Sudánska politická strana Národná kongresová strana 

(National Congress Party) 
NCW Centrálne zosie ovaný spôsob vedenia vojny (Network 

Centric Warfare) 
NDF Schéma národného rozvojového plánu v Afganistane 

(National Development Framework)
NEC/NNEC Sie ovo orientovaná spôsobilos  (Network Enabled 

Capability) (NATO Network Enabled Capability)
NED Nezisková organizácia zameraná na rozvoj demokratických 

inštitúcií vo svete (National Endowment for Democracy)
NIF Sudánske politické hnutie Národný islámský front (National 

Islamic Front)
NMD Národná protiraketová obrana (National Missile Defense)
NOA Národná oslobodzovacia armáda pôsobiaca v 

Macedónsku
NPFL Národný vlastenecký front Libérie (National Patriotic Front 

of Liberia)
NPT Zmluva o nešírení jadrových zbraní (Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons) 
NRF Sily rýchlej reakcie NATO (NATO Response Force)
NRIRI Iracká politická strana Najvyššia rad pre islámsku revolúciu 

v Iraku
NSG Skupina jadrových dodávate ov (Nuclear Suppliers 

Group)
NSP Program afganskej vlády (National Solidarity Program)
NSS Národná bezpe nostná stratégia USA (National Security 

Strategy)
NTM-I Výcviková misia NATO v Iraku (NATO Training Mission 

- Iraq)
NYMEX Newyorská komoditná burza (New York Mercantile 

Exchange)
OAŠ Organizácia amerických štátov 
OBSE Organizácia pre bezpe nos  a spoluprácu v Európe
ODA Oficiálna rozvojová pomoc (Official development 

assistance)
ODKB Organizácia dohody o kolektívnej bezpe nosti
OIE Medzinárodný epizootologický úrad (Office International 

des Épizooties)
ONUCI Operácia OSN v Pobreží slonoviny (Opération des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire) 
OOP Organizácia za oslobodenie Palestíny
OPEC Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries)
OPSEC Bezpe nos  operácií (Operations Security)
ORP Oficiálna rozvojová pomoc
PACE Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (Council of 

Europe Parliamentary Assembly)
PACOM Tichomorské velite stvo USA (US Pacific Command)
PAROS Dohoda o prevencii pretekov v zbrojení vo vesmíre 

(Prevention of an Arms Race in Outer Space)
PCA Psychologické konsolida né aktivity (Psychological 

Consolidation Activities)
PCP Sudánska politická strana udová kongresová strana 

(Popular Congress Party) 
PDF udové obranné sily v Sudáne (Popular Defense Forces)
PfP Program NATO Partnerstvo za mier (Partnership for Peace)
PHARE Program EÚ na budovanie inštitúcií a na podporu investícií 

prístupových krajín
PIC Rada pre implementáciu mieru (Peace Implementation 

Council)
PITS Traumatická stresová choroba ako následok konania násilia 

(Perpetrator Induced Traumatic Stress)
PJD Marocká politická strana Strana spravodlivosti a rozvoja 

(Parti de la Justice et du Développement)
PKK Kurdská strana pracujúcich (Partiya Karkeren Kurdistan)
PRDR Mauretánska politická strana (Parti républicain pour la 

démocratie et le renouveau)
PRT Provin ný rekonštruk ný tím (Provincial Reconstruction 

Team)
PSI Pansahelská iniciatíva
PSI Iniciatíva proti šíreniu zbraní hromadného ni enia 

(Proliferation Security Initiative)
PSO Operácie na podporu mieru (Peace Support Operations) 
PSPA Psychologické aktivity na podporu mieru (Peace Support 

Psychological Activities)
PSYOPS Psychologické operácie (Psychological Operations)
PTSD Posttraumatická stresová porucha (Post Traumatic Stress 

Disorder)
QDR Dokument o obrannej a vojenskej politike USA 

(Quadrennial Defense Review)

QUANGO Kvázi mimovládna organizácia (QUAsi Non-Governmental 
Organisation)

RAF Teroristická skupina Frakcia ervenej armády (Red Army 
Faction)

RBS pozri SSR
RECAMP Britský koncept posil ovania afrických spôsobilostí na 

udržanie mieru (Reinforcement of African Peace-keeping 
Capacities)

RFD Mauretánska politická strana Zjednotenie demokratických 
síl (Rassemblement des forces démocratiques)

RCHBO Radia ná, chemická a biologická ochrana 
RMA Revolúcia vo vojenstve (Revolution in Military Affairs)
RPF Rwandský vlastenecký front (Rwandan Patriotic Front)
RSC Regionálny bezpe nostný komplex (Regional Security 

Complex)
RSCT Teória regionálnych bezpe nostných komplexov (Regional 

Security Complex Theory)
RTA Regionálna obchodná dohoda (Regional Trade 

Agreement)
RUF Zjednotený revolu ný front (Revolutionary United Front)
SAA Stbailiza ná a asocia ná dohoda (Stabilisation and 

Association Agreement)
SADC Juhoafrická rozvojová spolo nos  (Southern African 

Development Community)
SAE Spojené arabské emiráty
SAPARD Program EÚ pre podporu po nohospodárstva a vidieka 

predvstupových krajín (Special accession programme for 
agriculture and rural development)

SARS ažký akútny respira ný syndróm (Severe Acute Respiratory 
Syndrome)

SBiH Bosnianska politická strana Strana pre Bosnu 
a Hercegovinu

SC-SL Osobitný súd pre Sierra Leone (The Special Court for Sierra 
Leone)

SDA Bosnianska politická strana Strana demokratickej akcie 
(Stranka Demokratske Akcije)

SDI Strategická obranná iniciatíva (Strategic Defense Initiative)
SDO Sklon k sociálnej dominancii (Social Dominance 

Orientation)
SDS Bosnianska politická strana Srbská demokratická strana 

(Srpska Demokratska Stranka)
SEFF Rámec financovania projektov udržate nej energie v SR 

(Sustainable Energy Financing Facility)
SIPRI Švédsky think-tank (Stockholm International Peace Research 

Institute)
SLA Juholibannonská armáda (South Lebanon Army)
SLA Sudánska oslobodzovacia armáda (Sudanese Liberation 

Army)
SLM Hnutie oslobodenia Sudánu (Sudan Liberation 

Movement)
SLOVAKAID Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky
SNSD Bosnianska politická strana Aliancia nezávislých sociálnych 

demokratov (Savez nezavisnih socijaldemokrata)
SNŠ Spolo enstvo nezávislých štátov
SOO Svetová obchodná organizácia
SOP Štandardné opera né postupy
SORT Zmluva o znížení po tu strategických úto ných zbraní 

v opera nom použití (Treaty on Strategic Offensive 
Reductions) 

SPA Strategické psychologické aktivity (Strategic Psychological 
Activities)

SPD Nemecká politická strana Sociálnodemokratická strana 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

SPLA Sudánska udová oslobodzovacia armáda (Sudan People‘s 
Liberation Army)

SPLM Sudánske udovo-oslobodzovacie hnutie (Sudan People’s 
Liberation Movement)

SRRC Somálska rada zmierenia a obnovy (Somali Reconciliation 
and Restoration Council)

SRS Srbská politická strana Srbská radikálna strana (Srpska 
Radikalna Stranka)

SSF Slovenské strategické fórum
SSR Reforma bezpe nostného sektora (Security Sector Reform)
SVE Stredná a východná Európa
SZBP Spolo ná zahrani ná a bezpe nostná politika
ŠOS Šanghajská organizácia spolupráce
TACIS Program EÚ na pomoc krajinám SNŠ pri ich tranzícii 

k demokratickým trhovo-orienotvaným ekonomikám 
(Technical Aid to the Commonwealth of Independent 
States)

TFG Prechodná federálna vláda (Transitional Federal 
Government)

TFI Prechodné federálne inštitúcie (Transitional Federal 
Institutions)
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THAAD Protiraketová obrana oblasti v terminálnej fáze letu cie a
(Terminal High Altitude Area Defense)

TIS Mimovládna organizácia Transparency International 
Slovensko

TNG Prechodná národná vláda (Transitional National 
Government)

TRC Zmierovacia komisia (Truth and Reconciliation 
Commission)

TRSC Turecká republika severného Cypru
TSCTI Transsaharská protiteroristická iniciatíva (Trans-Sahara 

Counterterrorism Initiative)
UCK Kosovská oslobodzovacia armáda (Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës)
UCLAF Jednotka pre koordináciu predchádzania podvodom 

(Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-Fraude)
UFP Mauretánska politická strana Únia síl za pokrok (Union des 

Forces du progrès)
UIA Únia medzinárodných asociácií (Union of International 

Associations)
ULIMO Zjednotené oslobodenecké hnutie za demokraciu v Libérii 

(United Liberation Movement of Liberia for Democracy)
UNAMA Asisten ná misia OSN v Afganistane (United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan)
UNAMIR Misia OSN v Rwande (United Nations Assistance Mission 

for Rwanda)
UNCED Konferencia o životnom prostredí a rozvoji  (United Nations 

Conference on Environment and Development)
UNCLOS Dohovor OSN o morskom práve (United Nations 

Convention on the Law of the Sea)
UNDOF Pozorovate ská misia OSN na Golanských výšinách (United 

Nations Disengagement Observer Force)
UNDP Rozvojový program OSN (United Nations Development 

Programme)
UNESCO Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization)

UNFCCC Rámcová konvencia OSN o zmene klímy (United Nations 
Framework Convention on Climate Change)

UNFICYP Misia OSN na Cypre (United Nations Peacekeeping Force 
in Cyprus)

UNFPA Fond OSN pre populáciu (United Nations Population 
Fund)

UNHABITAT Centum OSN pre udské sídla (The United Nations Human 
Settlements Programme)

UNHCR Vysoký komisár OSN pre ute encov (United Nations High 
Commissioner for Refugees)

UNICEF Detský fond OSN (The United Nations Children‘s Fund)
UNIFEM Rozvojový fond OSN pre ženy (United Nations 

Development Fund for Women)
UNIFIL Misia OSN v Libanone (United Nations Interim Force in 

Lebanon)
UNIOSIL Integrovaný úrad OSN v Sierra Leone (United Nations 

Integrated Office in Sierra Leone)
UNMIK Misia OSN v Kosove (United Nations Mission in Kosovo)
UNMIL Misia OSN v Libérii (United Nations Mission in Liberia)
UNMIS Misia OSN v Sudáne (United Nations Mission In Sudan)
UNODC Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (United Nations Office 

on Drugs and Crime)
UNOMIG Pozorovate ská misia OSN v Gruzínsku (United Nations 

Observer Mission in Georgia)
UNOMIL Pozorovate ská misia OSN v Libérii (United Nations 

Observer Mission in Liberia) 
USAID Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (United States 

Agency for International Development)
USEUCOM Velite stvo síl USA v Európe (US European Command) 
ÚVP Úrad vysokého predstavite a
V4 Višegrádska štvorka (Slovensko, esko, Po sko, 

Ma arsko)
VDTO Všeobecná dohoda o tarifách a obchode
VUK Iracká politická strana Vlastnenecká únia Kurdistanu
VZ OSN Valné zhromaždenie OSN
WHO Svetová zdravotnícka organizácia (World Health 

Organization)
WTO Svetová obchodná organizácia (World Trade 

Organization)
ZAP Združenie automobilového priemyslu
ZEU Západoeurópska únia
ZHN Zbrane hromadného ni enia
ZIA Iracká politická strana Zjednotená iracká aliancia
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