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ÚVOD
Cieľom predkladanej štúdie je
čitateľom ukázať prienik dvoch
fenoménov prítomných v slovenskej
spoločnosti i v zahraničí. Hovoríme o politickom radikalizme
až extrémizme manifestovanom
v podobe polovojenských skupín
a ich činnosti. Táto kombinácia
oprávnene vyvoláva obavy, sama
o sebe môže predstavovať bezpečnostné
riziko pre štát, spoločnosť a občanov.
Spoločenskú závažnosť problematiky
považujú autori za najlepšie
zdôvodnenie potreby tohto výskumu.
Užšou špecifikáciou štúdie je
jej zameranie na mládež. Viaceré
výskumy (napr. Velšic 2017, OSF 2018)
hodnoverne identifikujú mládež do
18 rokov a mladých dospelých do
25 rokov ako skupiny z rozličných
dôvodov náchylnejšie k podpore
politických prúdov definovateľných
ako radikálne či extrémistické. Nie
je náším cieľom opakovať argumenty
uznávaných výskumníkov, ani nemáme
ambíciu touto štúdiou prispieť k už
existujúcemu kvalitnému sumáru prác
v tejto oblasti. Účel práce a ambícia
autorov je navrhnúť súbor opatrení pre
Slovenskú republiku, relevantné
ministerstvá a ďalšie orgány a inštitúcie
pôsobiace v oblasti tejto problematiky.
Naše odporúčania budú smerovať
k prevencii a mitigácii spoločensky

nežiaduceho a nebezpečného
konania vyrastajúceho z politického
radikalizmu a extrémizmu spojeného
s polovojenskými organizáciami
a ich aktivitou. Autori štúdie
osobnými rozhovormi, online
dotazníkmi a analýzou relevantných
dokumentov zhromaždili množstvo
presvedčivých príkladov, ako môže
štát a jeho orgány vytvárať funkčné
alternatívy a opatrenia vedúce
k odolnejšej spoločnosti, ako aj
pripravenosti občanov, a efektívnemu
obmedzeniu patologických prejavov
prichádzajúcich z oboch strán spektra
politického extrémizmu.
Na nasledujúcich stranách sa čitateľ
zoznámi s prepojením problematiky
mládeže, radikalizmu, extrémizmu,
a paramilitarizmu ako spoločenského
fenoménu. Pozrieme sa aj na situáciu
mimo Slovenskej republiky, napr.
na Českú republiku, Poľsko a Litvu
a bude nás zaujímať aj reakcia
štátu na daný problém. V prílohe
štúdie je prehľadovo spracovaná aj
Veľká Británia, Švédsko, Lotyšsko
a Estónsko. Na základe popisu
a analýzy modelov zapojenia mládeže
a občanov do obrany a bezpečnosti
štátu z týchto krajín konštruujeme
vlastné návrhy krokov a doporučení pre
Slovenskú republiku.
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Doporučenia
c) koncepčná, rozpočtová, materiálna a mentálna pripravenosť
štátnych inštitúcií a samospráv spolupracovať a efektívne využiť zapojenie dobrovoľníkov a občianskych
organizácií do ich činností.

Slovenská republika má záujem
o dobre fungujúce zapojenie
občanov a občianskych iniciatív
do sféry obrany a bezpečnosti. To
môže viesť k väčšej spoločenskej
odolnosti; zvýšenej úrovni pripravenosti zvládať krízové situácie
jednotlivcov; vytvorenie spoločenskej bázy okolo zložiek integrovaného záchranného systému
a rastu ich kapacít; priblíženie
profesionalizovaných ozbrojených
síl civilnej časti spoločnosti
a v neposlednom rade ako prevencia spoločensky nebezpečných
či nežiaducich aktivít. K nastoleniu žiaducich efektov, je potrebné
dodržať nutné podmienky:

V oblasti práce s mládežou je tu
už dnes opakovane komunikovaný
záujem Ministerstva školstva, sociálnych vecí a rodiny o skvalitnenie brannej výchovy na školách.
Popísané prípady zo zahraničia
ukladajú občiansko-vlastenecko
brannú výchovu do absolútneho
jadra aktivít mládežníckych polovojenských organizácií. Príprava
mládeže k obrane štátu nemôže
prichádzať v hodnotovom vákuu.
Základ v demokratických hodnotách, ľudských a občianskych
práv a povinností musí byť praxou
1
prepojený na brannú nadstavbu.

a) nespochybnenie štátneho monopolu na výkon legálneho násilia,
b) dôraz na skutočnú, nielen
deklarovanú apolitickosť organizácií občianskej spoločnosti
a štátnych inštitúcií, na ktoré bude
viazaná ich spolupráca (Ozbrojené
sily SR, Policajný zbor SR, Hasičský
zbor SR a ďalšie zriaďované organizácie na štátnej i samosprávnej
úrovni);

1 Prísna apolitickosť a absencia pochybností
o súlade v hodnotovej a svetonázorovej
orientácii zapojených subjektov so zákonmi,
medzinárodnými zmluvami a ústrednými
strategickými dokumentmi Slovenskej
republiky definovaným ukotvením štátu, by
mala byť v srdci akéhokoľvek mechanizmu
výberu partnerov pre spoluprácu inštitúcií
a občianskeho sektora.
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Takýto záväzok ostatne nájdeme
v bode 94. Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky v znení:

nima by mala koncepcia z dielne
MŠSVaR vytvárať priestor pre
zapojenie a partnerstvo ďalších
štátnych inštitúcií.

“SR bude venovať špeciálnu pozornosť
komunikácii s mladou generáciou,
ktorá nemá osobnú skúsenosť
s nedemokratickým režimom. SR
v tejto súvislosti spracuje komplexný
program vzdelávania a výchovy
k demokratickému občianstvu,
prevencie extrémizmu, intolerancie,
xenofóbie, vrátane antisemitizmu,
a na sociálnu inklúziu žiakov.
Program bude zameraný aj na
výchovu ku kritickému mysleniu
mladej generácie, bude viesť
k vlastenectvu, demokratickým
hodnotám, a rozvíjaniu branného
povedomia”.

Zo strany Ministerstva obrany
a Ozbrojených síl SR je dlhodobý
a pálčivý problém nezáujem o vojenskú službu. Práca s potenciálnymi záujemcami o vojenskú
službu nemusí začínať dovŕšením
18. roku a logicky by mohla
začínať práve branno-občianskou
výchovou na školách či mimo
nej. Inšpiráciou v tomto môže
byť napríklad program Prípravy
občanov k obrane štátu (POKOS)
českého Ministerstva obrany.
V strednom a dlhodobom hľadisku
je na zváženie taktiež previazanie
vkladu MO do brannej výchovy
s programom Dobrovoľnej vojenskej služby a aktívnych záloh.
Ministerstvo vnútra disponuje
širokou agendou v oblasti prevencie
kriminality, inej protispoločenskej
činnosti a extrémizmu. Taktiež
je inštitúciou zodpovednou za
registráciu a vedenie zoznamov
organizácií tretieho sektora. To
z MV robí dôležitého partnera pri
tvorbe a náplni rámca „občianskej”
časti branno-občianskej výchovy.
Cenný vklad tretieho sektora môže byť veľká skúsenosť
s prácou s mládežou a neformálnym vzdelávaním. Základy výcho-

Funkčná koncepcia prinášajúca
systémové riešenia v sledovanej
oblasti by mala zohľadňovať
minimálne potreby a expertízu
Ministerstva školstva, Ministerstva
vnútra, Ministerstva obrany
a vybraných relevatných partnerov
z neštátneho sektora.
Úloha Ministerstva školstva by
mala spočívať v zadefinovaní základného balíčka branno-občianskej
výchovy a jeho implementácie do
štátneho vzdelávacieho programu
a rámcových učebných plánov. Okrem
popisu nutného obsahového mi6

Mládež,
radikalizmus
a extrémizmus

vy k občianskym hodnotám
a brannej výchovy má jednoznačne
Slovenský skauting. Skauti a ďalšie
občianske spolky a združenia
sú schopné kvalitne vyplniť
chýbajúce kapacity škôl a učiteľov
pre túto oblasť. Zabúdať by sa
nemalo ani na živú airsoftovú,
mil-sim a survivalovú komunitu.2
Mechanizmus spolupráce by bol
stanovený a viazaný na výberový
program v spoločnej gescii
Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra. Tento program by
nadväzoval a na báze dobrovoľnosti
rozvíjal povinnú branno-občiansku výchovu definovanú štátnym
vzdelávacím plánom a rámcovými
učebnými plánmi na školách.

Problematika radikalizácie, či
radikalizmu a extrémizmu ako
takých sú témy, ktorých sekuritizácii
sa v ostatnom čase nevyhýbajú
politici ani médiá, a zároveň je
predmetom detailného štúdia
v akademickej sfére. Ide o fenomén
v našej spoločnosti nepochybne
prítomný. Dôvody prihlásenia sa
k extrémistickej ideológii jednotlivca
či skupiny, spôsob a výstupy
radikalizácie, sú spravidla rôzne
a nie sú hlavným predmetom tejto
štúdie. V súvislosti so spomínanými
fenoménmi sa budeme venovať
tej najrizikovejšej skupine, ktorá
môže tomuto fenoménu podľahnúť,
a to mládeži. Prečo je práve mládež
vystavená najväčšiemu riziku
prepadu radikálnej alebo extrémnej
ideológie?

Cieľom programu by mala byť
podpora a koordinácia aktivít organizácií a jednotlivcov aktívnych
v oblasti brannej prípravy, občianskeho vzdelávania, prevencie protispoločenskej činnosti a rozvoja vlasteneckých, kultúrno-spoločenských
hodnôt a ich kooperácia so štátnymi inštitúciami či samosprávami.
Program by mal ďalej zjednocovať
grantové schémy a ďalšie, pre oblasť,
relevantné iniciatívy MO, MV
a MŠVVŠ. Ďalej by mal umožniť
využitie ich infraštruktúry a infraštruktúry OSSR či záchranných
zborov.

Odpovedí je viac, najčastejšie sú však citované chýbajúce hodnotové a komunitné
2 Ako ďalšie branné, užitočné, špecializované
skupiny v brannej oblasti možno spomenúť
potápačov, kynológov, parašutistov,
modelárov a ďalších.
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ukotvenia, ktorých sa nedostáva
z rodinného či vzdelávacieho
prostredia. Vzniká nezáujem alebo
naopak – podpora z blízkeho okolia,
či náklonnosť veriť „romantickým”
ideálom. Výskum Iuventy, Nadácie
otvorenej spoločnosti a Ministerstva
školstva SR z prelomu rokov 2017
a 2018 ako hlavný dôvod uvádza
práve rodinné prostredie. Ako
podobne dôležitý dôvod je uvádzaný
aj spoločenský a systémový vplyv,
frustrácie rôzneho druhu, ale aj
politické a sekuritizačné vplyvy.

doeurópske krajiny. V našom
geografickom prostredí strednej
a východnej Európy potom
čelíme tomuto problému v inej
forme, ktorá pochádza najmä
z pravej strany ideologického spektra – hovoríme najmä o hnutiach
šovinistických, nacionalistických,
národne-socialistických či fašistických, v omnoho menšej miere
potom o radikálnej ľavici.
Nový rozmer spoločenskej závažnosti získava politický radikalizmus
a extrémizmus v momente, keď
sa začne spájať s násilím. Nie však
v spontánnej, náhodnej či nízko
organizovanej podobe, ktorá je
vlastná napríklad pre pouličných
bitkárov či futbalových chuligánov, ktorí majú často blízko ku
krajne pravicovým svetonázorom. V určitom pohľade najnebezpečnejší typ tvoria radikálne
a extrémistické zoskupenia vytvárajúce štruktúrované celky, ktoré
sú systematicky trénované, pripravované a cvičené v činnostiach
obsahom a formou podobných
či kopírujúcich vojenský výcvik.
V tomto momente možno hovoriť o polovojenských organizáciach či skupinách s potenciálom
generovať organizované násilie. To
je účel polovojenských organizácií
– efektívne sa pripraviť na použitie
organizovaného násilia v ozbroje-

Radikalizácia prebieha ako
uzatváranie sa do akéhosi bludného
kruhu, kedy sa mládež ovplyvnená nejakou ideológiou, ktorá
sa stavia mimo hlavný prúd, cíti
vypudená na okraj spoločnosti,
ale zároveň nachádza pochopenie
u spriaznených, rovnako politicky
mysliacich ľudí. Problém je takisto
vzdelávací systém, ktorý by mal
práve podobnému politickému
smerovaniu mládeže predchádzať.
Je to však naopak – často k nej
prispieva, napríklad prostredníctvom už spomínaných frustrácií.
Prím vo výskume tejto tematiky
v medzinárodnom akademickom
prostredí hrá jednoznačne spojitosť s extrémnou formou islamu.
S touto formou diskutovaného
problému sa pasujú najmä zápa8

Paramilitarizmus ako
spoločenský fenomén

nom konflikte. Samozrejme, môžu
mať aj iný účel či ďalšie náplne
činnosti, avšak v jadre vždy ostáva
ako základ práve vojenská činnosť.

Polovojenské organizácie či
skupiny sú jav, ktorý možno identifikovať naprieč historickými epochami a geografickými oblasťami.
Popísať možno jednak spoločensky
prínosné, v niektorých prípadoch
priam štátotvorné polovojenské
entity, ako aj štátu nepriateľské,
nelojálne a nebezpečné skupiny.
Ak hovoríme o polovojenských
organizáciach, základná definícia popisuje štruktúry podobné
a blížiace sa riadnej, pravidelnej
armáde, pričom však existujú mimo
jej organizačný rámec, velenie či
kontrolu.

Tento spoločenský fenomén ako
taký – teda určitá forma tvorby
a udržiavania schopnosti organizovaného násilia má svoj funkčný význam. Vo väčšine prípadov je nutným
predpokladom pre vznik a udržanie
existencie štátu. Štáty priviedli
tento fenomén do jeho evolučne
najvyššieho štádia, a to moderných,
profesionálnych ozbrojených síl.
Okrem nich treba zmieniť taktiež
polovojenské organizácie, teda organizácie podobné a blízke armáde.
Do problematickej roviny sa
dostávame práve v momente, keď
sa príprava na organizované násilie
v ozbrojenom konflikte začne
spájať s extrémnou ideológiou, či
už otvorene alebo v náznakoch.
Druhú rovinu problému, ktorá je
výrazne prítomná aj v slovenskom
prípade, je osa štát – mimo štátu.
Keďže monopol na organizované
násilie patrí v našom zriadení
práve štátu, každé narušenie tohto
monopolu právom vyvoláva minimálne otázky či podozrenie voči
podobnej činnosti. Mal by štát
podobné snahy tvrdo zablokovať,
alebo s nimi nejakým spôsobom
pracovať? Aj na túto otázku sa
pokúsime odpovedať v tejto štúdii.

Výskyt polovojenských skupín,
ich vývoj a prejavy sú podmienené
dvoma komplexnými skupinami
faktorov. Prvou skupinou je vnímanie
bezpečnostného prostredia. Ak
hovoríme o skupinách, ktoré
vznikli z iniciatívy občanov, tie
vyvierajú z percepcie hrozby –
3
pocitu ohrozenia danej komunity.
3

Pocit ohrozenia môže byť,
a spravidla býva, subjektívny, v spoločnosti
nerovnomerne rozložený a v niektorých
prípadoch aj umelo či zámerne vytvorený.
Dôsledky napríklad v podobe vytvárania
polovojenských skupín sú však plne reálne
a môžu predstavovať hrozbu samu osebe.
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dôsledku taktiež predvídateľnosť
a teda akceptovateľnosť ako partnera
pre štát. Zaujímavé je, že viaceré
z nich boli pri svojom vzniku
inšpirované a brali si za vzor Českú
obec sokolskú.

Prežívaná potreba samoorganizácie
občanov indikuje zvýšený stupeň
nedôvery alebo aspoň pochybností
o schopnosti či ochote štátu zaručiť
4
bezpečnosť ako spoločenský statok.
Samoorganizácia občanov do
polovojenských štruktúr môže,
ako už bolo vyššie naznačené,
smerovať proti štátu, ak daní jedinci
považujú za zdroj ohrozenia štát –
alebo naopak v prospech štátu, ak
hrozba prichádza zvonku, typicky
spoza hraníc. Ako reakciu na zmenu
bezpečnostného prostredia môže
polovojenské skupiny zriadiť aj štát.
Druhá skupina faktorov, ktoré
silno vplývajú na prejavy paramilitarizmu je kultúrno-historické
pozadie, v ktorom polovojenské
skupiny pôsobia. Väčšina v práci
predstavených zahraničných
organizácií priamo rozvíja alebo
nadväzuje na tradíciu historického
predchodcu. V poľskom, lotyšskom,
litovskom a estónskom prípade
ide o organizácie národného
významu aktívne v národooslobodzovacích bojoch prvej
svetovej vojny, a následne aktívne
v medzivojnovom období buď
priamo ako ozbrojené zbory,
alebo branno-výchovné-športové
vlastenecké organizácie. Takéto
historické dedičstvo prepožičiava
súčasným pokračovateľom istý
spoločenský kredit, hodnotový
a ideový rámec a v konečnom

Podobnosť či blízkosť polovojenskej
organizácie regulárnej armáde
popisuje Mareš v nasledujúcich
5
bodoch.
- Vojenské či bojovnícke 		
sebavnímanie.
- Zameranie činnosti na
bezpečnostnú problematiku
v bojovej oblasti alebo vymáhanie
práva vojenskými formami činnosti
– vojensko-poriadkové úlohy.
- Jasné vyčlenenie v rámci širšej
štruktúry bezpečnostných zborov.
- Hierarchická štruktúra, jasné
velenie a užívanie hodností.
- Pri dominantných aktivitách
nosenie uniforiem či aspoň odlišujúcich identifikačných symbolov.
4
Tieto aktivity by mali vykazovať taktiež
neziskový a dobrovoľný charakter. Prvok
donútenia či ziskovosti by už posúval
problematiku k privatizácii bezpečnosti či
organizovanému zločinu.
5
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Vymedzenie upravené autormi štúdie.

- Zreteľne slabšia palebná sila vo
vzťahu k dominantným bezpečnostným zložkám pôsobiacim
v rovnakej geografickej oblasti.

Štúdia pracuje s dvoma skupinami
organizácií:
A.
Štátu nelojálne/semilojálne, nezávislé skupiny. 6

- Podriadenosť činnosti širším politickým cieľom entity, ktorá danú
organizáciu zriaďuje.

B.
Štátu lojálne, závislé,
polozávislé a nezávislé skupiny.

- Politicky podmienená angažovanosť väčšiny príslušníkov.

Na niekoľkých prípadoch zo zahraničia si ilustrujme rozmanitosť
akú môže fenomén paramilitarizmu
prejavovať v rozličných kontextoch.
Autori zámerne vyberajú príklady
blížiace sa ideálnemu typu. Ako
nelojálne/semi-lojálne, nezávislé
skupiny možno označiť ozbrojené
formácie čečenských veliteľov ako
Šamila Basajeva, Arbiho Barajeva či
Salmana Radujeva v období čečenskej de facto nezávislosti v rokoch
1996-1999. Sem možno zaradiť taktiež na dnešnej Ukrajine pôsobiace Nacionálne družiny Azovského
hnutia či posledné nikam nezaradené dobrovoľnícke jednotky
Ukrajinskej dobrovoľníckej armády
a Ukrajinských dobrovoľníckych
7
zborov blízkych Pravému sektoru.

Mimoriadne užitočný pohlaď
na kategorizáciu polovojenských
organizácií priniesli A. Scobell a B.
Hammitt, ktorí vytýčili dva atribúty,
cez ktoré možno hodnotiť prakticky
akúkoľvek paramilitárnu štruktúru.
Ide o lojalitu a závislosť smerom
k štátu či režimu. Organizácia
môže byť štátu, na ktorého teritóriu
pôsobí, lojálna či nelojálna.
V prípade silno polarizovaných
spoločností, krízy vládnutia
a slabého štátu treba pripustiť aj
kategóriu semi-lojálnosti. Obdobne
je to aj s atribútom závislosti. Na
štáte sú prirodzene závislé všetky
štruktúry, ktoré štát priamo
zriaďuje a financuje. Polozávislé
a nezávislé organizácie kontroluje
a riadi štát čiastočne alebo vôbec,
prostriedky na ich existenciu
môžu prichádzať od štátu, ale aj
z iných, nezriedka ilegálnych zdrojov (Scobbell a Hammitt 1998).

6

V našich podmienkach je možnosť štátu
nelojálnej, ale pritom plne závislej zložky málo
pravdepodobná. Silný, fungujúci štát by takúto
entitu netoleroval.
7

V prípade ukrajinských formácií treba
hovoriť o semi-lojalite vyplývajúcej z veľmi
špecifického charakteru vzťahu týchto
jednotiek k štátu a regulárnej armáde. -
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Scobell a Hammitt uvádzajú ako
príklad nelojálnej a nezávislej skupiny Írsku republikánsku armádu.
Z krajín pokrytých našou štúdiou
do tejto kategórie spadá Národní
domobrana z Českej republiky či
slovenská Akčná skupina Vzdor
Kysuce.
Dobré príklady štátu lojálnych
a závislých polovojenských organizácii sú talianski Karabinieri, poľské Vojská teritoriálnej
obrany, francúzska Gendarmerie,
československé četníctvo či do roku
2002 fungujúce Vojská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V našej štúdii do tejto kategórie spadá
Zväz litovských strelcov, Estónska
obranná liga či Armádne kadetské
sily z Veľkej Británie. Tento podtyp
mládežníckych polovojenských
organizácií za bežných okolností
nepredstavuje pre štát nijakú
hrozbu, naopak je to integrovaná
súčasť legálneho a legitímneho
bezpečnostného aparátu. Ako štátu
lojálne sa profilujú prakticky všetky
neštátne, nezávislé poľské skupiny
ako napr. ObronaNarodowa.
pl, Legia Akademicka, FIA
a ďalšie.

Ich vzťahy podmieňuje nedôvera a súčasne
istá miera vzájomnej potreby či užitočnosti.
Armáda prenecháva časť odpísanej
výzbroje, výstroje a munície dobrovoľníkom.
Tí obsadzujú problematické miesta frontu,
vysunuté posty. Bojová súčinnosť je do nutnej
miery koordinovaná, dobrovoľnícke jednotky
si však velia samé.
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Slovensko
Aj keď by sa mohlo na prvý pohľad
zdať, že v prípade Slovenska
sú organizácie polovojenského
charakteru novinka, opak je pravda.
Medzi rokmi 1948 a 1989 fungovali v Československu viaceré
organizácie, ktoré by definične
spadali do tejto kategórie. Priamo
štátnej moci podliehali Vojská
ministerstva vnútra, ozbrojené
krídlo komunistickej strany potom
predstavovali de iure ilegálne
Ľudové milície (LM). V súvislosti
s LM pôsobí skoro až bizarne fakt,
že aj podľa zákonov ČSSR páchali
ich členovia trestnú činnosť. Sčasti
paramilitárny charakter mal aj Zväz
pre spoluprácu s armádou, skrátene
Zväzarm, ktorého branný charakter
bol priamo podchytený zákonom
(vtedy.sk 2018). Zväzarm dokonca
sčasti zabezpečoval aj niektoré úlohy
spojené s obranou štátu.

Zdroj: Wikipedia

štátnou organizáciou vojenského
charakteru. Ich spoločenský presah
sa navyše začal výrazne obmedzovať
po plnej profesionalizácii v roku
2005.
Na Slovensku však ostalo fungovať niekoľko organizácií, ktoré či už
nejakým spôsobom spolupracovali alebo spolupracujú s rezortom
obrany či organizácií, ktoré svojím
vnútorným fungovaním môžu pripomínať vojenský poriadok. Za všetky môžeme spomenúť napríklad
Slovenský skauting, ktorý napriek
svojmu pacifistickému poslaniu
funguje do istej miery práve
vojenským spôsobom. V skautingu
sú prítomné uniformy, jasná hierarchia, či iné prvky, ktoré si
typicky spájame skôr s armádnymi
8
inštitúciami.

Vývoj
Po revolúcii a vytvorení
samostatnej Slovenskej republiky
sa situácia postupne menila. Vojská ministerstva vnútra splynuli
spolu so železničným vojskom
a Armádou SR v roku 2002
do Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ktoré tak ostali jedinou

8 Autori nepovažujú a neoznačujú skauting
a skautov ako polovojenskú organizáciu.
Cieľom ich zmienky v texte je poukázať na
istú blízkosť branným aktivitám.
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Nezaškodí si taktiež pripomenúť,
že práve z radov skautov pochádzali
významné osobnosti proti-nacistického alebo proti-sovietskeho
odboja v Európe (warhistoryonline.
com 2018).

V prostredí plne profesionalizovaných ozbrojených síl zabezpečujú aj určitý kontakt s občianskou
spoločnosťou, ktorý sa prechodom na profesionálny model bez
odvodov stratil, no ukazuje sa, že
v dlhodobom hľadisku ide o dosť
podstatné negatívum. Navyše, organicky vytvorené jednotky záloh,
ideálne na geografickom základe,
sa v prípade potreby dajú využiť aj
ako normálna súčasť ozbrojených
síl so schopnosťou do určitej miery
samostatne manévrovať a pôsobiť.
V situácii ozbrojeného konfliktu
typicky jednotky záloh nahrádzajú regulárne jednotky v úlohách,
na ktoré stačia (tylová ochrana,
stráženie objektov) a profesionálne
jednotky tak môžu byť uvoľnené
na vykonávanie náročnejších úloh
(Kolesár 2015).

Samostatnou kapitolou sú potom oficiálne snahy Ministerstva
obrany vytvoriť systém aktívnych
záloh. Návrh spôsobu, akým by bolo
možné v rámci Ozbrojených síl systematicky vytvoriť aktívne zálohy,
bol na ministerstve rozpracovaný
už v roku 2013. Nikdy však nedošlo
k realizácii, a to napriek tomu, že na
potrebe vytvorenia záloh sa zhodujú
v podstate všetky systémové strany
vo svojich programoch a vyjadreniach. V roku 2014 z prostredia
ministerstiev obrany a práce vzišiel
návrh na vytvorenie záloh, v ktorom
sa rátalo s využitím nezamestnaných.
Žiaľ, jediné, čo tento návrh ukázal,
bolo katastrofálne nepochopenie
toho, aké zálohy ozbrojené sily
typu tých slovenských momentálne
potrebujú (Kolesár 2015).

Problematike polovojenských organizácií, či v ich podaní domobrán, sa stretneme aj napríklad
v programe Ľudovej strany Naše
Slovensko, ktorého výraznú časť
tvorí prakticky od začiatku. S jej
predsedom Mariánom Kotlebom
sa táto téma totiž ťahá dlhodobo.
Pracoval s ňou ako predseda Slovenskej pospolitosti, neskôr sa jej
dokonca pred svojím zvolením za
župana Banskobystrického kraja
venoval v diplomovej práci na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja

Aktívne zálohy pritom znamenajú
spôsob, akým by OS SR mohli vyriešiť
mnoho svojich problémov. Dajú
sa využívať na dopĺňanie bežného
personálu, ale v prípade potreby aj
ľudí do špecializovaných funkcií,
ktoré sa v niektorých prípadoch
armáde neoplatí držať na „full-time”.
14

Bela. Aj keď podľa svojich vyjadrení
ešte po zvolení odmietal niečo, čo
by sa dalo nazvať „domobranou”,
pokus založiť občianske združenie
s názvom „Ľudová stráž”, ktorého
projekt rátal s vyzbrojovaním civilistov, tvrdí niečo iné. Založenie tohto
združenia však zamietol Najvyšší
súd. Iniciatíva na založenie domobrany sa objavila aj v predvolebnom
programe ĽSNS pred parlamentnými voľbami v roku 2016. Treba
však dodať, že Kotlebovci o domobrane vždy hovorili skôr v kontexte dopĺňania funkcií polície, ktorá
podľa nich nefunguje dostatočne,
a nie ako doplnku k armáde. Najbližšie sa tak Kotleba k podobnému
štýlu organizácie priblížil ešte v časoch Slovenskej pospolitosti, ktorej
členovia napr. na zhromaždeniach
nosili uniformy inšpirované historickými uniformami Hlinkovej
gardy (Vražda 2017).

vity nevyvíjajú. Najznámejšou slovenskou polovojenskou organizáciou sú Slovenskí branci.

Slovenskí
branci
V rámci načrtnutej kategorizácie
možno Brancov popísať ako nezávislú, neštátnu skupinu polovojenského
charakteru. Skupina sa vo verejnom
priestore prvýkrát objavila v roku
2012. V tomto období mali väzby
na Slovenské hnutie obrody a styk
s ruskými vojensko-vlasteneckými
združeniami Národný Sobor
a Dobrovoľník (srpska.ru 2018). Do
širšej pozornosti sa organizácia dostala účasťou na pripomienke výročia
vzniku slovenského štátu a kladenia vencov k soche Jozefa Tisa
(mynitra.sme.sk 2012). Medzi

Medzi štátom neorganizované,
deklarujúce nesúhlas a odpor
voči štátnemu zriadeniu spadá
dnes minimálne verejne nevystupujúca extrémistická Akčná
skupina Vzdor Kysuce. Z krajne
pravicovej scény sem spadá taktiež
v minulosti aktívny, dnes verejne
nepôsobiaci Oddiel Dobrovoľník
Slovenského hnutia obrody. Ich
pokračujúce, skryté pôsobenie
nemožno vylúčiť, verejne však akti15

rokmi 2013 a 2015 boli Branci
mediálne menej viditeľní, podľa ich
vlastných slov došlo k odpútaniu
sa od SHO, vnútornej očiste od
radikálnych a extrémistických
elementov a prehodnoteniu ideologickej orientácie Brancov v zmysle
odmietnutia akýchlovek totalitných ideológií a sústredenia sa na
pozitívne vlastenectvo a slovenský
patriotizmus.V roku 2015 sa organizácia vrátila na titulky médií prostredníctvom mediálneho vystúpenia
ich vtedy údajne už bývalého člena
MK bojujúceho na východnej Ukrajine na strane proruských separatistov (branik.blog.sme.sk 2015).
V súčasnosti oddiely Brancov
fungujú vo viacerých slovenských
regiónoch, pričom organizácia
samotná nemá formu oficiálne zaregistrovaného občianskeho združenia. Avšak funguje v takpovediac
„šedej zóne” prikrytá činnosťou OZ
Naša vlasť je budúcnosť založeného
a registrovaného v roku 2016.
Mimoriadne dôležitá otázka
pôsobenia polovojenských štruktúr
vo všeobecnosti je ich lojalita. Vo
verejných vyjadreniach vedenia
Slovenských brancov, na ich
webovej a facebookovej stránke sa
opakuje motív vernosti vlasti, službe
a oddanosti národu.

PŠ a MF vo výcvikovom tábore organizovanom pravoslávnym vojensko-patriotickým klubom Dobrovoľník
pri Moskve v auguste 2012.
Zdroj: Srpska.ru
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Verejne dostupná prísaha
obsahuje záväzok brániť slobodu,
nezávislosť, zvrchovanosť, územnú
celistvosť Slovenskej republiky
9
a nedotknuteľnosť hraníc. Na
druhej strane na úrovni jednotlivých členov (v niektorých prípadoch exčlenov) boli opakovane
zaznamenané výroky a postoje
na sociálnych sieťach, veľmi kriticky sa vymedzujúce voči súčasnej
medzinárodne politickej orientácii
Slovenska. Na úrovni organizácie
Branci v minulosti participovali
na akciách a udalostiach priamo
organizovanými či s účasťou osôb
a organizácií, ktoré sú známe svojimi
ostrými postojmi voči členstvu
SR v štruktúrach NATO či EÚ
a v niektorých prípadoch majú
10
blízko k antisemitizmu. Ilustratívne
je i spojenie a kontakt organizácie
na slovenskú „pobočku” Nočných
vlkov.
Slovenskí branci v minulosti
realizovali aktivity ako napríklad
branné dni na školách. To by
samo osebe nebolo problematické,
problematický je opäť obsah, ktorý
bol v niektorých momentoch
jednoznačne spolitizovaný –
spomeňme široko medializovanú
„prednášku” predsedu Brancov
PŠ v ktorej opisoval „slovanský
národ” a „našu vlasť” od
strednej Európy až po Vladivosstok. Inklináciu k panslovanským

myšlienkam a Rusku ako najsilnejšiemu „slovanskému štátu” možno
u Brancov opísať na viacerých
prípadoch. Príklon k politickým
aktivitám je dokumentovateľný
aj účasťou PŠ na tzv. Národnej
konferencii pod zaštítou magazínu
Zem a Vek ako „tieňovým ministrom
obrany”.
Jedným z ústredných výstupov tejto konferencie bolo zvolenie Štefana
Harabina “národným kandidátom”
konferencie do prezidentských vo11
lieb (zemavek.sk 2018).

9 V tejto časti ide o takmer doslovný prepis
aktuálne platnej vojenskej prísahy príslušníka
ozbrojených síl Slovenskej republiky.
10

Menovite Miloš Zverina, Ján Čarnogurský,
Tibor E. Rostas, František Škvrnda,
Štefan Harabin a ďalší. Kritika oficiálnej
medzinárodnej politiky krajiny je legitímna a je
aj právom každého občana. Na druhej strane
treba povedať, že existencia polovojenskej
štruktúry, ktorej členovia prejavujú postoje
a participujú na akciách organizovanými
osobami rozporujúcimi spoločenskoekonomické zakotvenie Slovenskej republiky,
bude zákonite vyvolávať pozornosť
spoločnosti, médií a v neposlednom rade
bezpečnostných zložiek štátu. Štát, ktorý by
tak neurobil je potrebné považovať za štát
slabý, lebo preukázateľne stratil ochotu brániť
svoju existenciu.
11

Pôvodcom celej myšlienky a hlavným
iniciátorom Národnej konferencie je Tibor Eliot
Rostas, šéfredaktor kontroverzného časopisu
Zem a Vek.
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11

Predseda Slovenských Brancov Peter
Švrček a Jozef Hambálek, prezident
Noční vlci - Európa.
Zdroj: Facebook Petra Švrčka
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Tranzícia Slovenských brancov
z antisystémového krajne pravicového prostredia k organizáciam
a jednotlivcom kritickým k členstvu Slovenska v NATO, EÚ a naoopak propagujúcim panslavizmus
či ideu „ruského sveta” nedáva
vonkajšiemu pozorovateľovi veľa
dôvodov pozitívne a s istotou hodnotiť lojalitu Brancov k dnešnému
zriadeniu a zahranično-politickej
orientácie Slovenskej republiky.
Mimoriadne problematické je
v prípade Brancov účelové zahmlenie a prepojenie rolí
deklarovaného občianskeho
aktivizmu, politickej činnosti
a polovojenskej štruktúry. Takáto
kombinácia hrubo prekračuje
a popiera princípy apolitickosti
ozbrojených síl, demokratickej
kontroly nad armádou a ďalších
mechanizmov limitujúcich možnosti
zneužitia silových zložiek štátu.
V prípade Brancov všetko poukazuje
na absenciu uvedomenia si nutnosti
takéhoto oddelenia politických,
aktivistických a braneckých aktivít.

Legislatíva
Existencia a funkcia ozbrojených
síl sú ošetrené najmä zákonom
227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového
stavu, v ktorom paragraf 6
definuje to, čo tvorí ozbrojené sily.
Mimo aktívnych záloh a vojakov
dobrovoľnej vojenskej prípravy
tento zákon nijakým spôsobom
nerieši nič, čo by mohlo hoc aj
vzdialene pripomínať polovojenské
jednotky. Nijakým spôsobom ich
neošetruje ani zákon 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Môžeme sa preto ešte obrátiť na
zákon č. 83/1990 Zb. „o združovaní
občanov”, naposledy novelizovaný
v roku 2016. Ten nám však pomôže
najmä v negatívnom vymedzení,
keďže polovojenské občianske
organizácie, pri ktorých by išlo
primárne o vojenský aspekt ich
činnosti, v podstate zakazuje.
A to aj v prípade, že by išlo
o organizácie štátu lojálne.
V jeho paragrafe 4 je totiž
jasne vymedzené, že:

“Výcvik v poli”
Zdroj: Facebook Slovenskí branci
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Nie sú dovolené združenia

vyhýbajú právnej postihnuteľnosti.
Najproblematickejší je však pravdepodobne bod c, podľa ktorého
by napríklad nemohli fungovať ani
airsoftové kluby, ktorých členovia sú
vyzbrojení zbraňami kategórie D.
Zároveň zákon nijako nereguluje
združenia, ktorých primárna náplň
je vojenský výcvik resp. príprava na
vojenskú činnosť.

a) ktorých cieľom je popierať alebo
obmedzovať osobné, politické
alebo iné práva občanov pre ich
národnosť, pohlavie, rasu, pôvod,
politické alebo iné zmýšľanie,
náboženské vyznanie a sociálne
postavenie; roznecovať nenávisť
a neznášanlivosť z týchto dôvodov,
podporovať násilie alebo inak
porušovať ústavu a zákony;

Zaujímavý legislatívny prípad,
ktorý môžeme použiť ako príklad,
sú opäť Slovenskí branci respektíve
ich zastrešujúce hnutie Občianske
združenie Naša vlasť je budúcnosť
(OZ NVB). Spomínaný zákon
č. 83/1990 Z.z. totiž okrem iného
občianskym združeniam zakazuje aj činnosti, ktoré by suplovali
funkcie štátnych orgánov. Problematický sa preto stáva fakt, že
stanovy OZ Naša vlasť je budúcnosť niečo podobné obsahujú.
Ide najmä o odstavec Článku 2,
v ktorom sa spomína, že:

b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú
v rozpore s ústavou a zákonmi;
c) ozbrojené alebo s ozbrojenými
zložkami; za také sa nepovažujú
združenia, ktorých členovia držia
alebo používajú strelné zbrane na
športové účely.
Ako vidíme, tento zákon teda
znemožňuje fungovanie akémukoľvek združeniu založenému na
extrémistickej ideológii, ktoré by
sa snažilo dosiahnuť svoje ciele
neústavným spôsobom (násilie),
a také, ktoré by sa ozbrojovalo.
V realite však tento zákon vytvára takpovediac šedú zónu –
združenia, ktoré by „spĺňali” tieto
podmienky existujú, nie sú však
oficiálne registrované ako občianske združenia, čím sa v podstate

1.10. Ochrana zdravia a majetku
obyvateľstva v prípade živelných
pohrôm, havárií a ozbrojených
konfliktov a to v súčinnosti s orgánmi Ministerstiev vnútra a obrany,
a ďalšími bezpečnostnými a záchrannými štátnymi zložkami.
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poukazuje práve na dopyt a záujem
časti spoločnosti o branné aktivity
a činnosť. Dnes by v prípade Brancov bola chyba a riziko ísť cestou
ich inkorporácie do štátom sponzorovanej a riadenej spolupráce
s ozbrojenými zložkami. Na
tomto hodnotení je potrebné
trvať do konečného a dôveryhodného vyjasnenia otáznikov nad
lojalitou organizácie k Slovenskej republike, pričom bremeno
dôkazu leží na Brancoch samotných. Systémové riešenie nie sú
ani málo dôveryhodné vystúpenia
a opatrenia ministra obrany
Petra Gajdoša voči nim. Tie prišli
neskoro a zaoberajú sa skutočnosťami, ktoré majú dlhodobo štatút
verejného tajomstva, ako napríklad
pôsobenie vojakov OSSR v štruktúrach Slovenských brancov. Za
systémové riešenie považujeme
vytvorenie priestoru a možností
spolupráce na báze branno-občianskej výchovy medzi štátom, samosprávou, ozbrojenými zložkami
a tretím sektorom. A to tak, aby
tu boli priaznivé podmienky pre
vznik prosystémových, voči štátu
lojálnych branných organizácií
pracujúcich s mládežou a zapojiteľných do obranného a bezpečnostného systému Slovenskej
republiky.

Aj keď podobná iniciatíva na prvý
pohľad môže vyzerať neškodne
či rovno aj prospešne, a nedá sa
označiť ani za odsúdeniahodnú,
pohybuje sa na hrane zákona.
Podľa vyjadrenia právnika PW
z mimovládnej organizácie Via Iuris
pre Denník N, nemalo byť občianske združenie s takto napísanými
stanovami Ministerstvom vnútra
registrované (dennikn.sk 2018).
Dôležité však je, že vytvorením
OZ s názvom Naša vlasť je budúcnosť (OZ NVB), začali Slovenskí
branci existovať aj „na papieri”,
kvôli čomu musia niesť právnu zodpovednosť za svoje konanie. OZ NVB
totiž vo svojich stanovách pokrýva
vytváranie tzv. „záujmových sekcií”,
ktoré tvoria organizačné jednotky
OZ NVB. Podľa PW „ak Slovenskí
branci sú jednou zo záujmových
sekcií združenia a boli oficiálne
založení, tak potom sú súčasťou
združenia. V takom prípade však
združenie nesie aj zodpovednosť
za aktivity Slovenských brancov.”
Zhodnotenie
Súčasný stav v sledovanej oblasti na
Slovensku svedčí o nezáujme, zanedbaní a nevyužitých príležitostiach zo
strany štátu. Sedemročná existencia
Slovenských brancov okrem iného
21
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Česká
republika
V prípade susednej Českej republiky
majú polovojenské hnutia ešte
dlhšiu tradíciu než na Slovensku,
pričom ich korene nájdeme už za
Prvej republiky. Za štátu lojálne
organizácie s vojenskou štruktúrou
či spôsobom fungovania sa dá
považovať napríklad Sokol či
Junák (česká verzia skautingu),
do istej miery by sem spadali aj
československé légie. Kontinuita
týchto hnutí bola prerušená medzi
rokmi 1948 až 1989, kedy na českom
území fungovali už spomínané
Ľudové milície či Svazarm. Po roku
1989 bol z časti obnovený Sokol
aj Junák, Československá obec
legionárska funguje skôr vo forme
klubu vojenskej histórie. Kluby
vojenskej histórie sa celkovo v Česku
tešia veľkej obľube. Na rôznej úrovni
ich funguje niekoľko desiatok,
venujú sa prvorepublikovej,
druhovojnovej aj socialistickej
histórii. Členovia niektorých
klubov sú pravidelne súčasťou
natáčaní historických filmov
a seriálov, zúčastňujú sa verejných
prezentácií Armády Českej
republiky, kedy predvádzajú
napríklad historickú techniku a pod.

Popri pomerne dobre postavenom systéme Aktívnych záloh
Armády Českej republiky, aj keď
s dlhodobým problémom napĺňať
stavy, sa v ostatných rokoch objavili
tri odlíšiteľné prúdy branných aktivít
realizovaných na občianskej úrovni.
Mediálne najvďačnejšími,
ktorým sa dostáva aj pozornosti
českých tajných služieb sú skupiny
polovojenského charakteru ako
Národní domobrana, Zemská
domobrana, Českoslovenští vojáci
v záloze za mír a ďalšie organizácie.
Výročná správa Českej informačnej
služby za rok 2016 hovorí:
Paramilitární a domobranecké
skupiny tvořilo široké spektrum osob různého ideologického
zaměření, od čistě pravicových
extrémistů, přes bývalé členy
ozbrojených sborů, příznivce
výcviku střeleckých a bojových
dovedností, vyznavače kurzů přežití
atd., až po běžné občany obávající
se o bezpečnost svou a svých rodin.
Většina z nich zaujímala výrazně
proruské postoje, které primárně
pramenily z jejich protizápadní
orientace – z odporu proti USA
23

a nadnárodním společenstvím jako
NATO či EU.

ale charakterom sa k tomu blížiace, spadajúce do kategórie tzv.
proobranných organizácií, tak ako
je tento termín používaný v Poľsku.
Do tretice ide o organizácie priamo cieliace a pracujúce
s mládežou. Ide o branecké
organizácie, spomeňme napríklad
Branné oddíly mládeže, či Branné
oddíly ČR, ktorých činnosť
pozostáva najmä z organizovanej
výchovy členov v oblasti braneckých
či vojenských zručností a schopností.
Zakladatelia, vedúci a inštruktori
týchto organizácií sú často
členmi bezpečnostných zborov či
priamo Armády Českej republiky
alebo Aktívnych záloh. Monitoring sebaprezentácie na sociálnych
sieťach, ich webových stránkach, osobné rozhovory a online dotazovanie členov týchto
organizácií nepoukázali na nič, čo
by spochybňovalo ich proštátnu
a prosystémovú orientáciu.

Skupiny veľmi často pracujú s témou migrácie a islamu
a sú politicky aktívne. Na základe
dostupných informácií a správ
o extrémizme Odboru bezpečnostnej politiky Ministerstva vnútra
ČR je táto vetva organizácií
v útlme a organizačnom rozklade.
Najväčšia prekážka v organizovanej spolupráci a činnosti týchto
združení je potom práve roztrieštenosť a názorové či osobné nezhody
jednotlivých členov.
Druhým prejavom je existencia
a činnosť airsoftových a milsim združení či spomínaných
klubov vojenskej histórie. Ide
o organizácie, ktorých činnosť je
v zásade koníček, voľnočasová aktivita členov a ako taká nemá politický charakter. Za vyslovene nepolitické skupiny, ktoré sa venujú
v podstate milsim aktivitám, môžeme
v Českej republike označiť napríklad
Bojovú skupinu Karpaty, či rôzne
re-enactingové jednotky z aliancie
USAREUR(cz). Mnohí členovia
týchto skupín sú zároveň aj príslušníci bezpečnostných zborov.12 V tomto prípade nejde o polovojenské
organizácie v pravom slova zmysle,

12 Informácia vyplývajúca z výskumných
rozhovorov realizovaných pre potreby tejto
štúdie.
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rané na topografiu, pohyb a pobyt
v prírode, prvú pomoc, základy
taktiky a narábania so zbraňami.
Doplnkovými aktivitami sú realizácie tzv. odborných stáží, návštev
u útvarov, Vojenského historického
ústavu a iných organizácií, kde sa
majú členovia možnosť oboznámiť
sa s vojenskou technikou. Ďalej
možno zmieniť účasť na pripomienkových akciách a pietnych aktoch,
návštevy múzeí atď. Raz ročne prebieha všeoddielový letný tábor.

Branné oddíly
mládeže

Vedenie združenia neskrýva záujem a snahu o celorepublikové
rozšírenie pôsobenia aj začlenenie
do štátnych štruktúr resp. aspoň
úzka spolupráca s nimi, podobne
ako je to v prípade spomínaných
proobranných organizácií v Poľsku. Spoločenský prínos pri týchto
organizáciach je aj snaha priniesť
širším kruhom spoločnosti bližšiu
predstavu o fungovaní armády, čo
pri plne profesionálnych armádach
často chýba. Podľa vlastných slov
predstaviteľov niekoľkých organizácií je súčasťou ich činnosti okrem
výchovy k vojenským zručnostiam
aj výchova k disciplíne, fyzickým
schopnostiam, súdržnosti v kolektíve a v neposlednom rade
aj k aktívnemu občianstvu
v demokratickej spoločnosti. Práca
s mládežou je v združení realizovaná v zmysle hesla “vedenia

Združenie oficiálne vzniklo na jar
roku 2017. Stanislav Zajíc, člen Aktívnych záloh AČR, spolu s ďalšími
dvoma kolegami podľa vlastných
slov silne inšpirovaný britským
modelom Armádnych kadetských
síl, sa rozhodol založiť špeciálnu,
na mládež orietovanú, brannú
organizáciu. Cieľom združenia je
výchova k aktívnemu občianstvu,
zodpovednosti voči spoločnosti,
posilovaniu branného povedomia,
zodpovednosť brániť vlasť a príprava pre núdzové a krízové stavy.
V súčasnosti majú Branné oddíly
mládeže viac ako 70 aktívnych členov s priemerným vekom trinásť,
štrnásť rokov.
Na úrovni oddielov prebiehajú
víkendové tréningy v lese dvakrát
mesačne. Tematicky sú zame25

b) rozněcování nenávisti
a nesnášenlivosti,

príkladom”. Pozitívne možno tiež
hodnotiť aj snahu budovať u svojich členov pozitívne vlastenectvo
a tiež prevenciu voči zneužívaniu
omamných látok alebo alkoholu.

c) podpora násilí nebo
d) řízení orgánu veřejné moci nebo
výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.

Legislatíva
Podobne ako v slovenskom legislatívnom poriadku, česká
legislatíva neumožňuje vytváranie
občianskych hnutí, ktoré by boli
ozbrojené, a rovnako zamedzuje
neštátnym organizáciam nahrádzať
funkciu štátu v bezpečnostnej
oblasti, podľa zákona č. 83/1990
Sb. Problematike paramilitárnych
organizácií sa však tento zákon vyslovene nevenuje. Zákon č. 89/2012
Sb., platný od 1. januára 2014 potom
v paragrafe 145 určuje nasledovné:

Tento zákon je teda jasne
vymedzený proti politickým organizácim z okrajov politického
spektra, zároveň aj určuje:
(2) Zakazuje se založit právnickou
osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami, ledaže se jedná
o právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo
vytvoření ozbrojené složky výslovně
dovoluje nebo ukládá, nebo
o právnickou osobu, která nakládá
se zbraněmi v souvislosti se svým
podnikáním podle jiného právního
předpisu, anebo o právnickou osobu,
jejíž členové drží nebo užívají zbraně
pro sportovní nebo kulturní účely či
k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného právního předpisu.

(1) Zakazuje se založit právnickou
osobu, jejímž účelem je porušení
práva nebo dosažení nějakého cíle
nezákonným způsobem, zejména jeli jejím účelem:
a) popření nebo omezení osobních,
politických nebo jiných práv osob
pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení,
náboženské vyznání a sociální
postavení,

Ako poznamenáva Mareš (2013),
podľa súčasných právnych noriem
je problematický zásah proti zoskupeniam, ktoré nie sú registrované,
čo je podobný problém aký sa riešil
v minulosti napríklad na Slovensku
v súvislosti s organizáciou Slovenskí
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branci. Avšak v prípade nezákonného konania sú postihnuteľní
jednotlivci. Mareš taktiež upozorňuje na to, že špecifická situácia, ktorá
by mohla umožniť legálne vytváranie ozbrojených paramilitárnych
jednotiek by teoreticky nastala
v momente aktivácie článku 23 Listiny základných práv a slobôd, ktorú
garantuje ústava ČR. Tá stanovuje,
že občania majú právo „postaviť
sa na odpor proti každému, kto by
odstraňoval demokratický poriadok ľudských práv a základných
slobôd, založený Listinou, ak sú
činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov
znemožnené.” Jednotky vytvorené
na tomto základe by však boli
viazané pravidlami domáceho aj
medzinárodného vojnového a humanitárneho práva (Mareš 2013).

la či nejakým spôsobom riadila ich
spoluprácu so štátnymi organizáciami, akou je napríklad Armáda.
Začiatkom leta 2017 bolo české
ministerstvo obrany vládou poverené úlohou zlepšiť zapojenie
spoločnosti do obrany štátu.
Výsledkom tejto snahy bol návrh
zákona, ktorý sa v lete dostal na
medzirezortné pripomienkovanie,
avšak jeho prijatie bolo upozadené
stupňujúcou sa vládnou krízou.
Cieľom zákona bolo vytvoriť
právne podmienky pre „zvyšovanie fyzickej zdatnosti obyvateľov
Českej republiky”, „ich znalostí
a schopností a vytvorenie
mravných vlastností a etických
zásad, ktoré by mohli využiť
k obrane štátu”, teda zákon o dobrovoľnej účasti obyvateľov na zaisťovaní obrany štátu. Dôraz bol kladený
najmä na zásadu dobrovoľnosti.
Návrhom zákona bolo sledované
zaisťovanie všeobecnej prípravy
obyvateľstva na žiaduce a predvídateľné chovanie alebo plnenie iných
úloh ozbrojených síl Českej republiky v dobe mieru s využitím dobrovoľného zapájania vedomostného,
znalostného a vecného potenciálu
občanov štátu. Toto zapájanie sa
však má podľa návrhu zákona niesť
v jeho medziach. Za týmto účelom
mali byť spôsoby zapájania vedené
práve formami spolupráce armády

Vidíme teda, že vytváranie občianskych organizácií vojenského
charakteru, ktoré by mohli disponovať zbraňami, teda česká
legislatíva neumožňuje. Zároveň
však vyslovene nezakazuje fungovanie organizácií ako napríklad
Branné oddíly mládeže, ktorých
členovia nie sú ozbrojení, a ktorej
činnosť sa nevymyká z bežných záujmových činností. Zároveň však
v ČR v súčasnosti absentuje právna
úprava, ktorá by činnosti podobných proobranných hnutí regulova27

a ďalších inštitúcií s účelovými spolkami a organizáciami. Vytvorená
tak mala byť práve pôda pre túto
spoluprácu, pričom vylúčená nebola ani možnosť, že by sa jednalo
o zázemie pre možné dopĺňanie
ozbrojených síl.

o prijatie tohto zákona ako reakcie
na zavádzanie novej európskej
smernice o zbraniach a ich držaní,
ktorej dopad mohol spôsobiť
výrazné obmedzenie možností
držby zbraní v širokej populácii.
Polovojenské, či „prípravné” spolky
tak mohli predstavovať možnosť
ako ľuďom so záujmom o vojenskú
problematiku umožniť jednoduchší
prístup k zbraniam a streleckému
výcviku. Toto sa spomína aj
v dôvodovej správe k zákonu.

V súčasnosti (november 2018) sa
dá návrh tohto zákona považovať
za zamrznutý, čo sa dá okrem
iného prisúdiť aj tomu, že jeden
z jeho hlavných proponentov, bývalý
minister obrany Martin Stropnický,
sa už na tomto poste v ďalších vládach neobjavil. K skomplikovaniu
situácie potom rozhodne prispela
nejasná situácia okolo obsadenia
tohto ministerského postu či tzv.
„diplomkovej kauzy” súčasného
ministra obrany Metnara. Objavil sa
taktiež návrh zákona o zmene štruktúry brannej výchovy v školách,
ktorý však snahu o prijatie zákona o branných spolkoch ešte viac
upozadil.

Zhodnotenie
V Českej republike je na poli
občianskych branných aktivít
možné popísať rozličné tendencie.
Prítomné tu sú protisystémové tzv.
,,domobranecké skupiny”, ktoré
však podľa dostupných informácií
nikdy nerozvinuli svoje aktivity
smerom k systematickému výcviku a príprave členov a len malá
časť činností vôbec vystúpila
z online priestoru. České Domobrany sú tak domobranami len
názvom a v praxi sú skôr polovirtuálnymi voľnými protestnými hnutiami. Samozrejme ich
pôsobenie zasluhuje pokračujúci
monitoring a dohľad bezpečnostných služieb. „Tichou väčšinou”
je silne rozvinutý sektor vojensko
historických klubov, re-enactingu,
airsoftových a mil-sim združení,

Celkovo bola snaha o prijatie tohto
zákona v médiach interpretovaná
dvoma spôsobmi. Oficiálny postoj
ministra obrany Stropnického predkladal najmä snahu o ustanovenie
spolkov ako možnosť prípravy ľudí
na službu v armáde, a to najmä na
rôznych špecifických, typicky nebojových pozíciach. Druhou interpretáciou bol potom dôvod snahy
28

ktorý sa politicky vôbec nevymedzuje alebo iba minimálne. Zo
strany AČR prebieha istá spolupráca a sebaprezentácia voči
tejto komunite, ktorá je logickou
náborovou skupinou pre armádu.
Pozitívne príklady, reprezentované Brannými oddílmi mládeže
a Brannými oddílmi ČR, sú nateraz len prvými lastovičkami,
organizačne sú stále v počiatočných štádiach svojho rozvoja.
Dokazujú však existenciu istej
spoločenskej objednávky a odpovede na ňu. Možno to vnímať ako
pozitívny príspevok na zapojenie
občanov do vecí obrany a bezpečnosti, na posilnenie odolnosti
spoločnosti, prevencii radikalizácie, extrémizmu či zneužívaniu alkoholu a omamných látok
mládežou.
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Poľsko
U nášho severného suseda
môžeme pozorovať rozvoj paramilitarizmu ako štátneho i neštátneho fenoménu. V štátnej podobe
hovoríme samozrejme o vojskách
teritoriálnej obrany vytvorených
k 1. januáru 2017 ako novej zložke
ozbrojených síl Poľskej republiky
(mon.gov.pl 2018). V neštátnej sfére
tu existuje rozmanitý konglomerát
organizácií a skupín označovaných
súhrne ako proobrané organizácie. Do tejto kategórie spadajú
veteránske spolky, kluby vojenskej histórie, združenia venujúce
sa príprave obyvateľstva na obranu
a v neposlednom rade polovojenské
organizácie. Tie majú v krajine skutočne bohatú históriu, podmienenú
pohnutými dejinami ozbrojeného
boja za nezávislú poľskú štátnosť.

Združenie FIA – Fideles Et Instructi
Armis, Akademickú légiu Lublin či
organizáciu ObronaNarodowa.pl,
ktorej sa budeme venovať nižšie.
Tieto organizácie sa odkazujú na
historické dedičstvo ako prvorepublikových skupín, druhovojnovej
Zemskej armády či tzv. prekliatych
vojakov, teda poľského ozbrojeného
protikomunistického odboja.
Vývoj
Na základe predchádzajúceho
vlastného výskumu si autor trúfne
konštatovať signifikantný nárast
popularity dnešných proobranných
– paramilitárnych organizácií, ktorý
prišiel v dvoch vlnách. Prvá bola
reakcia poľskej spoločnosti na vojnu
v Gruzínsku v roku 2008 a druhá
vlna bola reakciou na počiatky rus13
ko-ukrajinského konfliktu v 2014.
Obavy z agresívnej ruskej
zahraničnej politiky a zhoršenie
vnímania bezpečnostnej situácie

Zrejme najznámejšou skupinou
polovojenských organizácií je rodina
streleckých združení odkazujúca na
osobu zakladateľa moderného Poľska, Józefa Pilsudského a jedného
z veliteľov Streleckého zväzku Strelec,
polovojenskej formácie založenej
v roku 1910, ktorá bola základom
pre vznik Poľských légií bojujúcich
za nezávislosť. Práve strelecké zväzky pracujú s mládežou asi najintenzívnejšie. Zmieniť tiež treba

13 Časť respondentov ako bod obratu
uvádza už rok 2010 a nehodu poľského
prezidentského špeciálu v Smolensku.
Z pohľadu výskumu sa toto tvrdenie zdá byť
skôr spätné prisúdenie významu udalostí.
Bližšiu pozornosť zasluhuje však rok 2008,
ktorý okrem vojny v Gruzínsku priniesol aj
zrušenie povinnej základnej vojenskej služby
a brannej prípravy.
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tak minimálne čiastočne vysvetľujú rast popularity polovojenských
organizácií ako snahy o zvýšenie
osobných kompetencií, sebazabezpečenia a pripravenosti brániť
seba aj svoje okolie. V súčasnosti
sa odhady pohybujú na počte 10
až 20 tisíc aktívnych členov polovojenských organizácií.14
Na toto spoločenské vzopätie prišla pomerne rýchla štátna reakcia.
V novembri 2014 bol vytvorený post
splnomocnenca ministra národnej
obrany pre veci proobranné a do
tejto funkcie bol menovaný divízny generál Boguslaw Pacek. Nasledovalo zorganizovanie Kongresu
proobranných organizácií a uniformovaných tried, kde bol ohlásený
vznik Federácie proobranných
organizácií. V júli 2015 na poľskom
Ministerstve obrany vznikol Úrad
15
pre veci proobranné.

ObronaNarodowa.pl – Hnutie
za teritoriálnu
obranu
ObronaNarodowa.pl je občianske
združenie, podľa štatútu organizácie
– proobranná organizácia, zameraná,
14 Ide o spriemerovaný odhad viacerých
poľských expertov z rokov 2016 – 2017.
15 Uniformované triedy sú pôvodne
experimentálny stredoškolský projekt
Ministerstva školstva. Dnes je v týchto
triedach viac ako 40 000 študentov
a Ministerstvo národnej obrany ho podporuje
vlastným programom. Kongres samotný
obsiahol viac ako 120 organizácií, ktoré
reprezentovalo 450 účastníkov. Federácia
vznikla na základe popudu Ministerstva
s cieľom užšie koordinovať a zjednotiť úsilie
najvýznamnejších organizácií. Absolventi
programu majú nárok na skrátenú prípravnú
službu pri vstupe do Národných rezervných
síl, sú zvýhodnení pri vstupe do vojsk
teritoriálnej obrany či ďalšom vojensky
orientovanom štúdiu.

Józef Piłsudski
Zdroj: Wikipedia
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ako napovedá názov, na podporu
a rozvoj systému teritoriálnej obrany
v Poľsku. ObronaNarodowa.pl zastrešuje rozličné projekty venované
rozvoju potenciálu občianskeho
zapojenia do bezpečnostného systému krajiny, venuje sa vydavateľskej
a odbornej činnosti v zmysle
odborných seminárov či konferencií, v praktickej rovine realizuje
školenia a výcviky vojenskej taktiky
a príbuzných činností. Organizácia
taktiež do istej miery slúži ako platforma spolupráce pre ďalšie proobranné organizácie.

o širší, trojstupňový vzdelávací
kurz pre členov i nečlenov nad 25
rokov zahŕňajúci základný pechotný výcvik, prieskum, hliadkovaciu činnosť či prípravu veliteľov
a inštruktorov. V rámci projektu
dnes funguje šesť čiat teritoriálnej obrany kopírujúcich administratívne delenie na vojvodstvá.
Tieto organizačné jednotky cvičia
na pravidelnej báze, organizujú
tréningy pre tretie subjekty a taktiež
spolupracujú s armádou či zložkami
miestnej samosprávy. Príkladom
zahŕňajúcim vyššie zmienené je
napríklad cvičenie Bastion 18, na
ktorom v súčinnosti pôsobí armáda, oddiely ObronyNarodowej.pl aj
iných paramilitárnych organizácií.

Skupinu možno pokladať za
naozaj úspešnú. Organizácia vznikla
1. augusta 2010 a už 1. januára 2017
v Poľsku vznikla nová časť ozbrojených síl, a to práve Vojská teritoriálnej obrany. Presný vplyv
ObronyNarodowej.pl na vznik
vojsk teritoriálnej obrany nie je
možné vyjadriť. Organizácia bola
a je v tejto veci mimoriadne aktívna: organizovala petíciu, prichádza
s odbornými koncepčnými či legislatívnymi návrhmi, vytvárala
a vytvára bázu odborníkov i laikov
podporujúcich existenciu teritoriálnej obrany.

Legislatíva
Právny systém Poľska nepozná
a nerozlišuje pojem pro-obranná
organizácia a zákon sa teda na nich
díva ako na iné združenia či spolky.
Vzťah s ministerstvom obrany či
armádou vzniká uzatvorením dohody o porozumení, ktorá vymedzuje pole spolupráce. Jeden zo
základných predpokladov uzavretia je apolitickosť a absencia väzieb
na politické strany či iné organizácie politicky činné. Uzatvorenie
porozumenia nie je samozrejmosť
a v prípade porušenia zásad spolupráce môže byť jednoducho

Pre ilustráciu prakticky orientovaných projektov organizácie
je dobré zmieniť program Ľahká
pechota teritoriálnej obrany. Ide
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zrušené. Pro-obranné organizácie
majú často v štatútoch zapísané taktiež aktivity ako je športová streľba
či zberateľstvo zbraní. To do určitej
miery uľahčuje členom organizácie možnosť získať zbrojný preukaz.
Na základe špeciálneho povolenia

Poľské reálie dobre ilustrujú súbeh
historicko-kultúrneho zázemia
s vnímaním vonkajšej bezpečnostnej hrozby ako hybných faktorov životaschopnosti fenoménu

Výzbroj v držbe členov skupiny Strelecká
jednotka 4018 Gdansk a Pomorská teritoriálna obrana. Zdroj Facebook skupiny.

príslušného policajného veliteľstva
vojvodstva môže organizácia získať
oprávnenie na držbu zbraní za účelom školenia a tréningu, v zmysle
náplne štatútu organizácie.

polovojenských organizácií.
Model spolupráce štátu a občianskych združení v tejto oblasti je decentralizovaný a neustále sa vyvíja. Je zrejmé, že štát sa rozhodol
neísť cestou inkorporácie týchto
organizácií do obranných a bezpečnostných štruktúr, ale naopak
postavil k ich činnosti štátnu alternatívu v podobe vojsk teritoriálnej obrany. Štát však identifikuje
v týchto skupinách zásobáreň
33

ľudskej sily pre potreby armády
a ďalších bezpečnostných služieb.
Azda najväčšia výzva je zabezpečenie jednotného výcviku a úrovne
pripravenosti, čo sú dnes záležitosti, ktoré sa medzi jednotlivými
organizáciami maximálne líšia.
S ohľadom na fluidnosť typickú
pre občianske združenia, možno
dôvodne predpokladať, že značný
nepomer v schopnostiach a kapacitách organizácií bude aj naďalej
ústredný problém akejkoľvek spolupráce na tomto poli.
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Litva
Litva je takmer ideálny príklad
malého štátu, ktorý musí maximalizovať vonkajšie aj vnútorné
zdroje využiteľné pre obranu štátu.
Smerom von je to samozrejme
ukotvenie a aktívne pôsobenie
v NATO a EU, čoho účelom je
zvýšiť váhu záväzkov k štruktúram,
v ktorých vidia prísľub rozvoja.
Smerom dovnútra sú jedným
z hodnoverných ukazovateľov
vnímania bezpečnostného prostredia výdavkov na obranu.
V roku 2018 podľa komuniké NATO
sú odhady výdavkov na úrovni
1,89 % HDP. Zrejmý signál je tiež
rozhodnutie čiastočne sa vrátiť
k povinnej vojenskej službe z roku
2015. Podľa portálu defence24.
com s odvolaním na vládne dáta,
rozhodnutie o zavedení povinnej
služby podporovalo 68 % a 78 %
opýtaných by súhlasilo s povolaním príbuzného do služby. Bezpečnostná stratégia Litvy v kapitole venovanej prioritám a cieľom
národnej bezpečnostnej politiky
explicitne uvádza vyhodnocovanie
možnosti zavedenia všeobecnej
vojenskej služby ako alternatívy
k dnešnému zmiešanému modelu.
Vyššie uvedené fakty dosvedčujú citlivé vnímanie bezpečnosti
a ochotu vynakladať zdroje na obra-

nu krajiny. Tento stav sa premieta
aj do problematiky paramilitariznu.

Zväz litovských
strelcov
Zväz je štátom podporovaná
polovojenská, nezisková organizácia propagujúca vlastenecké
vzdelávanie, budovanie odolnej
spoločnosti a aktívnej občianskej
participácie na obrane štátu. Zväz
opakovane organizoval alebo bol
aktívne zapojený v kľúčových historických momentoch ako napr.
Klaipedská vzbura v 1923, v Júnovom povstaní z roku 1941 či partizánske hnutie aktívne v rokoch
1944 až 1953.
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V dnešnej podobe boli litovskí strelci ako organizácia obnovená 20. 9.
1989, šesť mesiacov pred vyhlásením
nezávislosti Litovskej republiky. Zväz
má dnes okolo 12-tisíc členov (6000
pod 18 rokov a 6000 dospelých). Aktívne spolupracuje s vládnymi inštitúciami: armádou, políciou, hasičmi
a záchranármi, hraničnou strážou,
Službou pre verejnú bezpečnosť. Činnosť organizácie je regulovaná špeciálnym zákonom z roku 1997, štatút
a zmeny v ňom schvaľuje Ministerstvo obrany. Veliteľa Zväzu do
funkcie navrhuje ministerstvo, návrh
schvaľuje tzv. Konferencia členov,
ktorá je najvyšším orgánom Zväzu
s rozhodovacími právomocami.

základným vojenským výcvikom
alebo sa pridali ku Strelcom. Úzky
kontakt, lojalitu štátu a dôveru vlády
Strelcom dobre ilustruje zisk 500
kusov útočných pušiek A4 (švédska
verzia nemeckej G3) a nepriestrelných viest na základe dohody
s Ministerstvom obrany.
Mládežnícka časť Strelcov, 11 až 18
rokov, prechádza štvorúrovňovým
programom prípravy na základe
programu, ktorý zahŕňa štúdium
dejín Litvy, vojenskú a občiansku
prípravu a rozvoj vodcovských
schopností. Pre mnohých mladých
ľudí je členstvo spôsobom ako
sa pripraviť na vstup do Národných obranných dobrovoľných síl
(NDVF/KASP). Po dosiahnutí 18
rokov môžu členovia postúpiť do
bojových jednotiek Zväzu, kde
je dôraz kladený na ozbrojený aj
neozbrojený odpor. Zväz popri práci s členmi realizuje aj programy
neformálneho, mimoškolského
vzdelávania na úrovni samospráv
v podobe letných táborov, odborných
kurzov, vlastenecko-občianskej
výchovy či aktivít zameraných na
medzinárodnú spoluprácu mládeže.

V čase mieru sa organizácia
zameriava na prevenciu a mitigáciu
kríz prípravou v oblasti civilnej
obrany, vojenskej prípravy a vlastenecko-občianskeho vzdelávania
v dobe krízy či ozbrojeného konfliktu. Zväz má vykonávať činnosti
vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti civilnej populácie, podpore
a koordinácii aktivít zo samosprávami či záchrannými zložkami. Bojové oddiely zväzu majú kooperovať
a asistovať Národným obranným
dobrovoľníckym silám. Od roku
2014 Ministerstvo obrany vydalo tri
manuály občianskeho odboja pre
prípad invázie. Tento manuál okrem
iného povzbudzuje ľudí, aby prešli
36

Koncepcia tréningovej prípravy a výchovy mladých Strelcov. Zdroj Propagačná prezentácia Zväzu litovských strelcov.

Legislatíva

Zhodnotenie

Zväz litovských strelcov je
subjekt so špeciálnym statusom podľa vlastného zákona.
Špeciálny status organizácie sa
odzrkadľuje aj na možnostiach
držby zbraní a kontrole výzbroje.
Zväz má rovnaké práva a povinnosti pri získaní a držaní akýchkoľvek zbraní ako litovská armáda
a ostatné orgány pre výkon práva
s obmedzením na ručné zbrane.

Pri členstve 12 000 osôb
s ohľadom na celkovú populáciu
Litvy 2,7 milióna obyvateľov, sú
Strelci v Litve pomerne výrazné
spoločenské hnutie. Organizácia vypĺňa priestor medzi profesionálnou armádou, dobrovoľníckym zborom a širokou civilnou
populáciou. Do určitej miery
možno hovoriť o premostení či
zblížení dvoch svetov na vlastenecko-občianskej báze. Rozsah
spolupráce so štátnymi zložkami,
nastavenie pravidiel pre držbu
zbraní a existencia samostatných
bojových jednotiek poukazujú na
nesmiernu dôveru, ktorú Zväz
zo strany štátu požíva. Možno
dôveryhodne konštatovať, že štátne
štruktúry nemajú pochybnosti
o lojalite tejto organizácie. Litovský
model predstavuje zaujímavý hy-

Ministerstvo obrany poskytlo 500 útočných pušiek AK-4
z armádnych skladov v roku 2015.
Strelci majú právo kúpiť
a doma držať poloautomatické
pušky a strelivo pre služobné účely po špeciálnych testoch
a povolení polície (po preverení
bezpečnostných podmienok
pre domáce držanie zbrane).
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brid medzi centralizáciou, zabezpečením štátneho dohľadu
a nezávislosťou – voľnosťou iniciatívy, ktorú Zväz má ako neštátna,
občianska organizácia. Reálnu mieru nezávislosti Zväzu by pomohla
určiť ďalšia analýza vnútorných
rozhodovacích procesov či pomer
prostriedkov získaných mimo
členských príspevkov a dotácií
z Ministerstva obrany.
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