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SLOVO NA ÚVOD
Vážení itatelia,
Vojenské

reflexie,

ako

vedecko-odborný

elektronický

asopis, sa venuje problematike bezpe nosti a obrany, vzdelávaniu,
informa nej bezpe nosti a problematike vojenskej a policajnej teórie
a praxe. Jednotlivé príspevky tohto ísla by mali rozšíri vedomosti
nielen príslušníkov OS SR, ale taktiež ostatných ozbrojených
zložiek. V našom vedecko-odbornom

asopise prezentujú svoje

lánky erudovaní odborníci, ktorí svoje poznatky prezentujú, ako zo
stránky teoretickej, tak i praktickej. I teraz sme jednotlivé príspevky
na návrh recenzentov rozdelili na vedecký a odborné. Sme radi, že do tohto ísla prispeli
svojimi príspevkami generálporu ík Ing. Jaroslav VÝVLEK, 2. zástupca ná elníka GŠ OS
SR, alší funkcionári OS SR, ako i naši kolegovia z TU Košice, UMB Banská Bystrica,
kolegovia z Katovíc, Po ská republika a kolegovia z Armády R.
Do Vašej pozornosti odporú am najmä príspevok generálporu íka Ing. Jaroslava
VÝVLEKA k problematike Strategického hodnotenia obrany v kontexte Ozbrojených síl SR,
ktorý vo svojom lánku objasnil aktuálny stav procesu strategického hodnotenia obrany SR.
Riešená problematika je vysoko aktuálna, pretože obrana našej vlasti sa týka všetkých
ob anov. Je to celospolo enská záležitos , ktorá sa v posledných mesiacoch stala predmetom
intenzívnej verejnej diskusie a záujmu médií. S touto problematikou úzko súvisí príspevok
plk. Ing. Radoslava IVAN ÍKA a doc. Ing. Petra SPILÉHO PhD. s názvom Finan noekonomické riadenie ozbrojených síl. Dlhodobo sa prehlbujúca nerovnováha medzi rozsahom
úloh a potrebným rozpo tom na obranu štátu sa premieta do sú asného kritického stavu.
alšie znižovanie rozpo tu na obranu môže vies k postupnej strate k

ových spôsobilostí

OS SR. Vo svojom príspevku sa zaoberajú práve finan no-ekonomickým riadením
ozbrojených síl.
Vážení itatelia, záverom mi dovo te po akova Vám za doterajšiu priaze a verím,
že i v tomto ísle okrem uvedených dvoch príspevkov nájdete i v alších lánkoch pre Vás
zaujímavé informácie a podnetné myšlienky, ktoré obohatia Váš vedomostný obzor.
V mene lenov redak nej rady Vám prajem príjemné ítanie.
doc. Ing. Pavel BU KA, CSc.
predseda redak nej rady
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FINAN NO-EKONOMICKÉ RIADENIE
OZBROJENÝCH SÍL
plk. Ing. Radoslav IVAN ÍK, doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD.
Odbor rozpo tu a financovania (J-8) Generálneho štábu OS SR

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
radoslav.ivancik@gmail.com, peter.spily@aos.sk

ABSTRAKT
V nadväznosti na zmeny bezpe nostného prostredia a medzinárodného postavenia
Slovenskej republiky, boli v predchádzajúcich rokoch vypracované a vládou SR aj Národnou
radou SR schválené viaceré základné strategické dokumenty týkajúce sa transformácie
Ozbrojených síl SR. Ke že zabezpe enie obrany a bezpe nosti štátu a jeho obyvate ov si
vyžaduje, okrem udských a materiálnych zdrojov, aj vy le ovanie adekvátneho objemu
finan ných zdrojov, autori sa vo svojom príspevku zaoberajú finan no-ekonomickým
riadením ozbrojených síl. Problém je špecifikovaný z poh adu financovania ozbrojených síl
zo štátneho rozpo tu, riadenia, velenia a plnenia úloh prostredníctvom rozpo tových
disponentov na jednotlivých stup och velenia a riadenia ozbrojených síl a sú asne
prostredníctvom výšky pridelených rozpo tových zdrojov.
OVÉ SLOVÁ: Ozbrojené sily, finan no-ekonomické riadenie, rozpo et, zdroje,
financovanie, alokácia.
ÚVOD
Po konštituovaní Slovenskej republiky v roku 1993, Ministerstvo obrany SR a Armáda
SR vznikali de facto od úplného základu, takže prvý rok existencie ozbrojených síl bol
venovaný najmä formovaniu organiza nej štruktúry a vytvoreniu systému ich velenia
a riadenia (Kmec a kol., 2004). Armáda SR vznikla d om 1. januára 1993 na základe zákona
NR SR . 3 zo 16. decembra 1992, ktorý súvisel s rozdelením

esko-Slovenskej federatívnej

republiky a vznikom dvoch samostatných štátov, Slovenskej republiky a eskej republiky.
V zákone bola Armáda SR považovaná za atribút štátnej moci a nového aktéra na
medzinárodnej scéne, ktorej úlohou bolo „bráni slobodu, suverenitu, nezávislos a územnú
celistvos Slovenskej republiky a pomáha pri odstra ovaní následkov živelných pohrôm
a katastrof ohrozujúcich udské životy alebo majetok vo ve kom rozsahu.“1

1

Rozkaz velite a Armády SR .1 z 1. januára 1993.
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Vysoká dynamika vzniku samostatného štátu znamenala, že štátne orgány, medzi nimi
aj novovzniknuté ministerstvo obrany, vstupovali do prvých dní existencie samostatnej
Slovenskej republiky s provizórnymi rezortnými predstavami svojho pôsobenia v zmenených
podmienkach. Zdedené vojenské štruktúry, ktorých základ tvorili jednotky, predtým slúžiace
na výcvikové ú ely bývalej

eskoslovenskej udovej armády a vojenské školstvo (z 11

stredných škôl bolo na Slovensku 7 a zo 7 vysokých škôl 3) a vojenské útvary presunuté na
Slovensko v priebehu roku 1992, nedokázali v plnom rozsahu zaisti

plnenie hlavnej úlohy

Armády SR „zabezpe enie obrany republiky vlastnými silami a pod vlastným národným
velením“ bez náležitých reforiem v celom obrannom systéme.
Vtedajšie vedenie ministerstva obrany a armády si zárove uvedomovalo, že vcelku
úspešné zvládnutie úloh po vzniku štátu bolo len prvým krokom v procese reforiem na ceste
k transformácii Armády SR na relatívne malú, primerane vyzbrojenú a vycvi enú armádu,
ktorá po mobiliza nom a opera nom rozvinutí bude schopná bráni suverenitu a celistvos
teritória SR. Pod a vypracovanej Koncepcie výstavby Armády SR do roku 2000 splnenie
tohto cie a malo podpori

približovanie sa k ozbrojeným silám vyspelých štátov zo

Severoatlantickej aliancie ( alej len „NATO“) a Európskej únie ( alej len „EÚ“) a rozvinú
interoperabilitu s ich ozbrojenými silami. Na podporu týchto cie ov bol vypracovaný a v Rade
obrany štátu SR 26. júna 1996 schválený Dlhodobý plán rozvoja Armády SR do roku 2000.
Reálny vývoj bol však komplikovanejší a rozporuplnejší predovšetkým v dôsledku
niektorých zmien vo vnútropolitickom vývoji. SR za ala postupne vypadáva zo skupiny
najsilnejších adeptov na lenstvo v NATO a zaostáva v dynamike procesu približovania
k NATO predovšetkým v politickej rovine. Zmeny v prioritách vedenia štátu sa prejavili
v poklese výšky obranných výdavkov. Armáda SR bola hodnotená ako nepripravená na
plnenie ur ených poslaní a hlavných úloh. Ako hlavný dôvod sa v tejto súvislosti, za
všeobecného súhlasu politického vedenia rezortu obrany, uvádzal nedostatok finan ných
prostriedkov.
V takých, vtedy reálnych, podmienkach sa za al aplikova rozsiahly program, ktorého
cie om bolo reštrukturalizova a reformova Armádu Slovenskej republiky. Návrh Modelu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2010 mal znamena úplne novú a vyššiu kvalitu
ozbrojených síl. Táto kvalita sa mala zabezpe

prostredníctvom obranného plánovania a

vy le ovania obranných výdavkov pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky do roku
2005 na úrovni minimálne 1,89 % HDP s cie om dosiahnu zvýšenie obranných výdavkov na
úrove 2 % HDP po roku 2005.
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Smernicami pre obrannú politiku Slovenskej republiky z júna 2004 boli tieto finan né
limity v snahe zabezpe

stabilitu ich vy le ovania v dlhodobom

asovom horizonte,

v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, upravené (znížené) tak, že v
rokoch 2005 až 2007 mali by

v prospech Ministerstva obrany Slovenskej republiky

vy le ované obranné výdavky vo výške 1,96 % HDP a od roku 2008 vo výške 2 % HDP.
V nadväznosti na zmeny bezpe nostného prostredia a postavenia Slovenskej
republiky, spojené s prijatím Slovenskej republiky do NATO a EÚ i novým vývojom
bezpe nostnej situácie vo svete, bol v roku 2004 za atý proces strategického prehodnotenia
obrany Slovenskej republiky. V uvedenom rámci boli vypracované a Národnou radou SR
v roku 2005 schválené základné strategické dokumenty – Bezpe nostná stratégia SR a
Obranná stratégia SR, ím sa vytvorili podmienky na vykonanie dlhodobého plánovacieho
cyklu v oblasti obrany štátu. V rokoch 2004 až 2005 bol aktualizovaný Dlhodobý plán
rozvoja štruktúry Ozbrojených síl SR do roku 2010 a 14. decembra 2005 vládou schválený
Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany s výh adom do roku 2015 – Model 2015.
Najvä šiu zmenu oproti Modelu 2010 predstavovalo budovanie expedi ných síl ako
absolútnej priority. Teritoriálne sily 20. storo ia nahrádzajú vysoko mobilné, proaktívne a
globálne sily pre široké opera né spektrum operácií. Ozbrojené sily by mali by schopné
pôsobi v operáciách rôznej intenzity - od humanitárnej pomoci až po vedenie bojovej
innosti a zárove

by mali by pripravené na pôsobenie minimálne v dvoch súbežných

operáciách medzinárodného krízového manažmentu, pri om do 8 % pozemných síl by malo
by trvale udržiavaných v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a 40 % síl by
malo sp

požiadavku nasadite nosti v týchto operáciách. Dôraz sa tiež kládol na

medzinárodný krízový manažment ako integrálnu sú as rozvoja ozbrojených síl.
Ke že splnenie týchto ambicióznych cie ov záviselo v prvom rade od výšky zdrojov,
ktoré jednotlivé vlády SR boli ochotné a schopné vy leni v prospech ministerstva obrany
a tým aj v prospech ozbrojených síl, mimoriadny dôraz sa kládol na zvýšenie úrovne riadenia
rezortu obrany a ozbrojených síl, k omu mal prispie aj systém finan no-ekonomického
riadenia rezortu a ozbrojených síl.
Cie om systému finan no-ekonomického riadenia ozbrojených síl bolo zabezpe
predovšetkým stabilné financovanie ozbrojených síl zo štátneho rozpo tu, zmenu spôsobu
financovania, riadenie, velenie a plnenie úloh prostredníctvom rozpo tových disponentov na
jednotlivých stup och velenia a riadenia ozbrojených síl a sú asne prostredníctvom výšky
pridelených rozpo tových zdrojov.
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Financovanie Ozbrojených síl zo štátneho rozpo tu

1.1 Financovanie Ozbrojených síl
Problematika financovania ozbrojených síl, t.j. výšky a rozsahu rozpo tových
výdavkov vy lenených zo štátneho rozpo tu v prospech ozbrojených síl (prostred-níctvom
rozpo tovej kapitoly ministerstva obrany) na zabezpe enie plnenia úloh obrany štátu
(kolektívnej obrany v rámci aliancie), ako aj ich vplyv na ekonomiku, hrubý domáci produkt,
zamestnanos , výrobu alebo hospodársky rast patrí k dôležitým otázkam verejného sektora.
Výdavky na udržiavanie, výcvik, personál, infraštruktúru, rozvoj a modernizáciu
ozbrojených síl totiž predstavujú špecifickú as celkových výdavkov štátu vy lenených na
zabezpe enie najrôznejších potrieb priamo, i nepriamo spätých s obranou štátu. Zárove
predstavujú ekonomické vz ahy, prostredníctvom ktorých dochádza k prerozde ovaniu
hrubého domáceho produktu ( alej len „HDP“) štátu v prospech uspokojovania obranných
potrieb. Výška vy lenených prostriedkov pritom ur uje možnosti štátu jednak v oblasti
riadenia ozbrojených síl, a jednak v oblasti formovania po tov a štruktúry ozbrojených síl,
kvantity a kvality výzbroje a výstroje, materiálno-technického zabezpe enia a tiež prípadný
spôsob vedenia ozbrojeného zápasu. Spätne zasa potreby obrany a ozbrojených síl ovplyv ujú
tempo ekonomického rozvoja štátu, výšku HDP, zamestnanos , investície, vedu a výskum
a pod. (Ben o, Laš ek, 2002).
Na rozdiel od minulosti, štát v sú asnosti stále viac presúva ažisko zabezpe enia
obranných potrieb do mierového obdobia, pretože kvantitatívne a kvalitatívne nároky na
budovanie ozbrojených síl a obranných systémov sa postupným historickým vývojom
zmenili. V sú asnosti sú ovplyvnené najmä vznikom nových bezpe nostných rizík a ohrození
spôsobených jednak zásadnými zmenami v globálnom bezpe nostnom prostredí po skon ení
studenej vojny a jednak ved ajšími negatívnymi javmi vyplývajúcimi z globalizácie,
politickej,

spolo enskej

a ekonomickej

liberalizácie,

modernizácie

a

internetizácie

spolo nosti, ktoré sa prejavujú i už v podobe medzinárodného terorizmu, organizovaného
zlo inu, náboženského fundamentalizmu alebo nacionalistického radikalizmu, prípadne
dokonca hrozbami použitia zbraní hromadného ni enia.
To znamená, že štát musí už v období mieru plni svoje základné funkcie nielen pri
zabezpe ovaní obrany nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti štátu, ochrany života
a majetku jeho ob anov, ale aj základných spolo enských hodnôt v podobe ochrany slobody a
demokracie v náro ných podmienkach prípadného ozbrojeného konfliktu alebo po as rôznych
krízových situácií.
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Plnenie týchto úloh zabezpe ujú predovšetkým ozbrojené sily štátu a niektoré
špeciálne zložky (napríklad vojenské spravodajské služby alebo vojenské obranné
spravodajstvo), ktoré zvä ša patria do rezortu ministerstva obrany. Aby ozbrojené sily mohli
plni stanovené úlohy, musí spolo nos rozhodnú o alokácii zdrojov a prostredníctvom
štátneho rozpo tu ur

aká as z nich bude vy lenená v prospech ministerstva obrany. To

zasa musí ur

as

aká

z týchto verejných prostriedkov bude vy lenená v prospech

ozbrojených síl a aká as v prospech ostatných zložiek ministerstva obrany. Taktiež musí
ur

aká as bude vy lenená na zabezpe enie potrieb výcviku, udržiavania a prevádzky a

aká as na rozvoj, modernizáciu a investície a zárove stanovi aký objem prostriedkov bude
vy lenený na služobné príjmy vojakov a mzdy civilných zamestnancov, povinné odvody,
energie, materiál, služby, pohonné hmoty, potraviny, náhradné diely a pod., resp. aký objem
prostriedkov bude vy lenený na nákup novej bojovej techniky a nových zbra ových systémov
a aký na modernizáciu sú asne používanej bojovej techniky alebo zbra ových systémov.
V našich podmienkach štát tieto prostriedky vy le uje v prospech ozbrojených síl
prostredníctvom rozpo tovej kapitoly ministerstva obrany zo štátneho rozpo tu.
1.2 Financovanie Ozbrojených síl a štátny rozpo et
Štátny rozpo et predstavuje najdôležitejšiu sú as verejných financií, nako ko jeho
základným poslaním je financova verejné statky a potreby. Je najdôležitejším nástrojom
štátu na zasahovanie do ekonomiky, pretože v každom štáte prostredníctvom svojich príjmov
a výdavkov rozde uje a znovurozde uje obrovské sumy finan ných prostriedkov (Lipták,
1999). Miesto štátneho rozpo tu je predovšetkým vo fáze rozde ovania spolo enského
produktu a národného dôchodku, pretože ako nástroj rozde ovania štátny rozpo et rozde uje
a znovurozde uje národný dôchodok svojimi príjmami a výdavkami. Plní aloka nú
a redistribu nú funkciu a v rámci stabiliza nej funkcie slúži na realizáciu fiškálnej politiky
(Árendáš, 2007).
Štátny rozpo et je toková veli ina, pretože v rozpo tovom období sa nap ajú jeho
príjmy a sú asne sa priebežne financujú potreby prostredníctvom rozpo tových výdavkov.
Návrh štátneho rozpo tu schva uje parlament a nadobúda formu zákona. Štátny rozpo et
predstavuje centralizovaný pe ažný fond, ktorý z ú tovného h adiska v podobe súvahy
bilancuje príjmy a výdavky. Hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpo tu sú dane ako
povinné platby, ktoré odvádzajú fyzické a právnické osoby a inštitúcie (Lisý, 2007).
V SR sa v sú asnosti uplat uje zásada viacro ného rozpo tu a metóda programovovýkonového rozpo tovania. To znamená, že štátny rozpo et sa zostavuje na obdobie troch
rozpo tových rokov (R, R+1 a R+2), pri om rok „R“ je príslušný rozpo tový rok, na ktorý sa
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predkladá návrh zákona o štátnom rozpo te. Zostavený je pod a jednotlivých programov
a rozpo tovej klasifikácie.
Rozpo tované príjmy a výdavky štátneho rozpo tu na rok „R“ sú záväzné.
Rozpo tované príjmy a výdavky štátneho rozpo tu na roky „R+1“ a „R+2“ sú orienta né a
spres ujú sa v alšom rozpo tovom roku. V tejto súvislosti je pri tvorbe štátneho rozpo tu
nevyhnutné zabezpe

, aby viacro né odhady (na roky „R+1“ a „R+2“) boli založené na tých

politikách vlády, s ktorými sa po íta na rok „R“ a nezakladali nároky na zvýšené výdavky
jednotlivých ministerstiev alebo ostatných subjektov verejného sektora.
Programové a výkonové rozpo tovanie sa v SR uplat uje od roku 2004. Je založené na
plánovaní úloh a aktivít pod a ur ených priorít, pri om jeho cie om je alokácia
disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky, ako aj transparentnos
a efektívnos využívania verejných prostriedkov.
Z h adiska štátneho rozpo tu program predstavuje súhrn

aktivít

(prác, inností,

dodávok) vykonávaných za ú elom splnenia stanovených zámerov a cie ov. Môže by
asovo ohrani ený (má ur ený po iato ný a koncový dátum realizácie a všetky úrovne
štruktúry programu sú

asovo ohrani ené) a asovo neohrani ený (nemá ur ený dátum

skon enia, avšak môže ma niektoré podprogramy, projekty a prvky asovo ohrani ené).
Program obsahuje podprogramy, projekty, prvky, zámery, ciele a merate né ukazovatele.
Každý program alebo as programu má stru ný výstižný názov (napr.: program Obrana,
podprogram Velenie a zaru ovanie obrany, programový prvok Pozemná obrana).
2

Spôsob financovania Ozbrojených síl

2.1 Financovanie Ozbrojených síl v rokoch 1993-2003
Po vzniku SR od 1. januára 1993 sa vy le ovanie rozpo tových prostriedkov
v prospech ozbrojených síl na zabezpe enie plnenia úloh obrany SR vykonávalo vždy len na
ur ité asové obdobie, na jeden rok, bez priamej nadväznosti. Využíval sa tzv. skokový
systém, pri ktorom sa rozpo tové prostriedky pride ovali jednotlivým zložkám ozbrojených
síl na jednotlivé roky bez priamych vzájomných väzieb.
Jednotlivé organiza né zložky

ozbrojených síl hospodárili s

rozpo tovými

prostriedkami bez sú innostných väzieb a bez možnosti plánovitého riadenia zdrojov na
zabezpe enie výcvikových, prevádzkových, rozvojových, moderniza ných alebo investi ných
projektov.
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V tom

ase využívané systémy plánovania a riadenia obrany neumož ovali

v požadovanej miere zabezpe

kontinuitu nielen v medziro nom, ale ani viacro nom

plánovaní. Nebola zabezpe ená efektívnos a ú innos využívania verejných prostriedkov pri
realizácii obranných výdavkov. Chýbala previazanos medzi plánovaním úloh a zdrojov
nevyhnutných na zabezpe enie ich splnenia. V nadväznosti na priority v oblasti obrany
dochádzalo k rozporom medzi množstvom stanovených úloh a množstvom disponibilných
zdrojov vy lenených pre ozbrojené sily v rámci rezortu MO SR. Táto nevyváženos medzi
úlohami a zdrojmi pritom nevyplývala len z objektívnych prí in, daných výškou
rozpo tových prostriedkov pridelených zo štátneho rozpo tu, ale hlavne z dôvodu
chýbajúceho systému plánovania a riadenia obrany, ktorý by zabezpe il tak potrebnú
kontinuitu a vyváženos medzi úlohami a zdrojmi.
Z vojensko-politického h adiska zastarané systémy plánovania a riadenia obrany
nevyhovovali novým požiadavkám vyplývajúcim zo zahrani no-politickej orientácie SR.
Nezabezpe ovali v požadovanom rozsahu transparentnos obranných výdavkov, ktorá má
priamy vplyv na možnosti demokratickej kontroly ozbrojených síl. Taktiež nesp ali kritériá
na ich sledovanie, porovnávanie a vykazovanie pod a metodiky OSN a už vôbec
nezodpovedali požiadavkám obranného plánovania, ku ktorému sa SR zmluvne zaviazala.
Z týchto dôvodov sa na MO SR, postupne na základe poznatkov získaných vo
vyspelých

lenských krajinách NATO, za ali pripravova podmienky na implementáciu

obranného plánovania v SR. To malo optimalizova systémy riadenia a velenia OS SR
a zabezpe

jednak vyváženos medzi úlohami a zdrojmi a jednak efektivitu využívania

verejných prostriedkov na zabezpe enie obrany.
Hlavné dôvody, ktoré viedli k zavedeniu obranného plánovania v SR možno rozdeli
do dvoch skupín, na:
a) vonkajšie, ktoré spo ívali v:

- podpore realizácie politických cie ov SR vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády a súvisiacich s pripojením sa k programu „Partnerstvo za mier“,

- podpore vojensko-politických cie ov SR spo ívajúcich v snahe vstúpi
v priebehu nieko kých rokov do NATO,

- vytvorení vhodných organiza ných predpokladov a organiza ných štruktúr pre
innos v rámci NATO,
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- zabezpe ení možnosti sledovania, porovnávania a vykazovania obranných výdavkov v súlade s metodikou Organizácie spojených národov a systémom obranného
plánovania,

- skuto nosti, že obranné plánovanie v ur itých národných modifikáciách je overenou a dlhodobo uplat ovanou metódou plánovania a riadenia zdrojov v oblasti verejných financií za ú elom zabezpe enie obrany,
b) vnútorné, ktoré spo ívali v:

- zabezpe ení politického riadenia a civilnej kontroly ozbrojených síl,
- zabezpe ení transparentnosti finan ných tokov v rezorte ministerstva obrany,
- plánovaní a sledovaní obranných výdavkov v lenení pod a prevádzkových
a rozvojových programov,

- vytvorení podmienok pre optimálne, vecné a ekonomicky podložené rozhodovanie
o použití verejných prostriedkov,

- zavedení dovtedy absentujúceho viacro ného a navzájom prepojeného plánovania
zdrojov,

- zabezpe ení kontinuity v plánovaní vytvorením systému trojfázového k zavého
plánovania spo ívajúceho v spracovaní dlhodobých, strednodobých a krátkodobých plánov, ktorých príprava a realizácia na seba priamo nadväzuje.
Vzh adom na to, že vývoj metódy obranného plánovania prebiehal v rôznych
krajinách Aliancie v rôznych asových obdobiach a v odlišných politických, ekonomických,
spolo enských a legislatívnych podmienkach, neexistuje vo svete žiadny univerzálny model,
ktorý by bolo možné bez vä ších problémov aplikova v plnom rozsahu v podmienkach OS
SR. Jednou zo základných podmienok na implementáciu obranného plánovania v SR bolo
zavedenie systému programového rozpo tovania.
2.2 Financovanie Ozbrojených síl od roku 2004
Od roku 2004 sa v SR uplat uje systém financovania ozbrojených síl prostred-níctvom
systému programového rozpo tovania, t.j. rozpo tovania orientovaného na výsledky, ím sa
proces prípravy návrhu rozpo tu v rámci rezortu MO SR v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi zásadne zmenil. Spôsob jeho prípravy a štruktúra sa aj napriek legislatívnym
prekážkam priblížili k postupom a praktikám používaným v lenských krajinách NATO.
Nový rozpis rozpo tu zabezpe il, aby boli rozpo tové prostriedky vy le ované v prospech
ozbrojených síl z rozpo tovej kapitoly MO SR v plnej výške alokované do jednotlivých
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programov. Zabezpe ilo sa tým spreh adnenie finan ných tokov a zárove

splnenie

požiadavky na úspešnú implementáciu obranného plánovania.
V rokoch 2001 až 2003 boli na MO SR vytvorené základné vnútorné organiza né
a legislatívne podmienky a mechanizmy pre rozpis rozpo tu kapitoly rezortu MO SR od roku
2004 pod a jednotlivých programov. Prostredníctvom schválených rezortných programov
MO SR bola zabezpe ená prevádzka a rozvoj programových prvkov v rezorte MO SR ako
nevyhnutná podmienka na splnenie úloh obrany v rozsahu podpísaných medzinárodných
zmlúv a dohôd, ako aj prijatých všeobecno-záväzných právnych predpisov.
Výdavky rozpo tovej kapitoly MO SR boli v rokoch 2004 a 2005 v plnej výške
alokované do nasledujúcich rezortných a medzirezortných programov:
040 -

Riadenie a velenie, ktorý bol zameraný na vybudovanie systému velenia a riadenia
kompatibilného s obdobnými systémami lenských krajín NATO s dobou dosiahnutia pohotovosti systémov v ur enom asovom limite pod a spracovaných scenárov
možných ohrození.

041 -

Sily vysokej pripravenosti, ktorý bol zameraný na zdokonalenie a udržanie nevyhnutných kapacít a požadovaných schopností a spôsobilostí jednotiek ozbrojených
síl predur ených na plnenie rozhodujúcich úloh obrany štátu a úloh v rámci zabezpe enia kolektívnej bezpe nosti NATO s dobou pohotovosti nasadenia najneskôr do
2 dní od vyrozumenia a d žkou doby nasadenia do 90 dní.

042 -

Sily nižšej pripravenosti, ktorý bol zameraný na zdokonalenie a udržanie nevyhnutných kapacít a požadovaných schopností a spôsobilostí jednotiek ozbrojených síl
predur ených na plnenie rozhodujúcich úloh obrany štátu s dobou pohotovosti nasadenia najneskôr do 90 dní od vyrozumenia a d žkou doby nasadenia do 180 dní.

043 -

Dlhodobo rozvinované sily, ktorý bol zameraný na zdokonalenie a udržanie nevyhnutných kapacít a požadovaných schopností a spôsobilostí mobiliza ných záloh
predur ených na mobiliza né doplnenie ozbrojených síl a zabezpe enie aktívneho
plnenia rozhodujúcich úloh obrany štátu s dobou pohotovosti nasadenia najneskôr
do 1 roka od vyhlásenia mobilizácie ozbrojených síl.

044 -

Podporné a ostatné sily, ktorý bol zameraný na zdokonalenie a udržanie nevyhnutných kapacít podporných síl a služieb pod a požiadaviek ozbrojených síl a obrany
štátu.

045 -

Rozvoj ozbrojených síl, ktorý bol zameraný na efektívnu správu projektov rozvoja
ozbrojených síl pod a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl v nadväznosti na
dostupné zdroje.
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06H02 - Uchovanie výrobných schopností obranného priemyslu SR, ktorý bol zameraný na
zabezpe enie uchovania schopností výroby pre potreby obrany v troch priemyselných podnikoch v SR v rámci plnenia úloh hospodárskej mobilizácie (garant Ministerstvo hospodárstva SR).
08B03 -

alší rozvoj ochrany obyvate stva Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam,
ktorý bol zameraný na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky . 1325/2002 v rámci alšieho rozvoja ochrany obyvate stva SR proti chemickým zbraniam (garant Ministerstvo vnútra SR).

Programová štruktúra rozpo tovej kapitoly MO SR bola v roku 2006 oproti rokom
2004 a 2005 podstatne upravená a zjednodušená. Šes predchádzajúcich programov bolo
transformovaných do troch nových programov nasledovne:
Riadenie a velenie
Sily vysokej pripravenosti
Sily nižšej pripravenosti
Dlhodobo rozvinované sily

Riadenie a podpora obrany
a
Obrana

Podporné a ostatné sily
Rozvoj ozbrojených síl

Rozvoj obrany

Obrázok 1 Preh ad transformácie programov v rezorte MO SR v roku 2006
Prame : Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a MF SR
Výdavky rozpo tovej kapitoly MO SR boli v roku 2006 alokované do nasledujúcich
nových rezortných a pôvodných medzirezortných programov:
093 - Riadenie a podpora obrany, ktorý bol zameraný na efektívne riadenie a podporu zabezpe enia obrany SR s cie om:

- vybudova systém riadenia a velenia kompatibilný s obdobnými systémami lenských krajín Aliancie,

- zabezpe

všestranný rozvoj personálu a komunika ných a informa ných systé-

mov,

- dosiahnu potrebný stupe interoperability,
- zabezpe

výkon inností na úseku štátnej správy.

094 - Obrana, ktorý bol zameraný na budovanie požadovaných kapacít a spôsobilostí OS SR
ako rozhodujúceho výkonného prvku systému obrany štátu s cie om:

- zabezpe

plnenie úloh obrany štátu,
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- zabezpe

plnenie úloh na dosahovanie a udržanie požadovanej opera nej pripravenosti, vycvi enosti, personálnej naplnenosti a materiálneho vybavenia,

- zabezpe

plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd

v rámci kolektívnej obrany NATO a EÚ,

- zvýši po ty príslušníkov ozbrojených síl schopných plni služobné úlohy
v medzinárodných štáboch a velite stvách NATO a EÚ,

- zabezpe

regrutáciu nových profesionálnych vojakov na dopl ovanie ozbrojených síl v požadovanom po te, ase a kvalite.

095 - Rozvoj obrany, ktorý bol zameraný na budovanie požadovaných budúcich moderných spôsobilostí OS SR v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja MO SR s výh adom
do roku 2015 a Cie mi síl NATO v oblasti personálu, infraštruktúry, techniky, výzbroje, materiálu, logistiky a komunika ných a informa ných systémov s cie om:

- zabezpe

efektívnu realizáciu a správu projektov rozvoja pod a stanovených

priorít,

- zabezpe

vyzbrojenie jednotiek ozbrojených síl taktickým mobilným komuni-

ka ným systémom do konca roku 2010.
06H02 - Uchovanie výrobných schopností obranného priemyslu SR, ktorý bol zameraný na
zabezpe enie uchovania schopností výroby pre potreby obrany v troch priemyselných podnikoch v SR v rámci plnenia úloh hospodárskej mobilizácie (garant Ministerstvo hospodárstva SR).
08B03 -

alší rozvoj ochrany obyvate stva SR proti chemickým zbraniam, ktorý bol zameraný na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR . 1325/2002 v rámci alšieho rozvoja ochrany obyvate stva SR proti chemickým zbraniam (garant Ministerstvo vnútra SR).

Programová štruktúra rozpo tovej kapitoly MO SR bola v roku 2007 oproti roku 2006
opä upravená a zjednodušená. Dva predchádzajúce programy (093 - Riadenie a podpora
obrany a 094 - Obrana) boli transformované do jedného spolo ného programu (096 – Obrana)
nasledovne:
Riadenie a podpora obrany
Obrana
Obrana
Rozvoj obrany

Rozvoj obrany

Obrázok 2 Preh ad transformácie programov v rezorte MO SR v roku 2007
Prame :

Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a MF SR
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Výdavky rozpo tovej kapitoly MO SR boli na základe tejto zmeny v rokoch 2007
a nasledujúcich

alokované

do

nasledovných

nových

rezortných

a medzirezortných

programov:
095 - Rozvoj obrany – zameraný na budovanie požadovaných budúcich moderných spôsobilostí OS SR v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja MO SR s výh adom
do roku 2015 a Cie mi síl NATO v oblasti personálu, infraštruktúry, techniky, výzbroje, materiálu, logistiky, komunika ných a informa ných systémov a ich bezpe nosti
s cie om:

- zabezpe

efektívnu realizáciu a správu projektov rozvoja pod a stanovených

priorít,

- zabezpe

vyzbrojenie jednotiek ozbrojených síl taktickým mobilným komuni-

ka ným systémom do konca roku 2010 a dosiahnutie interoperabilty s lenskými
krajinami NATO v tejto oblasti.
096 - Obrana, ktorý bol zameraný na budovanie požadovaných kapacít a spôsobilostí OS SR
ako rozhodujúceho výkonného prvku systému obrany štátu a prvku plniaceho úlohy
vyplývajúce z lenstva v NATO a EÚ s cie om:

- zabezpe

plnenie úloh obrany štátu,

- zabezpe

plnenie úloh na dosahovanie a udržanie požadovanej opera nej pripra-

venosti, vycvi enosti, personálnej naplnenosti a materiálneho vybavenia,

- zabezpe

plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd

v rámci kolektívnej obrany NATO a EÚ,

- zvýši po ty príslušníkov ozbrojených síl schopných plni služobné úlohy
v medzinárodných štáboch a velite stvách NATO a EÚ,

- zabezpe

regrutáciu nových profesionálnych vojakov na dopl ovanie ozbroje-

ných síl v požadovanom po te, ase a kvalite,

- zabezpe

výkon inností na úseku štátnej správy.

06H02 - Uchovanie výrobných schopností obranného priemyslu SR, ktorý bol zameraný na
zabezpe enie uchovania schopností výroby pre potreby obrany v štyroch priemyselných podnikoch v SR v rámci plnenia úloh hospodárskej mobilizácie (garant Ministerstvo hospodárstva SR).
08B03 -

alší rozvoj ochrany obyvate stva SR proti chemickým zbraniam, ktorý bol zameraný na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR . 1325/2002 v rámci al-
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šieho rozvoja ochrany obyvate stva SR proti chemickým zbraniam (garant Ministerstvo vnútra SR).
06G11 - Aktívna politika na trhu práce, ktorý bol zameraný na priebežné zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy v oblastiach skvalit ovania líderských schopností, prezenta ných zru ností a vedomostí o EÚ pod záštitou Európskeho sociálneho
fondu (garant Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR).
06E01 - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, ktorý bol zameraný na plnenie dlhodobého
zámeru štátnej vedeckej a technickej politiky do roku 2015 vy le ova v súlade so
závermi Lisabonskej stratégie na vedu a techniku prostriedky vo výške minimálne
1,8 % HDP (garant MO SR).

3

Finan no-ekonomické riadenie Ozbrojených síl SR

3.1 Finan no-ekonomické riadenie Ozbrojených síl SR prostredníctvom rozpisu
rozpo tu
Rozpo tové prostriedky, ktoré boli v prospech ozbrojených síl (prostredníctvom
rozpo tovej kapitoly MO SR) vy lenené zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie plnenia úloh
obrany SR a kolektívnej obrany v rámci NATO, boli v jednotlivých rokoch rozpísané vždy
v súlade s platnou rozpo tovou klasifikáciou, ktorú používali aj ostatné subjekty verejnej
správy.
V sú asnosti je rozpis rozpo tu vykonávaný v súlade rozpo tovou klasifikáciou
schválenou opatrením MF SR

. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa

ustanovuje druhová klasifikácia, organiza ná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpo tovej klasifikácie (Finan ný spravodajca . 14/2004) v znení neskorších predpisov.
Funk ná

klasifikácia

sa

používa

v zmysle

vyhlášky

Štatistického

úradu

SR

. 195/2003, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
Návrh viacro ného rozpo tu OS SR v rámci rozpo tovej kapitoly MO SR predstavuje
podrobné rozpracovanie programového plánu rezortu do štruktúry príjmov a výdavkov
v súlade s:

- programovou štruktúrou programového rozpo tovania,
- rozpo tovou klasifikáciou,
- funk nou klasifikáciou,
- štruktúrou rozpo tových disponentov.
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Príprava návrhu viacro ného rozpo tu OS SR v rámci rozpo tovej kapitoly MO SR sa
vykonáva v integrovanom informa nom systéme založenom na báze SAP R/3. Správca
rozpo tovej kapitoly MO SR ho následne odovzdáva na Ministerstvo financií SR ( alej len
„MF SR“) v elektronickej forme po exporte údajov zo systému SAP R/3 a ich následnom
importe do rozpo tového informa ného systému MF SR. Návrh viacro ného rozpo tu sa
vypracúva každoro ne na obdobie 3 rokov.
Základnými dokumentmi na spracovanie ro ného rozpo tu na nasledujúci rozpo tový
rok sú:

- programový plán rezortu MO SR,
- viacro ný rozpo et kapitoly MO SR,
- zákon o štátnom rozpo te na nasledujúci rozpo tový rok,
- rozpisový list ministerstva financií pre rozpo tovú kapitolu MO SR.
Proces spracovania návrhu rozpo tu OS SR v rámci rozpo tovej kapitoly MO SR na
kalendárny rok nadväzuje na schválenie návrhu viacro ného rozpo tu verejnej správy vo
vláde SR. V súlade s platnou programovou štruktúrou štátneho rozpo tu a programovou
štruktúrou OS SR v rámci rezortu MO SR sú vy lenené rozpo tové prostriedky rozpísané do
programov, podprogramov a programových a ú elových prvkov (projektov). Napríklad takto:
096

Program – Obrana
09602

Podprogram – Velenie a zaru ovanie obrany

0960201

Prvok – Riadenie obrany

0960202

Prvok – Pozemná obrana

0960203

Prvok – Vzdušná obrana

0960204

Prvok – Výcvik a podpora obrany

0960205

Prvok – Operácie mimo územia štátu

3.2 Finan no-ekonomické riadenie Ozbrojených síl prostredníctvom rozpo tových disponentov
Hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami, ktoré sú pridelené OS SR, prebieha v
súlade so zásadami stanovenými v zákone . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za
realizáciu rozpo tu zodpovedajú ur ení rozpo toví disponenti v rámci im stanovených
záväzných ukazovate ov v rozpisových listoch vo väzbe na plnenie zámerov, cie ov a
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merate ných ukazovate ov stanovených pre jednotlivé programy,

podprogramy, prvky

a projekty.
Rozpo toví disponenti sú funkcionári oprávnení disponova

s rozpo tovými

prostriedkami a používa ich hospodárne, efektívne a ú elne na plnenie im stanovených úloh
v súlade s ur enými prioritami rezortu a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení.
Usmer ujú a kontrolujú hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami, realizujú zámery a ciele
jednotlivých programov, podprogramov, programových prvkov (projektov) v rozsahu
požiadaviek a plánovacích limitov, navrhujú rozpo tové opatrenia vo svojej pôsobnosti
a vypracúvajú podklady k správam a informáciám o plnení

príjmov a erpaní výdavkov

rozpo tu kapitoly MO SR.
Rozpo toví disponenti všetkých stup ov zodpovedajú za proporcionálne erpanie
rozpo tových prostriedkov po as celého rozpo tového roka a za dôsledné monitorovanie
vývoja ich erpania, a to aj v prípade, ke

tovary a služby hradené z rozpo tu daného

rozpo tového disponenta obstaráva iný subjekt v zmysle Smerníc MO SR

. 31/2008

o verejnom obstarávaní.
Rozpo toví disponenti vykonávajú zostavenie, rozpis rozpo tu a jeho úpravy
v priebehu rozpo tového roka v integrovanom informa nom systéme MO SR, pri om
zodpovedajú za koordináciu vykonania zostavenia, rozpisu rozpo tu a jeho úpravy v priebehu
roka aj za im podriadené finan né a nákladové strediská. Zodpovedajú za dodržiavanie zásad
finan ného riadenia na zverenom úseku

innosti tak, aby bolo zabezpe ené plnenie

všeobecno-záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a ú innosti pri
hospodárení s verejnými

prostriedkami. Zodpovedajú tiež za vykonávanie predbežnej

a priebežnej finan nej kontroly pod a príslušných ustanovení zákona . 502/2001 Z. z. o
finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Sledujú a vyhodnocujú využitie finan ných zdrojov a plnenie zámerov,
cie ov a merate ných ukazovate ov pod a jednotlivých programov, podprogramov
a programových prvkov (projektov).
V rámci štruktúry a kompetencií rozpo tových disponentov jednotlivých stup ov je
rozpo tový disponent 1. stup a (minister obrany SR – funkciu vykonáva generálny riadite
Sekcie ekonomiky a finan ného manažmentu MO SR) oprávnený schva ova všetky presuny
rozpo tových prostriedkov medzi jemu podriadenými rozpo tovými disponentmi 2. stup a
s výnimkou presunov rozpo tových prostriedkov medzi programom 096 – Obrana
a programom 095 – Rozvoj obrany. V tomto prípade, rovnako ako pri zmene stanovených
záväzných ukazovate ov v ekonomickej kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
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a ostatné osobné vyrovnania, žiada o vykonanie a schválenie rozpo tového opatrenia na
presun rozpo tových prostriedkov MF SR.
Rozpo toví disponenti 2. stup a (v rámci OS SR ná elník Generálneho štábu OS SR –
funkciu vykonáva ná elník Odboru rozpo tu a financovania (J-8) Generálneho štábu OS SR)
sú oprávnení schva ova všetky presuny rozpo tových prostriedkov medzi jednotlivými im
podriadenými rozpo tovými disponentmi 3. stup a tak, aby v rámci im podriadených
rozpo tových disponentov 3. stup a nedošlo v súhrne ku zmene stanovených záväzných
ukazovate ov. Nemôžu však meni

výšku ú elových prostriedkov stanovenú správcom

rozpo tovej kapitoly MO SR.
Rozpo toví disponenti 3. stup a (v rámci OS SR velitelia pozemných síl, vzdušných
síl a síl výcviku a podpory, riadite Úradu hlavného lekára OS SR a ná elník Spolo ného
centra materiálového manažmentu OS SR) sú oprávnení schva ova

všetky presuny

rozpo tových prostriedkov medzi jednotlivými im podriadenými finan nými a nákladovými
strediskami tak, aby nedošlo v súhrne ku zmene stanovených záväzných ukazovate ov.
Nemôžu meni výšku ú elových prostriedkov stanovenú správcom rozpo tovej kapitoly
MO SR.
3.3 Finan no-ekonomické riadenie Ozbrojených síl z poh adu výšky vy lenených
rozpo tových prostriedkov
Jeden z najvýznamnejších ukazovate ov, ktorý zásadne ovplyv uje riadenie
ozbrojených síl, predstavuje výška rozpo tových prostriedkov vy lenených v prospech
ozbrojených síl a ich organiza ných zložiek na plnenie im stanovených úloh v oblasti
individuálnej alebo kolektívnej obrany, resp. na plnenie úloh v oblasti domáceho alebo
medzinárodného krízového manažmentu.
Preh ad o výške rozpo tových prostriedkov, ktoré boli od vzniku samostatnej SR
vy lenené zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR v prospech MO SR, alebo ktoré
plánuje MF SR vy leni na nasledujúce roky a ich podiel na HDP SR v bežných cenách ako
aj porovnanie s odporú anou výškou výdavkov na obranu je preh adne zobrazený pod a
jednotlivých rokov na grafe 7 v závere tejto asti.
Pod a výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu SR na
zabezpe enie obrany SR v prospech MO SR v rokoch 1993 až 2011 a výšky rozpo tových
prostriedkov, ktoré plánuje vláda SR v rámci návrhu viacro ného rozpo tu vy leni na
zabezpe enie obrany SR na roky 2012 a 2013, je možné rozpo et MO SR rozdeli do
nieko kých fáz:
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-

roky 1993 – 1997,
roky 1998 – 2001,
roky 2002 – 2004,
roky 2005 – 2008,
roky 2009 – 2013.

Roky 1993 - 1997
V rokoch 1993 – 1997 percentuálny podiel výšky rozpo tových prostriedkov,
vy lenených zo štátneho rozpo tu SR v prospech MO SR na zabezpe enie obrany SR k HDP
SR bol vyšší ako 2 % (pozri graf 1). Uvedená úrove jednak sp ala požiadavky NATO na
objem

rozpo tových

výdavkov

vy le ovaných

na

zabezpe enie

obrany,

a jednak

odzrkad ovala vtedajšiu koncepciu obrany štátu, ktorá spo ívala v tom, že SR bude
prostredníctvom svojich ozbrojených síl schopná sama bráni jej demokratické zriadenie,
nezávislos , suverenitu a územnú celistvos , ako aj chráni životy a majetok jej ob anov.
Zárove vytvárala predpoklady na postupnú transformáciu a modernizáciu ozbrojených síl.

Graf 1 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 1993 až 1997
Prame : Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a ŠÚ SR
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Roky 1998 – 2001
V rokoch 1998 – 2001 percentuálny podiel výšky rozpo tových prostriedkov,
vy lenených zo štátneho rozpo tu SR v prospech MO SR na zabezpe enie obrany SR k HDP
SR bol nižší ako 2 % (pozri graf 2), o nadväzuje na klesajúce tendencie z predchádzajúcich
dvoch rokov. Tento vývoj súvisí s nepriaznivou ekonomickou situáciou v SR na konci 90.
rokov, a zárove , napriek za atiu procesu stabilizácie ekonomiky za iatkom tretieho
tisícro ia, odzrkad uje integra né snahy SR o vstup do NATO a s tým súvisiacu zmenu
koncepcie zabezpe enia obrany SR spo ívajúcu v prechode od systému samostatnej obrany
k systému kolektívnej obrany. Sú asne dochádza k nutnej revízii plánov a oddialeniu
realizácie postupnej transformácie a modernizácie ozbrojených síl.

Graf 2 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 1998 až 2001
Prame : Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a ŠÚ SR

Roky 2002 – 2004
V rokoch 2002 – 2004 percentuálny podiel výšky rozpo tových prostriedkov
vy lenených zo štátneho rozpo tu SR v prospech MO SR na zabezpe enie obrany SR na HDP
SR bol síce opä nižší ako 2 % (pozri graf 3), ale zárove zaznamenal pozitívny rast, ktorý
bol ovplyvnený jednak zvýšenými integra nými snahami SR o vstup do NATO i EÚ a
pozitívnymi politickými signálmi z Pražského summitu Aliancie (2002) a jednak postupným
vytváraním podmienok pre implementáciu obranného plánovania v SR, zásad viacro ného
rozpo tu a metódy programového rozpo tovania. Napriek iasto nému zvýšeniu a vzostupnej
tendencii je nutné skonštatova , že percentuálny podiel bol stále nižší ako hranica odporú aná
Alianciou na zabezpe enie kolektívnej aj individuálnej obrany a zárove upozorni na fakt, že
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vy lenené prostriedky nevytvárali dostato né podmienky na nevyhnutnú transformáciu
a modernizáciu ozbrojených síl.

Graf 3 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 2002 až 2004
Prame : Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a ŠÚ SR
Roky 2005 – 2008
V rokoch 2005 – 2008 podiel výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených zo
štátneho rozpo tu SR v prospech MO SR na zabezpe enie obrany SR k HDP SR bol opä
nižší ako 2 % (pozri graf 4) a navyše mal klesajúcu tendenciu,
s odporú aniami NATO, pod a ktorých by jednotlivé

o je v rozpore

lenské krajiny Aliancie mali

vy le ova na zabezpe enie kolektívnej aj individuálnej obrany rozpo tové prostriedky vo
výške minimálne 2 % podielu k HDP. Opätovné zníženie zdrojov vy lenených v prospech
MO SR nespôsobilo len

alšie odloženie nevyhnutnej transformácie a modernizácie

ozbrojených síl, ale navyše malo negatívny dopad na plnenie úloh OS SR.

Graf 4 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 2005 až 2008
Prame : Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a ŠÚ SR
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Roky 2009 – 2013
V rokoch 2009 – 2013 podiel výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených
(plánovaných vy leni ) zo štátneho rozpo tu SR v prospech MO SR na zabezpe enie obrany
SR k HDP SR je najmä z dôvodu dopadov celosvetovej hospodárskej a finan nej krízy na
ekonomiku SR už výrazne nižší ako 2 % (pozri graf 5) a navyše pokra uje v klesajúcej
tendencii,

o je nielen v rozpore s vyššie uvedenými odporú aniami NATO, ale tiež

v zna nom nesúlade s kolektívne schválenými cie mi Aliancie v oblasti budovania
vojenských spôsobilostí NATO a zabezpe enia splnenia úloh v oblasti kolektívnej obrany
Aliancie; navyše vy lenený alebo plánovaný objem prostriedkov má výrazne negatívny vplyv
aj na plnenie bežných mierových úloh ozbrojených síl a ich personálne, materiálne a finan né
zabezpe enie.

Graf 5 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 2009 až 2013
Prame :

Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a makroekonomickej prognózy
Inštitútu finan nej politiky MF SR (cit.19. júna 2011)
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Sumarizácia za roky 1993 – 2013

Graf 6 Porovnanie odporú anej a skuto nej výšky prostriedkov vy lenených zo štátneho rozpo tu na zabezpe enie obrany SR (v % k HDP) v období rokov 1993 až 2013
Prame :

Vlastné spracovanie na základe údajov MO SR a makroekonomickej prognózy
Inštitútu finan nej politiky MF SR (cit.19. júna 2011)

ZÁVER
Zásadným a dlhodobým problémom zaru ovania obrany SR a transformácie OS SR na
síce relatívne malé, ale vysoko kvalitné, primerane moderne vyzbrojené, vystrojené a ve mi
dobre vycvi ené ozbrojené sily, ktoré by mali by

kompatibilné s ozbrojenými silami

ostatných lenských krajín NATO alebo EÚ, je nesúlad medzi stanovenými úlohami na strane
jednej a reálne vy le ovanými zdrojmi na ich realizáciu na strane druhej.
Zdrojová nedostato nos

podstatne limitovala možnos

dlhodobejšej kontinuity

rozvojových plánov rezortu obrany a procesu transformácie ozbrojených síl. Dlhodobo sa
prehlbujúca nerovnováha medzi rozsahom úloh a potrebným zdrojovým rámcom na obranu
štátu sa premieta do sú asného kritického stavu v najdôležitejších oblastiach innosti rezortu
obrany, vrátane rozvoja ozbrojených síl. Tendencia alšieho znižovania zdrojového rámca na
obranu pri o akávanom náraste úloh môže vies už v strednodobom horizonte k postupnej
strate k

ových spôsobilostí ozbrojených síl potrebných na zaru enie bezpe nosti našich

ob anov a štátu, ako aj na plnenie našich medzinárodných záväzkov s negatívnym dopadom
na medzinárodnú kredibilitu SR.
Preto je nevyhnutné zastavi pokles výdavkov na obranu, dosiahnu rovnováhu medzi
rozsahom úloh a dlhodobo stabilným zdrojovým rámcom, potrebným na efektívne budovanie
obranného potenciálu, vrátane rozvoja ozbrojených síl a na plnenie deklarovaných záväzkov
SR do spolo ného úsilia NATO a EÚ. Definova realistický politicko-strategický koncep ný
rámec rozvoja ozbrojených síl, vychádzajúci z objektívnych potrieb obrany a medzinárodných
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záväzkov, ktorý je zdrojovo zabezpe ený, a jeho plnenie pravidelne vyhodnocova na úrovni
vlády a NR SR. Konkrétnu úrove zdrojového rámca bude nutné rieši v kontexte záverov
strategického hodnotenia obrany.
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STRATEGICKÉ HODNOTENIE OBRANY V KONTEXTE
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
generálporu ík Ing. Jaroslav VÝVLEK
2. zástupca ná elníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Vážení itatelia,
teší ma váš záujem o problematiku strategického hodnotenia obrany, pretože obrana
Slovenskej republiky sa týka všetkých ob anov, je celospolo enskou záležitos ou a v
posledných mesiacoch sa stala predmetom intenzívnej verejnej diskusie a záujmu médií.
Pripravil som pre vás poh ad na aktuálny stav procesu (okt. – nov. 2011) strategického
hodnotenia obrany SR v kontexte Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).
Dovo te mi za

krátkym citátom.

„Problém nie je zavies veci nové, staré veci odstráni je problém. „genpor. J Vývlek
V asoch ekonomickej krízy a už nehovoriac dnes, kedy sa hovorí o combecku
ekonomickej recesie, je debata o potrebe výdavkov na obranu obzvláš citlivá. Politickí lídri
sa snažia reagova na pokles národných ekonomík šetrením všade, kde je to možné. Rezorty
obrany sú bežne považované za najmenej bolestné formy šetrenia. Ale nie je to len

alší z

radu nesprávnych krokov, ktorý sa nám v budúcnosti môže nevyplati ? Pri h adaní odpovede
na túto otázku si pomôžem výrokom generálneho tajomníka NATO na mníchovskej
bezpe nostnej konferencii na jar tohto roku:
„Výsledky najnovších udalostí v Egypte a inde sú nejasné a ich dlhodobé dopady sú
nepredvídate né. Jediné, o s ur itos ou vieme je, že staré istoty už neplatia a tektonické
platne sú v pohybe. Dnes nie je v stávke iba svetová ekonomika, ale svetový poriadok. Pre o
práve v tomto ase si Európa myslí, že už nepotrebuje investova do obrany? “
Obrana štátu je plne závislá na zdrojoch pochádzajúcich z daní, ktoré zaplatí
obyvate stvo. Budovanie obranyschopnosti štátu je behom na dlhé trate. Obrana sa nedá
nakúpi u iného štátu, ke ju budeme potrebova . Každý štát je v tomto odkázaný na vlastnú
šikovnos . Aj preto, že obrana je ve mi drahá záležitos , sa štáty združujú do obranných
zoskupení, aby tak dokázali za menej pe azí získa
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viac bezpe nosti. Vstupom do

Severoatlantickej organizácie v roku 2004 sme získali exkluzívne výhody, ktoré plynú zo
záruky kolektívnej obrany spojencov.
Rezort obrany a OS SR boli jedným z k

ových hrá ov pri nap aní základných

predpokladov pre prijatie SR do NATO. Zrušili sme povinnú vojenskú službu. Ob ania majú
prakticky neobmedzené možnosti študova a pracova pod a vlastného výberu kdeko vek v
Európe. Je preto prirodzené, že ob ania Slovenska dnes vnímajú ako naplnené ich základné
akávania v oblasti bezpe nosti. To sa navonok prejavuje aj dlhodobým trendom poklesu
všeobecného záujmu o obranyschopnos

štátu a stav ozbrojených síl. Bezpe nos

je

predpokladom prosperity. Rovnako to platí pre jednotlivca – ob ana, ako aj pre štát ako celok.
Bezpe nos - jednotlivca aj štátu - je predpokladom pre zvyšovanie prosperity – jednotlivca aj
štátu. To je treba ma na pamäti vždy, ke sa uvažuje o zmysluplnosti vynakladania pe azí na
obranu.
Rezort obrany sa po rokoch škrtania zdrojov a utlmovania moderniza ných projektov
ocitol pred zásadným rozhodnutím: Ako

alej? Vývoj bezpe nostnej situácie v

globalizovanom a rýchlo sa meniacom svete (vi aktuálny vývoj v severnej Afrike) vyžaduje,
aby sme si položili viaceré principiálne otázky:
Aké ozbrojené sily Slovensko potrebuje?
o ob an o akáva od ozbrojených síl?
Ko ko je ob an ochotný investova , aby sme si udržali dnešnú úrove bezpe nosti a aj
na alej sme mohli prosperova ako jednotlivci, aj ako spolo nos ?
V dnešnej dobe, hlboko pozna enej ekonomickou krízou, je našou povinnos ou
poukáza na všetky možnosti, ako s obmedzeným zdrojovým rámcom udrža a alej rozvíja
náš vojenský potenciál. O týchto otázkach je celý proces strategického hodnotenia obrany SR.
Pre o teda realizujeme strategické hodnotenie obrany?
Viaceré štáty využívajú strategické hodnotenie obrany ako pravidelný mechanizmus
na hodnotenie stavu zabezpe enia obrany štátu a na jeho alšie usmernenie. K strategickému
hodnoteniu obrany sa spravidla pristupuje pri:
radikálnej zmene bezpe nostného prostredia,
pri zmene stratégie zaru ovania bezpe nosti ob anov a obrany štátu,
resp. pri zásadnej zmene podmienok a zdrojov vy le ovaných pre alší rozvoj ozbrojených síl, o je prípad SR.

30

Tabu ka 1 Nárast angažovanosti OS SR pri riešení úloh MKM.

Vysvetlivky k skratkám v tabu ke 1.
PfP - Partnership for Piece
PARP - Planning and Review Process
MAP - Membership Action Plane
HHG - Helsinky Headline Goal
FG - Force Goals
NRF - NATO Response Force
BG - Battle group

– Partnerstvo pre mier
– Proces plánovania a hodnotenia
– Prístupový plán lenstva
– Helsinský hlavný cie
– Ciele síl
– Sily reakcie NATO
– Bojová skupina

Dynamický nárast kvantitatívnej i kvalitatívnej zaangažovanosti v rámci NATO/EÚ
od vzniku SR ilustruje tabu ka zapojenia sa samostatnej Slovenskej republiky do dynamicky
sa meniaceho bezpe nostného prostredia vo svete . Pre OS SR z toho v sú asnosti vyplýva
celé spektrum úloh z prijatej legislatívy a medzinárodných záväzkov:
Zákon 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR
zaru ova obranu Slovenskej republiky a bezpe nos štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podie

sa na zachovávaní verejné-

ho poriadku a bezpe nosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknute nosti hraníc.
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Medzinárodné záväzky (NATO, EÚ)
Ciele síl NATO
Headline Goal 2010 (EÚ)
Zvyšovanie nasadite nosti a udržate nosti jednotiek OS SR v operáciách MKM
(50%/10%; 40%/8%)
Príspevky do síl reakcie NATO (NRF)
Príspevky do bojových skupín EÚ (EU BG)
Príspevky OS SR na plnenie úloh operácií a misií MKM
Operácie NATO (ISAF, KFOR)
Operácie EÚ (ALTHEA)
Operácie OSN (UNFICYP)
Pozorovate ské misie (EU,OSN,OBSE)
(pozn.: Finan ná náro nos ú asti OS SR v operáciách, za roky 2004 – 2010 vzrástla približne 3x)
Plnenie asisten ných úloh na území SR
monitorova radia nú, chemickú a biologickú situáciu
pripravenos na poskytnutie potrebných síl a prostriedkov na predchádzanie vzniku
krízových situácií alebo elimináciu ich dôsledkov, vrátane zachovania verejného poriadku
podie

sa na innosti pátracej a záchrannej služby

Azda najvä ším problémom rezortu obrany sú zdroje – finan né, personálne a vecné a ich efektívne vynakladanie. Prehlbovanie nerovnováhy medzi plánovanými zdrojmi pre
rozpo et kapitoly MO SR a reálne vy erpanými finan nými prostriedkami pri súbežnom
kvantitatívnom a kvalitatívnom náraste úloh pre OS SR je fakt ktorý nie je možné prehliada .

Deklarovanie jednozna ného smerovania SR do euroatlantických štruktúr v závere
roku 1998 a kritika stavu armády v procese prípravy SR na lenstvo v roku 2001 zo strany
NATO viedli k schváleniu prvého komplexného koncep ného rámca transformácie
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ozbrojených síl (tzv. Model 2010) vládou SR, vrátane garancií potrebných zdrojov pre
kapitolu MO SR na úrovni 1,89, resp. od roku 2003 na úrovni 2 % HDP (uznesenie vlády .
604/2002 z 5.6.2002).
Tabu ka 2 Percentuálny podiel erpaných výdavkov HDP k po tu vojakov od vzniku SR.

Aktualizácia Modelu 2010 v roku 2005 vo forme Modelu 2015 predpokladala zdroje
na úrovni 1,85, resp. od roku 2011 na úrovni 1,86% HDP (uznesenie vlády SR . 1016/2005 z
14.12.2005). Ani v jednom roku však tieto zdrojové predpoklady neboli naplnené, naopak od
roku 2010 dochádza k výraznému prehlbovaniu vnútorného deficitu. (pozn.: Plánovaný
rozpo et 2012 pre MO SR 818 775 tis €; z toho OS SR 556 523 tis € o je 67,9% celkovej
sumy).
Kvantitatívny a kvalitatívny nárast úloh pre OS SR bol sprevádzaný nepretržitým
poklesom po tu príslušníkov OS SR (približne na ¼ východiskového stavu). Tvrdenie, že
redukciou po tov personálu dôjde k nav šeniu zdrojov pre modernizáciu, nie je pravdivé. So
znižovaním po tu personálu v rezorte dochádzalo aj ku kontinuálnemu znižovaniu výdavkov
v prospech rozpo tovej kapitoly MO SR s najvä ším negatívnym dopadom práve na
modernizáciu. Metóda šetrenia zdrojov prostredníctvom radikálnej redukcie po tov OS SR pri
zachovaní stanoveného rozsahu úloh sa vy erpala v roku 2009, kedy OS SR podstúpili
poslednú zásadnú reorganizáciu a zníženie tabu kových aj skuto ných po tov personálu. OS
SR v roku 2009 znížili tabu kový po et personálu o 1 660 vojakov.
Plnenie základného cie a transformácie – teda vybudova

relatívne malé, dobre

vyzbrojené, kvalitne vycvi ené sily disponujúce potrebnými vojenskými spôsobilos ami – bol
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sú as ou programového vyhlásenia každej vlády SR. Avšak ani v jednom volebnom období
projektované ciele neboli naplnené. Najlepšie výsledky transformácie sa prejavili v náraste
kvantity a kvality ú asti OS SR v operáciách MKM. Najslabšie výsledky transformácie sa
prejavili v oblasti modernizácie a rozvoja spôsobilostí. Dnešné OS SR, so svojim rozsahom
spôsobilostí, organiza nou štruktúrou a štruktúrou velenia a riadenia sú založené na prístupe
z roku 2001, kedy bol na základe štandardných plánovacích mechanizmov používaných
v štátoch NATO navrhnutý nový model ozbrojených síl 2010.
Dosiahnutý pokrok v transformácii armády na moderné ozbrojené sily sp ajúce
požiadavky

lenstva SR v NATO a EÚ reprezentuje údaj o celkovej úrovni kvality

spôsobilostí OS SR, ktorá dnes v dôsledku dlhodobého zdrojového deficitu dosahuje
v priemere iba 54 % úrovne interoperability pod a štandardov NATO. Jednotky OS SR
tak nie sú plne integrovate né do bojovej zostavy NATO s výnimkou systému velenia a
riadenia vzdušných síl. Najvä šie resty máme v týchto oblastiach:
70 % pozemnej techniky po dobe životnosti,
systémy a bojové komplety vzdušných síl i hlavná letecká technika sa blížia k hranici
svojej technickej životnosti (okrem MiG 29),
ro ne iba 1 bojový prápor pozemných síl absolvuje predpísaný komplexný výcvik na
stupni prápor.
nálet pilotov MiG-29 dlhodobo nedosahuje ani znížené štandardy - v roku 2010 dosiahol priemerný nálet iba 51 LH,
jednotky PVO vykonali ostré bojové stre by naposledy v roku 2008.
z dôvodu nedostatku finan ných prostriedkov nie je vykonávaný ani výcvik mobiliza ných záloh.
jednotky OS SR nie sú plne integrovate né do bojovej zostavy síl NATO ani v prípade
kolektívnej obrany na území SR s výnimkou systému velenia a riadenia vzdušných síl.
Aké máme možnosti pri riešení kritického stavu v OS SR? V zásade máme iba 3 možnosti:
1. Zachovanie sú asného stavu = Status Quo, kedy sa budeme aj na alej tvári , že je
všetko v poriadku.
2. Vyrovnanie nerovnováhy medzi úlohami (politicko-vojenskou ambíciou štátu) a pride ovaným zdrojovým rámcom na obranu cestou zníženia úrovne politickovojenskej ambície s dopadom na neplnenie medzinárodných záväzkov, o by znížilo
kredibilitu SR v o iach spojencov.
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3. Vyrovnanie nerovnováhy medzi rozsahom úloh a pride ovaným zdrojovým rámcom
na obranu cestou zvýšenia zdrojov na obranu na úrove ku ktorej sa SR pri prístupových procesoch zaviazala.
Vzatím materiálu „Východiská SHO“ na vedomie (24.8.2011) Vláda SR rozhodla
neznižova politicko-vojenskú ambíciu SR s prís ubom stabilizova zdroje na obranu. K
tomu budeme musie prispôsobi celú budúcnos OS SR.
Analýza sú asného stavu OS SR potvrdila, že najvä ší deficit pri realizácii
dlhodobých rozvojových plánov je v modernizácii zastaranej výzbroje a techniky OS SR.
Tento „moderniza ný“ deficit bol vy íslený na cca. 1,5 mld. EUR, avšak v projek nej fáze
procesu SHO sme odhadli, že na obmenu a modernizáciu hlavnej výzbroje a techniky bude
potrebné v najbližších rokoch investova približne 3,3 mld. EUR, o napríklad zodpovedá
viac ako 4 tohtoro ným rozpo tom rezortu obrany.. Je jasné, že takto rozsiahla modernizácia
sa nemôže financova z rezortných zdrojov. Preto sa navrhuje, aby bola financovaná –
podobne ako je tomu aj v iných krajinách - nad rámec rozpo tu rezortu obrany.
Základnými princípmi rozvoja rezortu obrany budú:
1) Strategický rozvoj ozbrojených síl umož ujúci plnenie k

ových priorít pri akceptácii

rizík a obmedzení v dôsledku limitovaného zdrojového rámca:
nepretržitá ochrana a obrana vzdušného priestoru SR (NATINADS),
as SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu,
podpora pri riešení nevojenských krízových situácií,
poskytnutie mechanizovanej brigády v rámci operácie kolektívnej obrany,
prijatie spojeneckých síl na území SR v rámci operácie kolektívnej obrany.
2) Racionalizácia štruktúr velenia a riadenia a zabezpe enia rezortu obrany
a zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti.
Na zvýšenie kvality (interoperability) sú asných síl sa navrhujú tieto opatrenia:
obmena a modernizácia výzbroje a vojenskej techniky,
zabezpe enie úrovne výcviku pod a štandardov NATO,
zabezpe enie úrovne zásob pod a štandardov NATO.
Rezort obrany a ozbrojené sily nechcú by iba nespokojným a pasívnym prijímate om,
ale chcú sa aktívne podie

na tomto procese, o znamená že - musíme šetri . Preto sa

navrhujú rozsiahle opatrenia na zníženie nákladov v nasledujúcich oblastiach:
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Vyriešenie vz ahu ministerstva obrany a generálneho štábu;
Racionalizácia a optimalizácia v nadväznosti na cie ový model ozbrojených síl - postavenie a vz ah s MO SR;
Reorganizácia a racionalizácia;
Zrušenie niektorých prvkov sú asti MO SR;
Analýza možnosti integrácie spravodajských služieb;
Legislatívne zmeny týkajúce sa systému sociálneho zabezpe enia OS SR a zákona o
štátnej službe profesionálnych vojakov. (Doriešenie rôznych terajších náležitosti príslušníkov OS SR);
Redukcia velite ských štruktúr OS SR;
Opatrenia v oblasti reorganizácie taktických jednotiek;
Opatrenia v oblasti infraštruktúry;
Opatrenia v oblasti vyzbrojovania;
Opatrenia v oblasti mobiliza ného rozvinovania;
Opatrenia v oblasti výcviku a personálnej naplnenosti;
Tabu ka 3 Plánovane po ty osôb v rezorte obrany po implementácii nového modelu

Vzh adom na aktuálne potreby vyplývajúce zo zmien v bezpe nostnom prostredí a
skúsenosti získané v pôsobení v operáciách budú s cie om zvýšenia interoperability a kvality
príspevku SR pre kolektívnu obranu vybudované nové spôsobilosti, respektíve vojnovo
rozvinované. Zárove jedným dychom treba prizna , že z dôvodu limitovaného zdrojového
rámca je navrhnuté v mierovej štruktúre ozbrojených síl niektoré prvky reorganizova , resp.
zruši .
Dnes sú ve mi moderné diskusie o riešení problémov nedostatku finan ných zdrojov v
rezortoch obrany krajín NATO i EÚ prostredníctvom iniciatív ako napríklad „smart defense“
a „pooling and sharing“. Aj SR sa aktívne zapája do týchto diskusií a h adania riešení.
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Odborníci sa dnes zhodujú v tom, že tieto iniciatívy nie sú všeliekom, ich pridanou hodnotou
je mnohonárodné zabezpe enie konkrétnych nedostatkových spôsobilostí, nie však okamžité
šetrenie finan ných prostriedkov. SR si prostredníctvom týchto iniciatív zabezpe í
spôsobilos , ktorú individuálne nedokáže vybudova , ale požadované adekvátne zdrojové
krytie a materiálne vybavenie musí ma zabezpe ené.

Obr. 1 Ambície SR v rámci NATO a EÚ

Obr. 2 Ambície OS SR v rámci NATO a V4

Potenciál na preh benie spolupráce medzi krajinami V4 a predovšetkým s

R vidíme

vo viacerých oblastiach ako sú: vzdelávanie, výcvik, logistika, ochrana vzdušného priestoru
at .
Vízia OS SR pre 21. storo ie (požiadavky na vojenské spôsobilosti)
SR je integrálnou sú as ou NATO a EÚ a preto bezpe nos , obrana, stabilita a
prosperita je priamo závislá od obrany, bezpe nosti, stability a prosperity týchto vzájomne sa
dopl ujúcich organizácií. Z tohto dôvodu budú spôsobilosti OS SR aj na alej prioritne
budované a rozvíjané ako nasadite né a schopné pôsobi v celom spektre operácií vrátane
projekcie sily na strategickú vzdialenos .
Tieto spôsobilosti budú považované za dostato né na zabezpe enie obrany a
bezpe nosti teritória a ob anov SR. OS SR nebudú budova žiadne

alšie špecializované

spôsobilosti na riešenie nevojenských krízových situácií. Predpokladá sa, že OS SR budú
svojimi jedine nými podpornými a zabezpe ovacími spôsobilos ami vhodne rozširova
spektrum spôsobilostí budúceho integrovaného záchranného systému SR a to nielen vo fáze
bezprostrednej reakcie na krízu, ale už vo fáze plánovania, zabezpe ovania interoperability
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spôsobilostí jednotlivých dotknutých subjektov a tiež v rámci komplexného manažmentu
následkov krízových situácií.
Základným východiskom návrhu vízie OS SR pre 21. storo ie je zachovanie platnej
politicko-vojenskej ambície, stanovenej v Obrannej stratégii SR z roku 2005 a nemennos
rozsahu plnenia

alších vojenských záväzkov SR vo i NATO a EÚ. SR naplní politický

záväzok dosiahnu do roku 2014 požadovanú úrove 50% nasadite nosti a 10% udržate nosti
síl v operáciách pod vedením NATO. Pre naplnenie tohto záväzku OS SR do za iatku roka
2012 zabezpe ia dosiahnutie po iato nej opera nej spôsobilosti jednej mechanizovanej
brigády s vlastnými brigádnymi prvkami bojovej podpory a bojového zabezpe enia a do
za iatku roka 2018 dosiahnutie jej plnej opera nej spôsobilosti.
Vízia OS SR pre 21. storo ie: OS SR budú akcieschopnou a dôveryhodnou profesionálnou vojenskou organizáciou, ktorá bude v rámci kolektívnej obrany spojencov a ú as ou
na riešení konfliktov v rámci medzinárodného krízového manažmentu schopná kedyko vek a
kdeko vek rozhodne, ú inne a efektívne naplni im ur ené poslanie pri ochrane, podpore, obhajobe, obrane a presadzovaní bezpe nostných záujmov SR. Pre naplnenie tohto základného
poslania budú OS SR rozvíja vyvážené spektrum dostupných, flexibilných a zdrojovo dosiahnute ných vojenských spôsobilostí a systém velenia a riadenia s vysokým stup om afiliácie do štruktúry síl NATO.
Budúce OS SR budú pozostáva z týchto druhov síl:
sily na okamžité bojové použitie (sily vysokej pripravenosti) - sily letectva na plnenie
úloh v Integrovanom systéme protivzdušnej obrany NATO (NATINADS) a Letecká pátracia
a záchranná služba (LPZS), pozemné jednotky v pohotovostnom režime NRF (plnenie
dobrovo ného medzinárodného vojenského záväzku SR poskytova jednotku vo ve kosti 0,9
percenta zo Síl okamžitej reakcie NATO – IRF) alternatívne v pohotovostnom režime EU
BG, sily pre mechanizovanú práporovú skupinu a sily pre plnenie špeciálnych úloh vrátane
ich podporných prvkov,
sily na zabezpe enie schopnosti rýchlo zvýši

bojový potenciál (sily nižšej

pripravenosti) - sily, potrebné pre tvorbu a poskytnutie mechanizovanej brigády na asovo
ohrani ené obdobie, velite ské a podporné štruktúry, nevyhnutné pre plnenie úloh
ozbrojených síl (vrátane špecifických a jedine ných vojenských spôsobilostí na podporu
orgánov verejnej moci pri riešení nevojenských krízových situácií),
sily založené na aktívnych zálohách/vojakoch na špeciálny kontrakt (rozvinované sily)
- nevyhnutné sily (vojenských špecialistov) na plnenie úloh v rámci podpory orgánov verejnej
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moci pri riešení nevojenských krízových situácií na území SR a v medzinárodnom krízovom
manažmente,
sily založené na mobiliza nej spôsobilosti (mobiliza ne rozvinované sily) – sily
nevyhnutné pre systém obrany SR a pre zaistenie ochrany objektov osobitnej dôležitosti
a alších dôležitých objektov na území SR a podporu prijatia spojeneckých síl v rámci
operácie kolektívnej obrany na území SR.
Riziká pre udržate ný rozvoj OS SR
Cie ová organiza ná štruktúra budúcich Ozbrojených síl SR kapacitne a kvalitatívne
zodpovedá platnej politicko-vojenskej ambícii SR a je založená na predpoklade neznižovania
objemu zdrojov vynakladaných na rozvoj OS SR a ich efektívne využívanie. V prípade
nenaplnenia tohto predpokladu môžu ma na udržate nos rozvoja OS SR vplyv viaceré
riziká:
1. Zdroje budú posta ova iba na udržiavanie sú asného (v mnohých ukazovate och už dnes
deficitného) tempa a kvality plnenia medzinárodných záväzkov a úloh OS SR,
2. Bude pokra ova spoma ovanie postupu transformácie OS SR a dosahovania štandardov
interoperability NATO.
3. Bude pokra ova prehlbovanie zaostávania technologickej úrovne hlavných zbra ových
systémov OS SR za štandardmi NATO.
4. Bude pokra ova zhoršovanie technického stavu už dnes zastaranej vojenskej techniky.
5. Bude pokra ova pokles intenzity a kvality prípravy a výcviku jednotiek OS SR a s tým
úmerne bude narasta po et prípadov nesplnenia ani minimálnych certifika ných požiadaviek
NATO.
6. Bude pokra ova spotrebovávanie centrálnych zásob munície, palív a ostatného materiálu,
ur ených pre krízové situácie ako náhrada za materiál chýbajúci na zabezpe enie nevyhnutného výcviku jednotiek pred ich nasadením do operácií MKM.
7. Bude pokra ova odkladanie neodvratnej zásadnej modernizácie a obmeny výzbroje, priom celkové náklady na jej realizáciu sa budú s každým rokom odkladu zvyšova .
8. Bude sa znižova efektivita investícií do prípravy a výcviku profesionálnych vojakov.
Základné princípy rozvoja spôsobilostí budúcich OS SR (model cie ovej podoby OS SR)
Zachovanie politicko-vojenskej ambície SR nevyžaduje zužovanie aktuálneho spektra
vojenských spôsobilostí OS SR. Analýza sú asného stavu OS SR poukázala na nízku úrove
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dosiahnutej interoperability vojenských spôsobilostí a na neudržate nos sú asného prístupu
k ich rozvoju. Z toho vyplýva, že viac, ako prehodnotenie spektra požadovaných spôsobilostí
OS SR je v sú asnej dobe aktuálna otázka zmeny celkovej filozofie prístupu k rozvoju
spôsobilostí OS SR. Predovšetkým vo vz ahu k nestabilnému zdrojovému rámcu a miere
dostupnosti finan ných zdrojov na rozvoj vojenských spôsobilostí spolo ne s prehodnotením
mechanizmov dosahovania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov týchto spôsobilostí.
Pri rozvoji spôsobilostí OS SR sa budú uplat ova tieto základné princípy:
Dostupnos

síl. Sily a spôsobilosti budú použite né a udržate né v operáciách

kolektívnej obrany a medzinárodného krízového manažmentu s minimálnymi vojensko technickými obmedzeniami. Pripravenos síl na použitie bude zodpoveda potrebám Aliancie.
Sily a spôsobilosti budú budované ako plne nasadite né. Budú schopné pôsobi v zložitých
geografických a kultúrne náro ných podmienkach a v oblastiach s minimálnou infraštruktúrou
a s minimálnou podporou hostite skej krajiny. OS SR budú disponova potrebnou úrov ou
strategickej a taktickej mobility.
Flexibilita síl. Sily

a spôsobilosti budú schopné plnohodnotne pôsobi

v

mnohonárodnom zoskupení spojeneckých síl. Pre naplnenie tohto princípu sa bude zvyšova
miera afiliácie jednotiek OS SR do mierových štruktúr síl NATO a EÚ. Budú sa realizova
projekty a iniciatívy, ktoré

povedú k posil ovaniu interoperability OS SR vrátane

rozširovania a prehlbovania medzinárodnej vojenskej spolupráce.
Zdrojová dosiahnute nos síl. Udržate ný rozvoj ozbrojených síl a ich spôsobilosti
bude zaistený finan nými zdrojmi, ktoré v rámci dostupného stabilného zdrojového rámca
rezortu obrany SR neklesnú pod „rozumne“ stanovenú úrove . Pre zabezpe enie vysokej
efektivity a ú innosti používania disponibilných zdrojov a dlhodobej udržate nosti plnenia
úloh bude v OS SR realizovaná cielená alokácia personálnych, finan ných a vecných zdrojov,
založená na strednodobom predur ovaní jednotiek na plnenie úloh a cyklickom systéme
riadenia ich prípravy, použitia a regenerácie po splnení úlohy (životný cyklus jednotiek OS
SR).
Vyváženos spôsobilostí. OS SR budú rozvíja spektrum vojenských spôsobilostí,
ktoré bude zais ova ich schopnos ú inne a efektívne participova na riešení dnešných už
aktuálnych alebo hroziacich kríz a zárove bude zais ova ich schopnos v budúcnosti eli
novým bezpe nostným hrozbám.
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ZÁVER
Toto bol iba hrubý ná rt o chceme implementáciou SHO v rezorte obrany a hlavne v
OS SR dosiahnu . Miera úspešnosti a realizácie teoretických predpokladov a analýz do
praktického života bude závisie od mnohých vonkajších, ale aj vnútorných faktorov, ktoré
v tejto turbulentnej dobe niekto

ažko môže 100% predpoklada

a nebodaj ešte plne

eliminova . Historická pravda je však taká, že pravé v dobách neistých stúpa opodstatnenos
ma

základy štátu na pevných pilieroch a som hlboko presved ený, že Ozbrojené sily

Slovenskej republiky majú predur enie a potenciál po realizácií navrhovaných opatrení
k ich stabilizácií a rozvoju takým pilierom zosta .

Recenzent: doc. Ing. Pavel BU KA, CSc.
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ABSTRAKT
V rámci innosti Európskej obrannej agentúry sú najdôležitejšie procesy a innosti
v oblastiach obranných spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií pre budúce
obranné a bezpe nostné spôsobilosti. K

ovými pre tieto oblasti v rámci EDA sú jej

strategické dokumenty, od ktorých sa odvíjajú procesy, innosti a zameranie práce tejto
významnej európskej inštitúcie. Európska obranná agentúra umož uje ekonomicky efektívne
a na vysokej technologickej úrovni rozvíja

národné aj európske obranné spôsobilosti.

Vytvára siete expertov a podmienky na výmenu informácií a h adanie priestoru pre riešenie
aktuálnych požiadaviek. Je dôležité, aby rezort obrany SR aktívne spolupracoval s Európskou
obrannou agentúrou ako jedine nou a z h adiska rozvoja obranných spôsobilostí k
európskou inštitúciou.

ovou

lánok sa venuje problematike strategických dokumentov Európskej

obrannej agentúry a napomáha tak k zapojeniu sa do európskej spolupráce v týchto oblastiach.
ové slová: Európska obranná agentúra (EDA), strategické dokumenty, obranné
spôsobilosti, obranný výskum, technológie, vyzbrojovanie, technologická a priemyselná
základ a

ÚVOD
Z h adiska rozvoja a podpory Spolo nej bezpe nostnej a obrannej politiky (CSDP)
Európskej únie patria k najvýznamnejším procesy a

innosti v oblastiach obranných

spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií pre budúce obranné a bezpe nostné
spôsobilosti, európskej spolupráce vo vyzbrojovaní, európskej obrannej priemyselnej
a technologickej základne (EDTIB) a európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou
(EDEM). Uvedené oblasti sú zásadnými v rámci
(EDA).
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innosti Európskej obrannej agentúry

Znalosti o týchto špecifických oblastiach by mali by

takisto z radu dôvodov

predmetom záujmu predovšetkým pracovníkov rezortu obrany Slovenskej republiky,
bezpe nostnej komunity ako aj lenov Združenia bezpe nostného a obranného priemyslu SR
(ZBOP). K

ovým dokumentmi pre tieto oblasti v rámci EDA sú jej strategické dokumenty,

od ktorých sa odvíjajú procesy,

innosti a zameranie práce tejto významnej európskej

inštitúcie, ktorej lenom je aj Slovenská republika.
Práve znalos týchto strategických dokumentov, odsúhlasených nielen na európskej
úrovni, ale aj predstavite mi Slovenskej republiky (EDA je aj našou agentúrou a nie nejakou
„cudzou“ európskou inštitúciou), môže by prínosom pre zainteresovaných pracovníkov
v oblasti obrany a bezpe nosti štátu, subjekty bezpe nostného a obranného priemyslu
a alšie organizácie najmä z h adiska lepšieho poznania možností, ktoré EDA poskytuje pre
zapojenie sa do jednotlivých oblastí európskej spolupráce.
1.

Poslanie a hlavné funkcie EDA
Európska obranná agentúra plní k

ové poslanie, funkcie a úlohy v oblastiach

obranných spôsobilostí, obranného výskumu a rozvoja technológií, európskej spolupráce vo
vyzbrojovaní a európskeho obranného priemyslu, ako aj v kontexte úsilia zú astnených
lenských krajín Európskej únie dosiahnu

harmonizáciu svojich aktivít, eliminova

nepotrebné duplicity a racionalizova európsky sektor obranného výskumu a vyzbrojovania,
vrátane spolo ného sústredenia zdrojov na zabezpe enie odpovedajúceho rozvoja obranných
technológií a priemyselných kapacít. EDA bola zriadená na základe dokumentu Jednotná
akcia (Joint Action) Rady 2004/551/CFSP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej
agentúry.
V súlade so svojím poslaním, ktoré je špecifikované v Jednotnej akcii plní Agentúra
nasledujúce štyri špecifické funkcie:
a)

Rozvíja obranné spôsobilosti (Defence Capabilities) v oblasti krízového riadenia a to
najmä stanovovaním požiadaviek pre budúce obranné spôsobilosti EÚ v spolupráci
s alšími orgánmi Rady.

b)

Podporuje a posil uje európsku spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (Armaments),
pri om dôraz je položený na rozvoj a návrhy nových multilaterálnych projektov spolupráce v tejto oblasti a podporu efektívneho obstarávania a zmluvných procesov.

c)

Podporuje zdokonalenie obranného výskum a rozvoja technológií (R&T – Research
and Technology). Okrem iných iniciatív podporuje spolo ný obranný výskum
s lepšie stanovenými cie mi so zoh adnením skúseností z WEAG a WEAO, pri om
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úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi EÚ za ú elom minimalizova redundanciu
a maximalizova synergiu aj s využitím duálnych programov prinášajúcich prospech
pre obranný a bezpe nostný ako aj civilný sektor.
d)

Vytvára konkurencieschopný Európsky trh s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM
- European Defence Equipment Market), za sú asného posil ovania Európskej obrannej a priemyselnej základne (EDTIB - European Defence Industrial and Technological Base). Dôraz je položený na vypracovanie adekvátnych politík a stratégií
v spolupráci s radou a priemyslom, ktoré by mali pomôc vyvarovaniu sa existujúcej
fragmentácie, zdokonali hlavné zásadné obranné technológie a konkurencieschopnos európskeho obranného priemyslu na globálnej úrovni a zmenši európsku závislos na vonkajších dodávate och v tých priemyselných kapacitách, ktoré sú považované za k

ové v rámci Plánu rozvoja spôsobilostí (CDP- Capabilities Development

Plan).
Nové možnosti a výzvy týkajúce sa pôsobnosti, funkcií a budúcnosti EDA je potrebné
vidie aj v kontexte schválenia a nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.
Poslanie a funkcie EDA sú zvýraznené a definované v konsolidovanom znení
Zmluvy o Európskej únii v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy
podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá nadobudla platnos 1. decembra 2009.
V Hlave V, Kapitole 2, Oddiele 2 „Ustanovenia o Spolo nej bezpe nostnej a obrannej
politike“ sa v l. 42, ods. 3

konsolidovaného znenia tejto zmluvy zvýraz uje záväzok

lenských štátov postupne zlepšova

svoje vojenské spôsobilosti. Európskej obrannej

agentúre sú v tejto súvislosti stanovené nasledujúce hlavné funkcie:
ur ova opera né požiadavky,
presadzova opatrenia na splnenie týchto požiadaviek,
prispieva k identifikácii a prípadne k vykonávaniu akýchko vek opatrení potrebných na posilnenie priemyselnej a technologickej základne odvetvia obrany,
podie

sa na vymedzení európskych spôsobilostí a európskej politiky v oblasti

vyzbrojovania,
pomáha Rade EÚ pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí.
V nadväznosti na tieto hlavné funkcie pod a

lánku 45, ods. 1 konsolidovaného

znenia Zmluvy o Európskej únii poslaním Európskej obrannej agentúry podliehajúcej
vedeniu Rady EÚ je:
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a) prispieva k ur ovaniu cie ov vojenských spôsobilostí lenských štátov a hodnoteniu dodržiavania záväzkov prijatých lenskými štátmi v oblasti spôsobilostí;
b) podporova harmonizáciu opera ných potrieb a prijímanie efektívnych a kompatibilných
metód obstarávania;
c) navrhova mnohostranné projekty na plnenie cie ov v oblasti vojenských spôsobilostí a
zabezpe ova koordináciu programov vykonávaných lenskými štátmi a riadenie osobitných
programov spolupráce;
d) podporova výskum v oblasti obranných technológií, koordinova a plánova spolo nú
výskumnú innos a štúdie technických riešení, ktoré zodpovedajú budúcim opera ným potrebám;
e) prispieva k ur ovaniu a v prípade potreby k vykonávaniu všetkých užito ných opatrení na
posil ovanie priemyselnej a technickej základne odvetvia obrany a na zvyšovanie efektívnosti
vojenských výdavkov.
Nové aspekty obsiahnuté v Zmluve o Európskej únii sa týkajú aj úloh Agentúry
v mechanizmoch stálej štruktúrovanej spolupráce, kde Európska obranná agentúra
prispieva k pravidelnému hodnoteniu príspevkov zú astnených lenských štátov v oblasti
obranných spôsobilostí a pravidelne ro ne predkladá o tejto problematike správu Rade
Európskej únie. Agentúra v týchto oblastiach, ako aj v záležitostiach európskej obrany ako
takej úzko spolupracuje s alšími orgánmi, inštitúciami a predstavite mi Európskej únie
a musí upev ova a harmonizova vz ahy s rôznorodými inštitucionálnymi stranami v Európe
za udržovania a posil ovania úzkych vz ahov s jej lenskými štátmi, v prospech ktorých je
vytvorená.
2

Strategické dokumenty EDA
Strategický rámec pre

innos

EDA vytvárajú základné schválené strategické

dokumenty, ktoré Agentúra v svojich hlavných oblastiach pôsobnosti spracovala.
K týmto strategickým dokumentom patria:
Plán rozvoja spôsobilostí (CDP - Capability Development Plan ), ktorý nadviazal na skôr spracovanú Dlhodobú víziu (LTV - Long-Term Vision ),
Stratégia európskeho obranného výskumu a technológií (EDRT Strategy),
Stratégia pre európsku spoluprácu vo vyzbrojovaní (EAC Strategy),
Stratégia pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základ u (EDTIB
Strategy).
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2.1 Plán rozvoja spôsobilostí (CDP)
Riadiaci výbor EDA na úrovni ministrov obrany schválil v októbri 2006 Dlhodobú
víziu (LTV) pre európske obranné spôsobilosti. Dokument LTV, založený na analýze
budúcich trendov, bol prvým dokumentom Agentúry zameraným na „zobrazenie“ vízie
rozvoja spôsobilostí, avšak z h adiska zamerania sa na potreby v tejto oblasti mal krátkodobý
charakter.

alším krokom bolo na základe úlohy stanovenej pre EDA Riadiacim výborom

v októbri 2006 spracova Plán rozvoja spôsobilostí (CDP- Capability Development Plan),
ktorý zoh adnil výsledky prác z LTV. Práce na CDP trvali 18 mesiacov a bol schválený
Riadiacim výborom EDA v júli roku 2008. Spracovaný bol za úzkej spolupráce medzi EDA ,
expertmi lenských štátov, EUMC a EUMS.

2.1.1 Charakteristika CDP
CDP, ktorý definuje potreby pre spôsobilosti z krátkodobého do dlhodobého h adiska,
možno považova nielen za jeden zo základných strategických dokumentov EDA, ale za
„celkový strategický nástroj“ v súbore štyroch dlhodobých stratégií EDA.. CDP je „hnacím“
dokumentom pre oblas obranného výskumu a technológií, spolupráce vo vyzbrojovaní a pre
obranný priemysel. CDP nie je „Plánom“ v tradi nom zmysle, popisujúcim po et jednotiek
alebo množstvo vy lenenej výzbroje a techniky zo strany lenských štátov. Lepšie povedané
„zobrazuje“

potrebnos

budúcich

spôsobilostí,

berúc

do

úvahy

vplyv

budúcich

bezpe nostných výziev, technologický vývoj a alšie trendy. Identifikuje priority pre rozvoj
spôsobilostí a príležitosti pre zú astnené

lenské štáty spolupracova

pri dosiahnutí

stanovených spôsobilostí. Napomáha lenským štátom spracova ich národné obranné plány
a programy, ktoré by mali by

založené na správnej rovnováhe ambícií a existujúcich

zdrojov, umož ujúcich identifikáciu a pridelenie priorít a následnú kontrolu so zoh adnením
opera ných, technických a finan ných výziev.

2.1.2 Princípy pre spracovanie CDP
Pri spracovaní CDP boli zobrané do úvahy nasledujúce princípy:
CDP chce informova národné obranné plány a programy, nie je však nadnárodný
plán,
je tiež nástrojom pre uvedenie príležitostí spoji sa a spolupracova ,
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je k

ovým nástrojom a katalyzátorom pre plánovanie síl a plánovanie spôsobi-

lostí založených na rozvoji spôsobilostí,
je rámcom pre hodnotenie základného charakteru sú asných a budúcich operácií,
podporuje koncep ný rozvoj,
podporuje koherentnú integráciu technológií do obranných spôsobilostí,
podporuje rozvoj vhodných stratégií pre implementáciu koncepcií,
je živým dokumentom, ktorý bude primerane novelizovaný v úzkej spolupráci
s lenskými štátmi a alšími orgánmi EÚ.
2.1.3 Základné oblasti CDP
CDP je založený na štyroch oblastiach /líniách (strands):
Oblas

A (spracovanie vedené Vojenským výborom EÚ- EUMC): založená je na

pokroku vo väzbe na HLG 2010 následného Katalógu pokroku 2007 a týka sa všetkých záležitostí týkajúcich sa dostupných síl a kapacít vy lenenými lenskými štátmi, kvantitatívnym
a kvalitatívnym identifikovaním nedostato ných spôsobilostí ako aj opera ných rizík. Výsledkom tejto oblasti je prioritný zoznam nedostato ných spôsobilostí pre krátkodobé
obdobie.
Oblas

B (spracovanie vedené EDA): zoh adnila výsledky analýz a výstupov

z po iato nej Dlhodobej vízie (LTV). Jej cie om je identifikova možné budúce trendy
v charakteristikách spôsobilostí v rámci hlavných úloh ESDP a obranných spôsobilostí
do roku 2025, ako aj príslušné vojenské úlohy. Práce v tejto oblasti boli rozdelené do dvoch
etáp:
Etapa 1 (jún 2007-marec 2008): boli analyzované riziká, hrozby a príležitosti pre
operácie ESDP od sú asnosti do r.2025,
Etapa 2: zaoberala sa poh adom na možné trendy spôsobilostí od sú asnosti do
r.2025+ vo väzbe na riziká a hrozby zistené v etape 1 a rozvoj v oblasti vedy
a technológií. V rámci tejto etapy bol pripomienkovaný „Všeobecný zoznam vojenských úloh“ (Generic List of Military Tasks) pre každú oblas spôsobilostí
s cie om definova

postupy pre tieto úlohy, ktoré by mali by

vykonávané

v horizonte rokov 2010 až 2025. Uvádzané sú úlohy v krátkodobom horizonte (do
r.2012), strednodobom (2013-2018) a dlhodobom (2019 - 2025+). Tento dokument
má hierarchickú štruktúru a umož uje preh adnú orientáciu v týchto úlohách.
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Oblas C (spracovanie vedené EDA): založená je na plánoch a programoch lenských
štátov. Ide o online databázu prístupnú lenským štátom, prostredníctvom ktorej môžu
oznamova na dobrovo nom základe ich národné plány a programy. S využitím informácií
získaných z tejto databázy, Agentúra prezentuje objavujúce sa možnosti pre spoluprácu pre
tieto plány a programy. EDA ako sú as pokra ujúceho procesu analyzovania databázy prezentuje možnosti pre vzájomnú spoluprácu a predkladá odporú ania pre implementáciu
v každej z týchto oblastí, pri om je zabezpe ený súlad s príslušnými IDT a Riadite stvom
EDA pre vyzbrojovanie.
Oblas D (spracovanie vedené EUMC): jej cie om je poskytnú pre CDP požiadavky na spôsobilosti vychádzajúce zo získaných skúseností v operáciách krízového manažmentu.
CDP je k

ovým dokumentom pre systematické ustanovenie

inností v oblasti

rozvoja obranných spôsobilostí. Ide o dokument zásadného významu nielen pre orgány
obranného plánovania a obrannej politiky rezortov obrany lenských krajín EDA, ale aj pre
orgány vyzbrojovania – národných riadite ov pre vyzbrojovanie, orgány obranného výskumu
a rozvoja technológií – národných riadite ov pre R&T a zložky ministerstiev zahrani ných
vecí lenských štátov Agentúry, ako aj alšie inštitúcie predovšetkým v oblasti bezpe nostnej
a obrannej politiky. Dokument CDP ako taký je klasifikovaného charakteru. K dispozícii pre
širšiu verejnos je brožúra o Pláne rozvoja spôsobilostí (CDP) pod názvom „ Budúce trendy
z CDP“ , uverejnená na web stránke Agentúry.

2.1.4 Prioritné obranné spôsobilosti a innosti EDA
Na základe všeobecných záverov špecifikovaných v CDP bol spracovaný prvý
Po iato ný zoznam 12 prioritných spôsobilostí EDA a následne bolo v roku 2008
stanovených dvanás novelizovaných prioritných spôsobilostí vychádzajúcich z oblastí CDP.
Zameranie a zdokona ovanie obranných spôsobilostí je neustálym procesom. Vychádza sa pri
om predovšetkým z Katalógu pokroku pri plnení Hlavných cie ov síl, skúseností z operácií
CSDP, vstupov Vojenského výboru EÚ, programov

lenských štátov pre zdokonalenie

spôsobilostí a z vykonávaných analýz. Na základe informácií z vyššie uvedených vstupov,
skúseností a analýz schválil Riadiaci výbor EDA v marci 2011 súbor prioritných inností
v rámci CDP, ktoré budú hlavnými pre zameranie práce EDA v nadchádzajúcich rokoch.
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Súbor týchto prioritných inností je možné rozdeli na tri skupiny:
a) Top 10 priorít CDP, ktoré sú uvedené v tabu ke1.
Tabu ka 1 Top 10 priorít v rámci CDP (od marca 2011)
Top 10 priorít CDP
1. Boj proti improvizovaným výbušným zariadeniam
2. Zdravotnícka podpora
3. ISR (spravodajstvo, preh ad, prieskum)
4. Vrtu níky
5. Kybernetická ochrana
6. Multinárodná logistická podpora
7. Informa ná výmena v rámci CSDP
8. Manažment strategickej a taktickej leteckej dopravy
9. Palivá a energia
10. Zabezpe enie mobility

b) Rozvíjajúce sa innosti v nasledujúcich oblastiach:
- Opatrenia proti námorným mínam,
- Ochrana proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým zbraniam,
- Boj proti prenosným systémom protivzdušnej obrany,
- Vojenské spravodajstvo (získavanie informácií prostredníctvom udských zdrojov).

c) Hlavné oblasti/prostredia pre rozvoj:
- Komplexný prístup,
- Spôsobilos vytvárania sietí (NEC- Network Enabled Capability),
- Manažment frekven ného spektra pre spôsobilosti EÚ,
- Vesmír,
- Jednotné európske nebo.
Orientácia na vyššie uvedené spôsobilosti umožní reštrukturalizáciu a zameranie
pracovného programu EDA za ú elom integrovaného prístupu pre zabezpe enie prvoradých
potrieb a formovanie Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne tak, aby
mohla podporova tieto potreby. Uvedené prioritné oblasti spôsobilostí

slúžia tiež ako

referen né oblasti pre EDA pri rozvoji alších strategických iniciatív v oblasti spolupráce vo
vyzbrojovaní, obranného výskumu a rozvoja technológií a v oblasti obrannej technologickej
a priemyselnej základne.
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Budúci úspech CDP a tým aj budúcich európskych vojenských spôsobilostí bude
závisie predovšetkým na tom, akú dôležitos budú zú astnené lenské krajiny dáva svojej
angažovanosti v tomto procese.
2.2 Stratégia európskeho obranného výskumu a technológií
Stratégia európskeho obranného výskumu a technológií (EDRT Strategy – European
Defence Research & Technolgy Strategy) bola schválená na rokovaní Riadiaceho výboru
EDA na úrovni ministrov obrany d a 10. novembra 2008.
Fundamentálnym cie om stratégie (zvýrazneným v jej asti „Vízia“) je zdokonali
a dosiahnu
a v oblasti

viac efektívny rozvoj spolupráce v základnom a aplikovanom výskume
technologických

demonštrácií

a tým

zabezpe

dodávanie

adekvátnych

technológií pre podporu obranných spôsobilostí v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom
asovom horizonte. Z tohto h adiska je investovanie do oblasti obranného výskumu a rozvoja
technológií životne dôležité pre zú astnené lenské štáty EDA pre ich budúce obranné
spôsobilosti a priemyselné kapacity. Z tohto aspektu stratégia reaguje na dve prí iny, ktoré
spôsobujú problémy. Prvou prí inou vo väzbe na potrebnos zvýšenia nákladov na obranný
výskum a technológie v národných rozpo toch na obranu je, že tieto zostávajú v súvislosti
s obmedzenými národnými obrannými rozpo tami príliš malé. Druhou prí inou je, že vä šina
finan ných prostriedkov do obranného výskumu a technológií je investovaných na národnej
úrovni ( v r.2008 okolo 87%) a nedarí sa vynaklada finan né prostriedky lepšie a viac
spolo ne. V tejto súvislosti je potrebné zvýrazni , že ministri obrany lenských štátov EDA
v novembri 2007 súhlasili so zvýšením výdavkov na R&T v národných celkových
rozpo toch na obranu na úrove

2% a s dosiahnutím úrovne spolo ného európskeho

obranného výskumu a rozvoja technológií na úrove 20%, o je zvýraznené v úvode aj
v závere stratégie.
R&T stratégiu nemožno vidie ako statický proces. Práve naopak, je ju potrebné
vidie

ako aktívny proces, ktorý prispieva k dosiahnutiu prospechu svojimi výhodami

realizovanými v priebehu asu. Stratégia by mala by zoh ad ovaná pri riadení a príprave
postupov pre všetky aktivity v obrannom výskume a rozvoji technológií.
Stratégia zahr uje plánovaciu aj implementa nú fázu, o je zoh adnené v obsahu jej
troch strategických cie ov ( v troch hlavných oblastiach):
strategický cie

ZÁMERY (The „ENDS“) definuje zoznam k

ových techno-

lógií pre európsky obranný výskum a technológie, t.j. definuje technológie do ktorých je potrebné investova , aby boli splnené potrebné spôsobilosti,
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strategický cie PROSTRIEDKY (The „MEANS“) uvádza mechanizmy, procesy
a štruktúry (správne nástroje) pre najefektívnejšie dosiahnutie zámerov,
strategický cie SPÔSOBY (The „WAYS“), ktorý sa týka implementácie „Zámerov (Ends)“ a „Prostriedkov (Means)“ prostredníctvom plánov a programov
2.2.1 Strategický cie - ZÁMERY / PRIORITY
Zámery („Ends“) sú technológie, do ktorých by malo by usmer ované investovanie,
aby nap ali ambície zú astnených

lenských štátov v oblasti zdokonalenia európskych

obranných spôsobilostí a priemyselných kapacít. Stratégia v tejto súvislosti na otázku ako
identifikova a realizova tieto zámery, zvýraz uje, že základom je spracovanie zoznamu
európskych prioritných technológií a oblastí pre výskum, na ktoré je potrebné zamera úsilie.
Tieto zámery/priority by mali by zdôvodnené príslušnými kritériami. K základným kritériám
by mal by prístup zameraný na rozvoj spôsobilostí v programovaní pre výskum a rozvoj
technológií.

alšími kritériami by mal by vplyv zásadných technologických objavov na

spôsobilosti, posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, menší
po et alebo nezávislos na kritických technológiách, príležitosti pre spoluprácu, alternatívy
pre akvizíciu a i. Stratégia špecifikuje, že definícia zámerov/prioritných technológií musí by
sprevádzaná spolo nými projektmi R&T s detailne spracovanými plánmi, pri om by mala
by

zabezpe ená rovnováha medzi projektmi orientovanými na rozvoj spôsobilostí

a projektmi, ktoré sú viac vedeckého a technického charakteru. Cie om by mala by
schopnos predchádza novým hrozbám a by v popredí s pokro ilými technológiami, aby
bolo možné dosiahnu vojenskú superioritu. Osobitná pozornos by mala by venovaná
prierazným a vznikajúcim technológiám, aby sa dali vopred posúdi ich potenciálne aplikácie
pre obranu.
Pozornos by mala by venovaná vhodnému použitiu finan ných nákladov, pri om by
sa mali zoh adni v sú asnosti riešené projekty ako aj výsledky minulého spolo ného úsilia.
Zámery si budú vyžadova

generovanie spolo ných projektov/programov spolupráce

realizovaných pod vhodným rámcom (napr. EDA) a použitie príslušných nástrojov (projekty
kategórie A, kategórie B, spolo né investi né programy, využitie opera ného rozpo tu EDA
a i).
2.2.2 Strategický cie PROSTRIEDKY
V jeho úvode sa zvýraz uje dôležitos rozvoja správnych nástrojov pre dosiahnutie
zámerov. Cie mi prostriedkov musí by
štruktúry, ktoré pomôžu zdokonali

snaha o taký rámec, mechanizmy, procesy a

požadované parametre stanovené v „zámeroch“
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prostredníctvom
inštitúciami.

rôznych

Príslušné

foriem

spolupráce, vrátane spolupráce s medzinárodnými

„prostriedky“

by

mali

by

analyzované

a zoskupované

do nasledujúcich klasterov:
Zdokonalenie integrácie obrannej technologickej a priemyselnej základne do širšej
dodávate skej báze
Tieto prostriedky sú zamerané na udržanie bezpe nosti európskych dodávok
prostredníctvom posilnenia konkurencieschopnosti a zvýšenia ú innosti obranného priemyslu
EÚ prostredníctvom zdokonalenia základne obranného výskumu a rozvoja technológií.
Príslušné prostriedky by mali by zamerané predovšetkým na:
-

ustanovenie strategického dialógu s priemyslom a poskytovate mi služieb v oblasti výskumu, vrátane civilného výskumu,

-

zabezpe enie vhodnej koordinácie s alšími sie ami v oblasti R&T a zložkami,

-

rozšírenie dodávate skej báze,

-

podporu sietí excelentností v oblasti R&T.

Presadzova

podporu technológií ako doplnku k zložke spôsobilostí (Technology

„push“ na rozdiel od Capability „pull“)
Prostriedky v rámci tohto klastera sú zamerané na zabezpe enie toho, aby Európa
mala na príslušných miestach správne nástroje pre identifikovanie vznikajúcich alebo
prierazných technológií, ktoré by mali vyústi do budúcich zámerov/priorít pre zabezpe enie
toho, aby Európa zostala krok dopredu pred možnými protivníkmi. Odporú ania v tejto
oblasti obsahujú:
-

zdokonalenie zdie aného pozorovacieho mechanizmu v oblasti R&T,

-

podporu uvedomenia si dôležitosti civilných technológií pre obranné ú ely,

-

rozvoj asovo zameraných plánov rozvoja technológií.
Zdokonali efektívnos

spolupráce v oblasti výskumu a technológií

Tieto prostriedky sú zamerané na zdokonalenie rýchlosti a ú innosti dodávania
zámerov/priorít pri om by sú asne malo by zabezpe ené, aby tieto dodávané prostriedky
mali priamy prínos z h adiska rozvoja obranných spôsobilostí EÚ. Uvedená skuto nos si
v rámci tohto klastra vyžaduje:
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-

povzbudenie zú astnených lenských štátov (pMS) k silnejšej spolupráci v oblasti R&T
a orientovania svojich rozpo tov na túto spoluprácu,

-

zabezpe

-

vytvori a umožni prostredie pre spoluprácu vo výskume a technológiách,

-

urýchli zara ovanie nových technológií do programov v prioritných oblastiach.

lepší manažment v oblasti R&T,

2.2.3 Strategický cie SPÔSOBY
Zvýraz uje dôležitos implementácie „zámerov“ a „prostriedkov“ prostredníctvom
asovo orientovaných harmonogramov a ak ných plánov. Ak sa potrebné harmonogramy
správne používajú a obsahujú detailnejšie ciele, môžu by dôležitým nástrojom pre premenu
technológie zo strategickej úrovni na úrove ke sa ou reálne stane.
V súvislosti so „spôsobmi“ stratégia R&T okrem iného zvýraz uje nasledujúce
požiadavky:
-

dôležitos potreby lepšieho alokovania zdrojov na výskum a rozvoj technológií,

-

potreba zabezpe enia užšej a udržovanej koordinácie s priamo sa týkajúcimi plánmi a
programami v oblasti rozvoja spôsobilostí, vyzbrojovania a obrannej technologickej
a priemyselnej základne,

-

skuto nos , aby plány a harmonogramy v oblasti R&T jasne identifikovali ako sú aktivity
v tejto oblasti spojené s opera nými spôsobilos ami a priemyselnými kapacitami,

-

problematiku zníženia možného investi ného rizika,

-

uvádzanie viacerých možných „ciest“ riešení s ich výhodami a nevýhodami ako sú asti
programov a harmonogramov, o napomôže výberu medzi rôznymi možnos ami na strategickej úrovni a sú asne poslúži ako referen ný postup pre následné hodnotenie implementa ných fáz posudzovaním R&T projektov z h adiska rôznych cie ov,

-

dôležitos

disponovania skúseným personálom podie ajúcom sa na tvorbe plánov

a harmonogramov v oblasti R&T, pracujúcom v koherentnom a zrelom organiza nom
prostredí. Túto požiadavku je potrebné vidie aj z h adiska toho, že má vplyv a môže limitova spoluprácu na multilaterálnej úrovni,
-

potrebnos dosiahnutia konsenzusu medzi ú astníkmi nielen o sa týka všeobecných cieov, ale takisto spôsobov pre udržanie otvorenosti budúcich možností,

-

potrebnos aplikovania plánov a harmonogramov na báze princípu „prípad od prípadu“
(case- by case basis).
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2.3 Stratégia pre európsku spoluprácu vo vyzbrojovaní
Zásadným strategickým dokumentom v oblasti vyzbrojovania je Stratégia pre
európsku spoluprácu vo vyzbrojovaní. Uvedená stratégia bola schválená Riadiacim výborom
EDA v októbri 2008. Stratégia

si vytý ila tri hlavné strategické ciele a rad

inností

odvodených z každého strategického cie a.
Hlavný obsah jednotlivých strategických cie ov a k

ové innosti k nim patriace sú

uvedené nižšie:
Strategický cie 1 – vytvára , podporova a umož ova programy spolupráce pre
splnenie potrieb pre rozvoj spôsobilostí
Hlavný obsah:
-

dôležitos identifikova možnosti pre spoluprácu vo vyzbrojovaní už v po iato ných etapách životného cyklu,

-

dôležitá úloha EDA, aby umožnila prenos potrieb spôsobilostí do budúcich programov
spolupráce štruktúrovaným spôsobom, v tzv. „Prípravnej fáze“, ktorá by mala by príslušne zdokumentovaná,

-

považova prístup založený na spolupráci a informa nej podpore rozhodnutí ako prostriedok plnenia priorít spôsobilostí vyplývajúcich z Plánu rozvoja spôsobilostí a alších iniciatív, predkladaných zo strany zú astnených lenských štátov,

-

starostlivý výber akvizi ných stratégií a zoh ad ovanie najlepšieho využitia výskumu
a technológií uvedených v Stratégii európskeho obranného výskumu a technológií
a získaných od lenských štátov, z civilných technológií a z investovania do obranného
priemyslu,

-

vyvarova sa duplicitným medzinárodným iniciatívam, ktoré skon ia s rôznymi riešeniami
neumož ujúcimi efektívnu spoluprácu v operáciách,

-

koherencia s CDP a obrannými plánmi zú astnených lenských štátov (pMS) by mala by
kontrolovaná pri hlavných rozhodovacích bodoch programov,

-

z h adiska maximalizácie príležitostí použite ných v spolupráci vo vyzbrojovaní je potrebné zoh adni aj potenciál výhod spolupráce v oblasti prevádzky a podpory alebo modernizácie existujúcej výzbroje a technik.y
ové innosti:

-

využíva výsledky a priority stanovené v CDP a v iniciatívach rozvoja spôsobilostí zo
strany

lenských štátov ako základ pre

innosti spojené s rozvojom spôsobilostí

v krátkodobom a dlhodobom asovom horizonte,
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-

EDA v konzultácii s pMS spracuje a bude udržova „Príru ku pravidiel pre prípravnú fázu
programu“, ktorá bude obsahova aplikovate né metódy a nástroje a identifikova úlohy
zainteresovaných strán,

-

EDA umožní a podporí harmonizáciu Spolo ných štábnych cie ov (CST- Common Staff
Targets) a Spolo ných štábnych požiadaviek (CSR- Common Staff Requirements)
a bude podnecova pMS, aby informovali alšie zú astnené lenské štáty o ich požiadavkách v po iato ných etapách z dôvodu optimalizácie príležitostí pre spoluprácu,

-

identifikova inovatívne riešenia pre spoluprácu a to predovšetkým využitím technológií
duálneho použitia aplikovate ných pre obranný a bezpe nostný sektor,

-

budovanie plánov vyzbrojovania, resp. plánov obstarávania na predpoklade, že spolupráca
je považovaná za potenciálne riešenie,

-

príležitosti pre spoluprácu vo všetkých etapách životného cyklu a z h adiska harmonizácie
potrieb pre spôsobilosti sú zdie ané medzi pMS prostredníctvom databázy CDP a sú zoad ované vo všetkých rozhodnutiach v oblasti akvizície,

-

EDA bude analyzova zámery pMS novelizova existujúce hlavné prístupy a zoh ad ova
všetky línie rozvoja s cie om maximalizova spoluprácu a interoperabilitu.

Strategický cie 2 – zabezpe

, aby Európska obranná technologická a priemyselná

základ a (EDTIB) a investície v nej boli orientované na spôsobilosti a podporovala
budúce programy spolupráce
Hlavný obsah:
-

pevná európska priemyselná základ a je nevyhnutnou podmienkou pre efektívnu európsku spoluprácu vo vyzbrojovaní a opa ne, efektívna spolupráca v programoch vyzbrojovania posil uje prostredie EDTIB a poskytuj konkurencieschopné produkty pre európsky
priemysel,

-

zvýraznená potrebnos vä šej transparentnosti a spolo ného porozumenia medzi štátnou
správou a priemyslom, ktorá zabezpe í, že EDTIB zostane koherentná z h adiska budúcich európskych spôsobilostí,

-

poskytova informácie pre priemysel, ktoré potrebuje z h adiska konsolidácie a rozhodovania sa pre investovanie; tieto informácie by mali by založené na analýze CDP, výsledkov implementácie Stratégie európskeho obranného výskumu a technológií a Stratégie pre
európsku obrannú technologickú a priemyselnú základ u, ako aj so zoh adnením spôsobov akými budú štruktúrované budúce programy spolupráce,

-

priemysel by mal pri rozhodovaní zobra do úvahy aj rozvoj globálneho trhu,
55

-

zabezpe

v dlhodobom výh ade presadenie obrannej výzbroje a techniky zo strategic-

kých sektorov európskeho trhu (dôležité vyjadrenie podpory európskeho obranného priemyslu).
ové innosti:
-

výmena príslušných informácií medzi vládnymi inštitúciami a priemyslom, týkajúcich sa
dlhodobého plánovania európskych spôsobilostí a dlhodobého plánovania priemyselných
investícií,

-

zvýraznenie záležitostí stanovených v Stratégii EDTIB:
zabezpe enie, že k

ové európske priemyselné kapacity budú chránené alebo

rozvíjané,
zdokonalenie sebaistoty v európskej bezpe nosti dodávok a bezpe nosti informácií,
ada racionálny a pružnejší prístup k ú asti priemyslu, ktorá zdokona uje ú innos a efektívnos projektov spolupráce a dovo uje priemyslu nachádza najefektívnejšie riešenia podporujúce konsolidované požiadavky,
zvýši príspevok malých a stredných podnikov.
-

venova pozornos spolupráci v podsystémoch a komponentoch,

-

transparentnos a kompatibilnos politík a postupov v oblasti obstarávania, vrátane plánovania rozpo tov.

Strategický cie 3 – zdokonali efektívnos a ú innos európskej spolupráce vo vyzbrojovaní prostredníctvom rozvoja správnych nástrojov pre dosiahnutie cie ov
Hlavný obsah:
-

aby príležitosti pre spoluprácu boli najefektívnejšie, musia by

identifikované

a zoh ad ované v po iato ných fázach životného cyklu,
-

vzh adom na záujem zintenzívni dialóg v oblasti harmonizácie spôsobilostí, nemalo by
definovanie programov spolupráce by sú tom národných požiadaviek, ale mala by existova reálna a ú inná harmonizácia potreby maximalizova prínos zo spolupráce,

-

zvýraznenie skuto nosti, že rozhodnutia v priebehu „Prípravnej fázy“ programu a cielené
zníženie rizikových inností má podstatný vplyv na výstupy programu spolupráce v oblasti
jeho nákladov, asového termínu a parametrov,

-

dôležitos

toho, akým spôsobom bude zabezpe ený pokrok v programe spolupráce

a v tejto súvislosti prístupu z h adiska celého životného cyklu,
-

pracovné prepojenie medzi pMS, EDA a relevantnou výkonnou agentúrou by malo by
hladké, pružné a pokia možno s vylú ením duplicít,
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-

potrebnos koordinácie a harmonizácie štandardizácie vo výzbrojno-technickej (materiálovej) oblasti v súlade s politikou EDA v oblasti štandardizácie,

-

potrebnos skorého plánovania aspektov týkajúcich sa skúšok a hodnotenia ako sú asti
prístupu v rámci celého životného cyklu; v tejto súvislosti by mala by optimalizovaná európska obranná skúšobná a hodnotiaca základ a (EDTEB - European Defence Test &
Evaluation Base),

-

dôležitos

enia sa od druhého a využitia skúseností, spolo ného porozumenia, výcviku

a vzdelávania,
-

potrebnos zdokonali spôsoby uskuto ovania inností, so zdie aním a využitím sú asných nástrojov pre osved ené postupy v procesoch akvizície.
ové innosti:

-

EDA v spolupráci s pMS a zainteresovanými stranami spracuje návod ako by mala EDA
spolupracova

s relevantnými výkonnými agentúrami a službami poskytovate ov

v záležitostiach riadenia programov spolupráce,
-

spracova spolo né porozumenie v oblasti politík a procesov aplikovaných v programoch
spolupráce, so zoh adnením vzdelania, výcviku a praktických skúseností,

-

zabezpe ova publicitu a uskuto ovanie aktivít v oblasti vysvet ovania prínosov zo spolupráce, s dôrazom na tie zložky krajín, ktoré sú zainteresované v iniciovaní programov,

-

rozpracova osved ené postupy v oblasti manažmentu obrannej materiálovej štandardizácie,

-

spracova , udržova a propagova zo strany EDA (za konzultácie s pMS) živý dokument
„Príru ka osved ených postupov pre spoluprácu vo vyzbrojovaní“.
Táto príru ka by mala obsahova vyššie uvedené ako aj nasledujúce skuto nosti:
preh ad dôvodov pre spoluprácu a výhody spolo nej spolupráce,
modely pre ú inné vykonávanie spolo ných komer ne dostupných nákupov,
postupy pre aplikovanie v rámci manažmentu životného cyklu systémov a ceny
životného cyklu,
osved ené postupy v manažmente štandardizácie; podpora metód manažmentu rizík vo vz ahu k európskym štandardiza ným orgánom,
smernice pre európsku kvalitu,
všeobecnú zmluvu, obsahujúcu tiež štandardné podmienky zmluvy, ktoré budú
použité ako základ pre programy spolupráce vo vyzbrojovaní,
príru ku pre spoluprácu v podsystémoch a komponentoch,
zdokonalenie bezpe nosti dodávok a bezpe nosti informácií,
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inovatívne prístupy pre financovanie programov vyzbrojovania a innosti pre optimalizáciu nákladov a asových termínov pre programy spolupráce
podpora funk ných a hodnotových analýz v rámci prípravných fáz programu,
problematika DPH týkajúceho sa programov spolupráce.
Pre dosiahnutie cie ov uvedených v Stratégii pre európsku spoluprácu vo
vyzbrojovaní rozvíja a implementuje EDA spolo ne s p K viaceré potrebné innosti, ktoré
sú sú as ou celkového úsilia EDA o zlepšenie situácie v oblasti programov/projektov
spolupráce. V tejto súvislosti je nutné zvýrazni , že základom sú iniciatívy v oblasti rozvoja
obranných spôsobilostí, ktoré môžu by

predkladané ako návrhy zo strany lenských krajín

alebo sú sú as ou Plánu rozvoja spôsobilostí v pôsobnosti EDA.
2.4 Stratégia pre Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základ u
Udržiavanie silnej EDTIB je jedným z rozhodujúcich prvkov a základom CSDP. Je
to zdroj sofistikovaných zariadení a systémov požadovaných ozbrojenými silami, významný
ekonomický nástroj, zdroj pracovných síl a iniciátor technologického pokroku. Jej sú asná
fragmentácia vyvoláva duplicitné investície a trieštenie výskumno-vývojového potenciálu na
riešenie podobných požiadaviek na národné obranné spôsobilosti.
Z rady dôvodov, predovšetkým ekonomických, opera ných a alších, je potrebné
zabezpe

rozvoj skuto ne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, ktorá

nebude udržate ná na striktne národných základoch, ale bude
národných

astí. Z tohto h adiska je

osi viac ako sú et jej

preto dôležité nepokra ova

rutinným spôsobom

k ur ovaniu našich požiadaviek na obranné systémy na národnom základe, nevyvíja
separované národné úsilie v oblasti výskumu a vývoja a nerealizova

samostatnú obrannú

akvizíciu. Potrebné je dospie k konsolidácii a transformácii EDTIB a zvýši úrove jej
integrácie.
Základným krokom v tomto úsilí je prijatie Stratégie pre Európsku obrannú technologickú a priemyselnú základ u (A Strategy for the European Defence Technological
and Industrial Base) Riadiacim výborom EDA vo formáte ministrov obrany d a 14. mája
2007. Ako bolo uvedené, predmetná stratégia je sú as ou štyroch základných strategických
dokumentov EDA, ktoré vytvárajú Strategický rámec pre innos EDA.
V súlade s touto stratégiou by budúca EDTIB mala by viac integrovaná, menej
duplicitná a viac nezávislá, schopná konkurencie nielen v európskom priestore, ale aj
v globálnom meradle. Mala by zvýši špecializáciu na všetkých úrovniach dodávate ského
re azca a by

tesnejšie spojená so širšou
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„civilnou“ európskou technologickou

a priemyselnou základ ou. Sú asne by mala by menej závislá od neeurópskych zdrojov
ových technológií, o ale nevylu uje spoluprácu s neeurópskym obranným priemyslom.
V Stratégii pre EDTIB je potvrdený zásadný význam k

ových charakteristických

vlastností EDTIB, identifikovaných národnými riadite mi pre vyzbrojovanie v dokumente
„Charakteristiky silnej Európskej technologickej a priemyselnej základne“, pri om sú u nich
zdôraznené principiálne požiadavky. V tejto súvislosti je zvýraznené, že EDTIB potrebuje
by :
rozvíjaná (vedená) na základe vojenských spôsobilostí, t.j. zamera sa na splnenie reálnych opera ných požiadaviek budúcich ozbrojených síl, pri om udržova nevyhnutnú úrove európskej a národnej opera nej suverenity,
schopná/kompetentná, o vyjadruje predovšetkým rýchle zavádzanie najlepších technológií,
konkurencieschopná v rámci Európy a mimo nej.
Silný obranný priemysel, podobne ako priemysel obecne, potrebuje konkurenciu
a investície. Jeho špecifikom, ako bolo uvedené, je k

ová úloha vlád jednotlivých štátov,

ktoré vystupujú v pozícii regulátora, zákazníka a investora.
Práve problematike k

ových inností zo strany vlád je venovaná prvá as Stratégie.

Druhá jej as sa týka oblasti konkurencieschopnosti – rozvoja európskeho trhu s obrannou
výzbrojou a technikou a tretia

as

Stratégie sa zaoberá problematikou spolupráce –

dosiahnutia vä šej a viac efektívnej spolupráce.
2.4.1 Hlavné oblasti a k

ové innosti v rámci Stratégie pre Európsku obrannú tech-

nologickú a priemyselnú základ u
A. Úloha vlád a k

ové innosti z vládnej úrovne

V tejto oblasti Stratégia zvýraz uje k

ové innosti v nasledujúcich oblastiach:

Objasnenie priorít
Ministerstvá obrany by mali priemyslu identifikova

s dostato ným asovým pred-

stihom o budú potrebova .
Stanovenie potrebných priorít na spôsobilosti
Najdôležitejšie je zoh adni k

ové obranné spôsobilosti a priority uvedené v Pláne

rozvoja spôsobilostí (CDP).
Identifikácia k

ových technológií
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Pre ich udržiavanie a rozvoj musia slúži ako hlavné kritérium obranné spôsobilosti,
avšak takisto je potrebné zoh adni do úvahy potreby na autonómiu a opera nú suverenitu
a ekonomickú hodnotu.
Identifikácia k

ových priemyselných kapacít

Nejde o zoskupovanie všetkých priemyselných kapacít potrebných pre zabezpe enie
požadovaných zbra ových systémov, ale potrebné je identifikova tie priemyselné kapacity, ktoré musia by udržované a rozvíjané v Európe.
Konsolidácia požiadavky
Ve a sa hovorí o nutnosti, avšak zriedkavo realizuje, spolo né riešenie budúcich potrieb
na obrannú výzbroj a techniku pre potreby ozbrojených síl. V rámci národných procesov prípravy a posudzovania obranných programov by malo by požadované, aby bolo zaistené posúdenie variant spolo ných programov vyzbrojovania a obranného obstarávania. Uvedené
posúdenie by sa nemalo obmedzova len na novú výzbroj a techniku, ale malo by sa týka aj
nákupov komer ne dostupnej techniky, zdie aných programov pre modernizáciu používanej
techniky a všetkých alších aspektov prevádzky a podpory obranných systémov.
Zvýšenie investícií
Investície do výskumu, technológií a vývoja týkajúcich sa obrany sú základným krokom pre dosiahnutie schopného a konkurencieschopného obranného priemyslu. Stratégia
v tejto súvislosti nenavrhuje iba vä šie investície z kvantitatívneho h adiska, ale navrhované
je hlavne zvýšenie investícií do spolo ných programov v obrannom výskume a technológiách.
Zabezpe enie bezpe nosti dodávok
Koncepcia skuto ne Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne nebude
realizovaná v praxi, ak lenské krajiny nebudú presved ené o tom, že zvýšenie spolo nej
závislosti na dodávkach obranných tovarov a služieb bude spojené so zvýšením garancií
v oblasti spolo ného zabezpe enia bezpe nosti týchto dodávok po as mieru, kríz, stavu núdze
a ozbrojených konfliktov.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce
Potrebnos dosiahnutia silnej EDTIB si vyžaduje pracova spolo ne ako v oblasti
zvýšenia konkurencieschopnosti v európskom obrannom obstarávaní tak aj - ke

to nie

možné alebo vhodné - v oblasti zdokonalenia spolupráce.
B. Konkurencieschopnos : rozvoj EDEM
Stratégia v tejto súvislosti predovšetkým zvýraz uje, že budúca EDTIB musí spolo ne
pracova na tom, aby sa zvýšila vo ná sú až na európskom trhu s obrannou výzbrojou
a technikou. K tomu majú zásadne prispie Pravidlá (kódex) pre obranné obstarávanie, ktoré
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sú funk né prostredníctvom Elektronickej zobrazovacej tabule (EBB) a Pravidlá žiaducej
praxe v dodávate skom re azci. Dôležité je, aby za aktívnej spolupráce s priemyslom bol
dosiahnutý pokrok v nižších úrovniach dodávate ského re azcu (tzv. v druhom a tre om rade
dodávate ov), ktorými sú

asto malé a stredné podniky, schopné pružne reagova

na

požiadavky a majúce inova né spôsobilosti. Stratégia víta spolo né investi né programy
EDA v oblasti obranného výskumu a technológií ako doplnok k alším formám tradi nej
spolupráce v oblasti výskumu a technológií. Vo väzbe na alšie etapy na ceste dosiahnutia
efektívne fungujúceho EDEM, Stratégia okrem zmienenej oblasti bezpe nosti dodávok
zvýraz uje tieto tri oblasti:
Cezhrani né transfery tovarov a služieb
Tieto sú ve kou prekážkou. V tejto súvislosti je uvádzaný aj absurdný prípad, ke je
urgentne potrebné doda náhradný diel pre neprevádzkyschopné lietadlo alšiemu lenskému
štátu a táto záležitos musí by riešená ako “export obrannej techniky“. Stratégia uznáva
komplikovanos tejto oblasti, vrátane transferu tovarov, služieb a technológií importovaných
do EÚ, osobitne z USA a zvýraz uje aj jej dôležitos vo väzbe na zníženie závislosti na
neeurópskych zdrojoch. Je v nej vyjadrené ocenenie úsilia Európskej komisie a zú astnených
lenských krajín v h adaní uskuto nite ných ciest pokroku a vyjadrené plná pomoc zo strany
EDA v tejto oblasti.
Ofsety
Stratégia pre EDTIB bola prijatá pred ú innos ou Pravidiel pre ofsety. V súvislosti
s nimi uznáva skuto nos , že ve a lenských štátov EÚ vyžaduje kompenza né pravidlá pri
nákupoch alebo investíciách do obrany vo forme ofsetov a v nadväznosti na stav štruktúry
EDTIB a po iato né úsilie v dopracovávaní sa otvorenému EDEM, vyjadruje porozumenie
pre aplikovanie ofsetov. Na druhej strane je zdôraznené, aby v prípade používania ofsetov
ako kritéria

v tendroch na dodávku obrannej techniky, boli tieto jasne definované

a nerozhodovalo sa len na základe tohto kritéria. Zvýraznená je potrebnos

alšieho štúdia

a analýz v tejto oblasti a starostlivého zoh adnenia príslušných aspektov. Stratégia však
uvádza, že kone ným cie om je vytvori také podmienky na trhu s obrannou výzbrojou
a technikou a štruktúru EDTIB, v rámci ktorých nebude potrebné uplat ova ofsety.
Spravodlivos medzi sú ažiacimi
Rovnaká sú až si vyžaduje nielen zabezpe enie rovnakých podmienok, ale tiež
zaistenie toho, že jednotliví sú ažiaci nie sú nesprávne zvýhod ovaní. Spolo nosti obranného
priemyslu

apelujú osobitne na transparentnos
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v oblastiach, o ktorých sú spolo ne

presved ené, že v nich existuje zvýhod ovanie a skrytá podpora, akými sú napr.
zvýhod ovanie štátneho vlastníctva alebo poskytovanie štátnej pomoci.

C. Dosiahnutie vä šej a efektívnejšej spolupráce
Konkurencieschopnos nie je všeliekom. Je nástrojom pre zabezpe enie lepšej
hodnoty pre zákazníka, slúži pre „obrusovanie“
a povzbudzuje rozvoj EDTIB.

subjektov obranného priemyslu

asto krát však spolupráca ponúka lepší prístup pre splnenie

tých istých cie ov.
Dôležité je, aby sa v rámci európskej spolupráce v obrannej výzbroji a technike
nekládol prílišný dôraz len na

ciele týkajúce sa

národného obranného priemyslu, ale

predovšetkým aby sa zoh ad oval faktor cenovo efektívnej výroby obrannej techniky. V
tejto súvislosti by predovšetkým vlády hlavných prispievate ských krajín mali by zdržanlivé
a mali by sa h ada ú innejšie riešenia pre konsolidáciu požiadaviek a pokia je to možné
upusti od používania prístupu „spravodlivé podiely“ (princípu „juste retour“, t.j. podiel na
výrobe úmerný vloženým finan ným prostriedkom).
Stratégia zvýraz uje zodpovednos vlád lenských krajín za iniciovanie úsilia
v spolupráci a vykonanie viac systematického úsilia pre identifikovanie príležitostí pre takúto
spoluprácu v národných plánoch, so zoh adnením Plánu rozvoja spôsobilostí (CDP) ako
ového piliera. Dôraz by mal by položený na zmenu v orientácii z výhradného zamerania
sa na oblas novej výzbroje a techniky na zoh adnenie potenciálnych výhod spolupráce
v oblasti podpory prevádzky a modernizácie sú asných obranných systémov.
V prípade požiadavky na nové spôsobilosti, je potrebné myslie na spoluprácu od
ich po iatku – pre koho budú použité a ako budú použité. Dôraz by mal by položený na
harmonizáciu požiadaviek v po iato ných koncep ných etapách a v tejto súvislosti využi
hlavne možnosti európskej spolupráce v obrannom výskume a technológiách. Stratégia
v nadväznosti na oblas

R&T

zvýraz uje rozvoj nových technológií a dôležitos

ich

demonštrácií z h adiska foriem pre spoluprácu a budúcich aplikácií a to aj v kontexte
obmedzených obranných rozpo tov.
Implementácia Stratégie pre EDTIB je dlhodobým a náro ným procesom, ktorý si
bude vyžadova

ve ké úsilie a ochotu dosiahnu

jednotlivých lenských krajín EDA.
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dohodu(y) predovšetkým zo strany

ZÁVER
Rozvoj obranných spôsobilostí, obranný výskum a technológie, vyzbrojovanie,
Európska obranná technologická a priemyselná základ a (EDTIB) a Európsky trh s obrannou
výzbrojou a technikou (EDEM) sú špecifické, avšak z rady faktorov ve mi dôležité oblasti.
V rámci rozvoja a podpory Spolo nej bezpe nostnej a obrannej politiky (CSDP) Európskej
únie, ako aj z h adiska významu

týchto oblastí pre jej lenské štáty, majú dané oblasti

jednu z najvyšších priorít v kontexte európskej spolupráce.
Základnou platformou pre spoluprácu v týchto oblastiach je Európska obranná
agentúra, ktorá umož uje ekonomicky efektívne a na vysokej technologickej úrovni rozvíja
národné aj európske obranné spôsobilosti. Vytvára siete expertov a podmienky na výmenu
informácií a h adanie priestoru pre formovanie spolo ného úsilia na riešenie aktuálnych aj
akávaných požiadaviek a slúži ako katalyzátor úsilia na zdokonalenie obranných
spôsobilostí. Tento priestor a podmienky je ú elné a potrebné vyžíva v prospech Slovenskej
republiky.
Jedine nos Agentúry spo íva aj v tom, že je jedinou európskou inštitúciou, ktorá
je schopná pravidelne na oficiálnej báze – v jednotlivých formátoch rokovaní svojho
Riadiaceho výboru – sústredi a analyzova informácie a prerokováva zásadnú problematiku
v oblastiach jej pôsobnosti, ktoré sú k

ové z h adiska CSDP a to na úrovni ministrov

obrany, národných riadite ov pre obranné spôsobilosti, národných riadite ov pre
vyzbrojovanie a národných riadite ov pre obranný výskum a technológie a prijíma k nej
dôležité rozhodnutia.
Je dôležité, aby rezort obrany SR a alšie zainteresované rezorty a subjekty aktívne
spolupracovali s EDA ako jedine nou a z h adiska rozvoja obranných spôsobilostí k
európskou inštitúciou. Takisto je v záujme organizácií a inštitúcií
uchádza sa o projekty a zákazky v rámci EDA a by

ovou

Slovenskej republiky

úspešný v sú ažiach a výzvach

vyhlasovaných touto európskou inštitúciou. Je to spojené ako s pripravenos ou a úrov ou
slovenských subjektov tak aj s kvalitou našej spolupráce EDA (ktorá je závislá okrem iných
faktorov aj od znalosti problematiky EDA a podpory, ktorú poskytuje predovšetkým top
manažment zainteresovaných rezortov).
V tomto kontexte možno zvýrazni predovšetkým nasledujúce skuto nosti:
V pôsobnosti EDA nie sú oblasti, ktoré sa slovenskej strany netýkajú. Sú len také oblasti,
procesy a innosti, ktoré sa nás dotýkajú priamo alebo nepriamo.
as na procesoch a aktivitách nie je povinnos , je to naša výsada a právo.
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ažisko ú asti by malo by

spojené s presadzovaním našich národných záujmov

a ich ochra ovaní, ako aj v h adaní možností prínosu.

Snahou autorov príspevku bolo prispie k oboznámeniu o strategických dokumentoch
EDA a napomôc tak k využitiu predkladaných informácií v rámci aktivít spolupráce s touto
významnou európskou agentúrou v oblastiach rozvoja obranných spôsobilostí, obranného
výskumu

a technológií,

projektov

európskej

spolupráce

vo

vyzbrojovaní

ako

aj

z h adiska podpory bezpe nostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v kontexte
jeho zapojenia sa do európskej spolupráce v týchto oblastiach v rámci EDA a procesov
a aktivít v rámci EDTIB a EDEM.

POUŽITÁ LITERATÚRA:
[1] An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs. URL:
<http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=146>
[2] A Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base.URL:
<http://www.eda.europa.eu/documents.aspx> (dokumenty za r.2007)
[3] CDP brochure. Future Trends from the Capability Development Plan. URL:
<http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=146>
[4] Council Joint Action 2004/551/CFSP of 12 July 2004 on the establishment of the European Defence Agency.
URL:<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_245/l_24520040717en001700
28.pdf>
[5] EDA brochure on European Defence Agency´s Strategy Framework. URL:
<http://www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=651>
[6] European Defence Research and Technology Strategy. URL:
<http://www.eda.europa.eu/documents.aspx> (dokumenty za r.2009)
[7] EDA: Characteristics of a Strong Future European Defence Technological and Industrial
Base (EDTIB). URL: <http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=15&id=181>
[8] European Armaments Co-operation Strategy. URL:
<http://www.eda.europa.eu/documents.aspx> (dokumenty za r.2009)
[9] Framework for a European Defence Research & Technology Strategy.URL:
<http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=117>

64

[10] GONZÁLEZ, Antonio Cieza - MEIRI O, Arturo Alfonso a kol., European Defence
Agency: Past, Present & Future, Ministerio De Defensa, Spain, 2010,ISBN 978-849781-548-2.
[11] HEUNINCKX, Baudouin: The European Defence Agency Capability Development Plan
and the European Armaments Cooperation Strategy: Two Steps in the Right Direction.
URL:http://www.universityofnottingham.us/pprg/documentsarchive/fulltextarticles/heu
ninckx_20article_20eu_20cooperation_20strategy_20_2009__2.pdf>
[12] KOBLEN, Ivan: Európska obranná agentúra. In: Obrana, .10/2004 (s.26-27) a .11/2004
(s.26-27), ISSN 1336-2910.
[13] KOBLEN, Ivan: Poslanie zria ovanej Európskej obrannej agentúry (Agentúry pre oblas rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, akvizície a vyzbrojovania) a jej význam / The Mission of Establishing The European defence Agency (Agency for Defence Capabilities, Development, Research, Acquisition and Armaments and its Significance. In: IDEE 2004 EXCLUSIVE, s.94-99
[14] Lisabonská zmluva. URL: <http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sk.htm>
[15] http://www.eda.europa.eu
[16] IVAN ÍK, Radoslav - NE AS, Pavel: Nové trendy v manažmente európskej obrany a
bezpe nosti. In Manažment, teória, výu ba a prax : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika. 2011. s. 250-258. ISBN 978-80-8040-427-7.
[17] OLEJNÍK, František - NE AS, Pavel - SOCHA, uboš: National security and nuclear
nonproliferation within the frame of European integration, In: Konference PVO 2000 :
26. dubna 2000, Brno : Vojenská akademie v Brn , 2000. - 1 CD-ROM. - s. 1-6.

Recenzent: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav ŽÁK, DrSc

65

GPS A ANALÝZA BEZPE NOSTI V DOPRAVE NA CESTÁCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GPS AND ANALYSE OF TRAFFIC SAFETY ON THE ROADS
OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vladimír Sedlák, Tomáš Mižák a Pavel Ne as
prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Bc. Tomáš Mižák, Vysoká škola bezpe nostného
manažérstva v Košiciach, Kuku ínova 17, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel.: +421 55
6223469, +421 911635152, fax: +421 557201071, e-mail: vladimir.sedlak@vsbm.sk; plk. gšt.
doc. Ing. Pavel Ne as, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Demänová 393,
P.O.Box 45, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko, tel.: +421 960 423333, +421 960 422222,
fax: +421 44 5522247, +421 44 5522237, e-mail: pavel.necas@aos.sk

Abstrakt:
Prínosy družicového naviga ného systému pre rôzne aplika né výstupy udskej innosti boli
už dokázané dostupnos ou GPS v celosvetovom meradle. Cie om

lánku je analýza

dopravnej nehodovosti na cestách Slovenskej republiky s poukázaním na štatistické údaje
tejto nehodovosti s podporou GPS. lánok okrajovo na rtáva vhodnú politiku a právny rámec
na podporu vývoja družicových naviga ných aplikácií predovšetkým do bezpe nosti dopravy
na cestách, ich výskum a na vytvorenie funk nej infraštruktúry.

Abstract:
Contributions of satellite navigation system for various application outputs of human activity
were proven by availability of GPS in the worldwide basis. The analyse of traffic accident on
roads of the Slovak Republic with pointing out on the statistics data of that traffic accident
with a support by GPS is the aim of the paper. The paper marginally drafts a suitable
commercial and legal framework for support of satellite navigation applications development
first at all into traffic safety on roads and their research and for creation of a functional
infrastructure.

ové slová: GPS, naviga ný systém, dopravná bezpe nos .
Key words: GPS, navigation system, traffic safety.
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ÚVOD
V technických oblastiach a oblastiach riadenia sú ve mi asto riešené úlohy, v ktorých
je nevyhnutná informácia o polohe objektov. Úlohy môžu by riešené s využitím rôznych
typov družicových naviga ných systémov a rozmanitých naviga ných úloh, avšak spravidla
s oh adom na požiadavky užívate ov, najmä na presnos . Družicové naviga né systémy
zaberajú v sú asnosti prioritné postavenie v mnohých oblastiach udskej innosti, cestnú
dopravu nevynímajúc. Vysoký stupe

technologickej progresívnosti tohto družicového

systému zabezpe uje vysokú presnos v priestorovom ur ení polohy objektov, operatívnos
v snímaní dát, prípadne i v následných spracovate ských postupoch. V sú asnosti takýto
družicový naviga ný a zárove aj informa ný systém, spl ujúci i najnáro nejšie požiadavky
užívate ov na presnos , je GPS (Globálny polohový systém; z angl. Global Positioning
System), nazývaný tiež GPS-NAVSTAR (NAVigation System using Time and Ranging).
Aplika né výstupy GPS majú v sú asnosti ve mi široký záber a predstavujú nenahradite nú
operatívnos v navigácii a ur ovaní 3D polohy na zemskom povrchu najmä so zrete om na
bezpe nos v doprave, stavebníctve, baníctve, životnom prostredí a taktiež v ozbrojených
silách na národnej i medzinárodnej úrovni (Bu ka, 2005; Bu ka a Laš ek, 2011; Olejník et
al., 2002; Sedlák et al., 2008, 2009; Sta ková & ernota, 2010a,b).

GPS V CESTNEJ DOPRAVE
Aplikácie satelitných naviga ných systémov v cestnej doprave
Pri riadení motorového vozidla v cestnej doprave pôsobí na vodi a a aj na vozidlo
mnoho rušivých aspektov, akými sú napr. rôzne poveternostné podmienky, hustota
a frekvencia dopravy, jazdné podmienky a pod. Existujúce množstvo kombinácií takýchto
rušivých aspektov v cestnej doprave vodi nedokáže spracova a vyhodnoti dostato ne
rýchlo a pri rozhodovaní nemá ani dostato ný po et údajov. Z tohto dôvodu existuje potreba
takého informa ného a sú asne aj naviga ného systému, ktorý by dokázal vodi ovi u ah
operatívne rozhodovanie na cestách. Naviga né systémy, ktoré sú nainštalované vo vozidlách,
mali by vykonáva takéto operácie: ur

polohu vozidla, vypo íta optimálnu a reálnu trasu,

poskytnú odporú ania z centrály vodi ovi pod a momentálnej polohy vozidla, prípadne
alšie nevyhnutné informácie zvyšujúce bezpe nos motorového vozidle v cestnej doprave.
Hlavným cie om naviga ných systémov v cestnej doprave je poskytova vodi ovi informácie
o okamžitej polohe a optimálne ho navigova k cie u.
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Pod a použitia vo vozidle môžeme naviga né systémy pre motorové vozidlá na
cestách rozdeli na pasívne a aktívne. Pasívne naviga né systémy poskytujú vodi ovi len
naviga né informácie o polohe vozidla. Vodi nedostáva žiadne iné informácie. Pasívne
naviga né systémy, používané v cestnej doprave, sú bez priamej komunika nej závislosti na
dispe ing (centrálu). Informácie, ktoré digitálne mapy obsahujú dnes už v bežnej kombinácií
s farebným displejom, môžu pasívne systémy využíva na ahšiu orientáciu v neznámom
teréne. Tieto systémy tiež upozor ujú na odklonenie sa od zvolenej trasy, umož ujú
vyh adávanie a zobrazenie nových možností cesty k zvolenému cie u, upozor ujú na
dosiahnutie zvolených miest trasy a pod.. Aktívne družicové naviga né systémy podávajú
vodi ovi potrebné informácie, ktoré je dôležité pri komplikovaných situáciách na cestách
pozna , napr. miesta aktuálnych dopravných nehôd, obchádzky, blízke možnosti parkovacích
plôch, reštaurácie, vo né hotely, kultúrne programy a pod. Tieto informácie však vodi získa
len vtedy, ak je pripojený na príslušný dispe ing. Údaje o doprave sa zaznamenávajú
automaticky. Získavajú sa pomocou GPS, alebo pomocou rôznych detektorov. Do
dispe erského centra sa prenášajú prostredníctvom komunika ného systému, kde ich
vyhodnotí centrálny po íta a pomocou týchto informácií je schopný modelova aktuálnu
dopravnú situáciu. Tieto údaje obsahujú aj

alšie informácie, akými sú napr. údaje

o poveternostných podmienkach (hmla, námraza), dobe jazdy,

akania po as jazdy,

prekážkach na trase a pod. Všetky takéto údaje a informácie sa následne môžu odovzda
vodi ovi prostredníctvom obrazového aj hlasového signálu GPS prijíma a, resp. iného
sekundárneho komunika ného zariadenia z dispe erského centra (Mižák, 2011).
GPS si našiel množstvo aplikácií v cestnej doprave. Pomáha vodi ovi s orientáciou
predovšetkým v neznámom prostredí. Ak sa GPS spojí s alšími technológiami, prináša ve a
alších možností v navigovaní a správnej orientácii vodi a na ceste. Detektor GPS dokáže
priebežne uklada

svoju pozíciu a neskôr vyhodnocova

štatistické údaje o rýchlosti,

zastávkach, profile trasy a pod. Zaznamenaná trasa sa môže nahra do iného GPS prijíma a
a v služobných vozidlách zaiste sa ocení možnos automaticky vytvára knihy jázd pod a
prejazdenej trasy. Pri použití mobilu

i vysiela ky sa dá zabezpe

on-line sledovanie

služobných vozidiel. Takéto služby poskytujú aj niektoré bezpe nostné spolo nosti
ako možnos sledovania kradnutého vozidla. Používa sa aj v špedi ných firmách alebo na
monitorovanie sanitiek alebo hasi ských i policajných vozidiel.
Analýzy dopravnej nehodovosti na komunika nej sieti dokazujú, že asi 50% nehôd so
smrte nými následkami sa stalo v dôsledku neskorej reakcie na prekážku v mimoriadnej
situácií.

alších asi 25% nehôd spôsobila nesprávna technika jazdy a zlý odhad.
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Bezpe nostné systémy pre vodi ov s využitím telematiky (vrátane GPS) môžu výrazne
prispie k menším po tom dopravných nehôd a tiež zvýši pohodu cestujúcich. Primárnym
cie om zvýšenia bezpe nosti na cestách je stále ochrana cestujúcich v individuálnych
vozidlách pred ohrozením života, zdravia, poškodením alebo odcudzením vozidla.
Monitorovaním dopravy sa dá zabezpe

bezpe nos prepravovaného hodnotného alebo

nebezpe ného materiálu. Všetky tieto problémy môžu by sledované a ovládané z riadiaceho
centra, ako napr. monitorovanie trás, plán cesty a identifikácia vozidla, vysielanie pokynov
vodi om alebo prevádzkovanie hnacích jednotiek vozidla. Takéto rôzne centrá riadenia môžu
by navzájom prepojené verejnou telefónnou sie ou s ústred ou. To umožní firme delegova
úlohy monitoringu i už na prevádzkové centrum, ktoré by zasiahlo v prípade potreby alebo
priamo na orgány akými sú polícia i požiarne stanice.
Dôležitou úlohou v oblasti zvyšovania bezpe nosti na cestách do budúcna je vytvori
inteligentné vozidlo, ktoré by riešilo aj úlohy, akými sú: analýzy možných bezpe nostných
situácií, automatické zabránenie dopravnej nehode, riešenie všetkých manévrov vozidla,
kvalitu riadenia vozidla s použitím pokro ilých naviga ných systémov (GPS, Galileo,
GLONASS a pod.). Inteligentné vozidlá by mali schopnos samostatne vies vozidlo, alebo
aspo

vodi a v as upozorni na vzniknuté nebezpe né situácie. Vo vývoji družicových

naviga ných systémov sa nachádza

alší systém na zvýšenie bezpe nosti, t.j. systém

regulácie odstupov medzi vozidlami. Systém by mal vodi ovi automaticky ur

odstup a to

prevzatím riadenia, iže zásahom do riadenia motora a b zd.
GPS prijíma e pre cestnú dopravu
Na trhu je celá rada GPS naviga ných zariadení (prijíma ov) pre cestnú dopravu. Tie
môžu by priamo (trvalo) zabudované vo vozidle, alebo môžu by do asne umiestnené vo
vozidle s možnos ou jednoduchej a ahkej manipulácie ako prenosné GPS prijíma e. Rôzne
modely GPS prijíma ov sú predávané s predinštalovanými podrobnými mapami a rôznymi
kategóriami záujmových bodov ako hotely, reštaurácie, banky, turisticky významné miesta
at . Prístroje sú vo vä šine prípadov vybavené pamä ovou SD kartou, na ktorú je možné
vklada dopl ujúce mapové vrstvy.
K najprestížnejším výrobcom GPS prijíma ov v sú asnosti patria spolo nosti: Garmin,
TomTom, Mio, Navigon a

alšie Všetky tieto spolo nosti ponúkajú vo svojich navigáciách

množstvo rôznych funkcií, ktoré pomáhajú vodi ovi lepšie sa sústredi na jazdu, upozor ujú
ho na kritické lokality, navádzajú na obchádzky a predchádzajú tak nehodám. Sú asné
pokrokové funkcie, ktorými disponujú najnovšie GPS naviga né prijíma e, sú napr.: funkcia
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„text-to-speech“, ktorá je schopná íta názvy ulíc,

alšou je praktická funkcia „where

I am?“, ktorá vodi ovi zobrazí potrebné miesta (nemocnica, policajná stanica, erpacia stanica
a pod.) v okolí, v ktorom sa práve s vozidlom nachádza. K GPS prijíma om tohto typu patrí
napr. GPS prijíma firmy Garmin, model Garmin Nüvi 1490T (obr.1).

Obr.1: Garmin Nüvi 1490T.
(Zdroj: http://www.pixmania.sk/sk/sk/2972935/art/garmin/gps-nuvi-1490teurope.html?srcid=1352&mctag=gg_goog_720&gclid=CMqSzJi_y6gCFQK-zAodlU5Spg).

Medzi

alšie najnovšie funkcie u niektorých modelov GPS prijíma ov patrí

zobrazenie zemepisných súradníc. Po demontáži prenosného GPS prijíma a s takouto
funkciou si prijíma automaticky zapamätá súradnice zaparkovaného auta a pri návrate vodi a
k vozidlu ho naviguje presne k nemu. Niektoré novšie modely GPS prijíma ov majú
zabudovanú „Bluetooth wireless“ technológiu so vstavaným reproduktorom a mikrofónom
pre „hands-free“ volania, iže vodi obe ruky môžete ma na volante. Tieto GPS prijíma e
prijímajú aj informácie o dopravnej situácií, o zdržaniach a výlukách na trase vozidla
a „inteligentne“ navedú vozidlo na najkratšiu obchádzku. Mnoho nových GPS prijíma ov má
zabudovaný aj Mp3 prehráva

na prehrávanie hudby,

o možno nepôsobí dobre na

sústredenos vodi a, ale ur ite to spôsobí dobrú náladu a uvo nenie vodi a po vypätých
situáciách.
Dopravná nehodovos
Dopravná nehodovos na pozemných cestných komunikáciách predstavuje dôležitý
ukazovate

úrovne cestných podmienok (stavebno-technického stavu) a premávkových

(dopravno-organiza ných) pomerov. Preto je dôležitým kritériom pri plánovaní, výstavbe,
obnove a údržbe cestnej siete. Motorizácia a automobilizácia cestnej dopravy majú stále
stúpajúcu tendenciu. Okrem nesporných výhod prinášajú so sebou aj ve ký rast za aženia
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cestnej siete a oraz náro nejšie požiadavky na dopravu a jej bezpe nos . Bezpe nos
dopravy je nielen vážnym dopravným, spolo enským, ale aj ekonomickým problémom.
Dopravná nehodovos sa spája s ve kými materiálnymi škodami, spôsobuje trvalé ujmy na
zdraví obyvate ov a ve mi asto sú nenahradite né straty na udských životoch. Preto sa
v sú asnej dobe bezpe nosti cestnej premávky a jej jednotlivým

inite om, ktoré ju

ovplyv ujú, venuje mimoriadna pozornos na celom svete a samozrejme aj v Európskej únii.
Vstupom do Európskej únie sme sa zaviazali dosahova vo všetkých oblastiach štandardy
porovnate né s krajinami vyspelej Európy (http://www.znalci.sk/index.php?page=dopravne
nehody).
ŠTATISTIKA DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Slovenské cesty pod a prieskumov EÚ sú ôsme najnebezpe nejšie spomedzi
všetkých lenských štátov EÚ. Táto nepriaznivá bilancia vyplynula z rebrí ka bezpe nosti
európskych ciest, ktorý vypracoval výbor EÚ pre dopravnú bezpe nos

v spolupráci

s nórskou dopravnou službou. Kritériom pri spracúvaní tejto nelichotivej štatistiky bol po et
usmrtených osôb pri dopravných nehodách na 100 000 obyvate ov lenskej krajiny EÚ.
Európska komisia vydala v roku 2001 Bielu knihu pre prepravu, kde boli deklarované
opatrenia spojené s bezpe nos ou cestnej premávky s cie om do roku 2010 zníži po et
tvych na svojich cestách o polovicu oproti roku 2001, kedy na nich celkovo zahynulo viac
ako 50 tisíc

udí (http://www.euroinfo.gov.sk/euroagendy/agenda-eu-sr/nehodovost-na-

cestach-5ea.html).
Zo štatistík uvedených v tab.1 a 2 a grafu 1 vyplýva, že Slovenskej republike ( alej
len SR) sa kone ný cie daný Bielou knihou nepodarilo naplni , avšak pokles dopravných
nehôd so smrte nými následkami ako aj ažko a ahko zranenými osobami sa nezastavil, ale
v porovnaní s poslednými rokmi má stále klesajúci trend. Pod tento priaznivejší výsledok sa
podpísal aj nový zákon o cestnej premávke . 8/2009 Z.z., ktorý priniesol viacero zmien. Tým
prispel aj k plynulosti a bezpe nosti cestnej premávky. Zníženie rýchlosti v obci zo 60 na 50
km/hod prispelo k zníženiu brzdnej dráhy vozidla a v prípade stretu s chodcom dochádza aj
k menším deštruktívnym následkom. Naopak zvýšenie rýchlosti pre nákladné vozidlá mimo
obce z 80 na 90 km/hod zlepšilo plynulos dopravy, pretože všetky vozidlá majú teraz mimo
obce rovnakú maximálnu povolenú rýchlos a táto skuto nos mala za následok zníženie
po tu predbiehaní z dôvodu maximálnej povolenej rýchlosti,

o v kone nom dôsledku

prinieslo aj menej potenciálnych rizikových situácií na cestách SR. Povinné celodenné
svietenie prispelo k vyššej vidite nosti vozidiel na cestách. Chodcom a cyklistom nariadené
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povinné nosenie reflexných prvkom mimo obce tak isto prinieslo menši po et nehôd z dôvodu
ich prehliadnutia v tmavom oble ení (Mižák, 2011).

Konštatovanie relevantné s nápl ou

lánku: Predmetná štatistika nedisponuje s

íselnou

evidenciou požívania GPS prijíma ov v motorových vozidlách ú astných dopravných nehôd.

Tab.1: Základné údaje dopravnej nehodovosti za posledných 10 rokov.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).
Vývoj dopravných nehôd v SR od roku 2001 do 2010
Dopravné nehody Po et usmrtených
Po et ažko
zranených
57 250
614
2 366
57 050
610
2 213
60 300
645
2 163
61 233
603
2 157
59 980
560
1 975
62 040
579
2 032
61 060
627
2 030
59 008
558
1 806
25 989
347
1 408
21 595
345
1 204

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Po et ahko
zranených
8 471
8 050
9 158
9 033
8 516
8 660
9 280
9 234
7 126
6 936

Tab.2: Preh ad dopravných nehôd v jednotlivých krajoch SR.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).

Dopravné
nehody
ažko
zranení
Usmrtení

Rok

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

2009
2010
Rozdiel
2009
2010
Rozdiel
2009
2010
Rozdiel

5124
4014
-1110
139
127
-12
27
30
+3

2435
1862
-573
171
130
-41
45
46
+1

2278
2001
-277
93
94
+1
28
39
+11

2836
2580
-256
145
104
-41
40
34
-6

3467
3017
-450
195
160
-35
55
57
+2

2916
2352
-564
207
186
-21
66
44
-22

3765
3257
-508
238
203
-35
37
53
+16

3168
2512
-656
220
200
-20
49
42
-7

42; 12%

30; 9%
46; 13%

53; 15%

SPOLU
SR
25 989
21 595
-4394
1408
1204
-204
347
345
-2

Bratislava
Trnava

39; 11%

Tren ín
Nitra

44; 13%

34; 10%
57; 17%

Žilana

Graf 1: Rozdelenie smrte ných nehôd v jednotlivých krajoch SR za rok 2010.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).
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Najzranite nejšími ú astníkmi cestnej premávky, ktorí sú vystavený najvä šiemu
riziku úmrtia v cestnej premávke, sú chodci, cyklisti a motocyklisti. Potvrdzuje to aj štatistika
uvedená v tab.3.
Konštatovanie relevantné s nápl ou

lánku: Predmetná štatistika nedisponuje s

íselnou

evidenciou požívania GPS prijíma ov v motorových vozidlách ú astných dopravných nehôd.
Tab.3: Smrte né nehody v roku 2010.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).
BA
TT
TN
NR
Chodci
10
13
8
7
Cyklisti
4
5
3
2
Motocyklisti 3
2
3
1
Iní*
13
26
25
24

ZA
20
3
5
29

BB
20
1
4
19

PO
14
0
5
34

KE
21
3
3
15

SPOLU
113
21
26
185

* Všetci ostatní ú astníci cestnej premávky ako napríklad vodi i motorových vozidiel, ich spolujazdci, cestujúci v mestskej
alebo inej hromadnej doprave a pod.
V roku 2010 bolo spôsobených 1454 dopravných nehôd s ú as ou chodca a zahynulo
pri tom 107 udí, o je o 9 obetí viac, ako v roku 2009.

ažko zranených bolo 294 osôb

a ahko zranených 1024 osôb. Z toho deti spôsobili 178 dopravných nehôd a zahynuli pri nich
2 deti, 26 sa ažko zranilo a 146 sa zranilo ahko. Priame zavinenie dopravných nehôd
chodcami, cyklistami a motocyklistami je uvedené v nasledovnom štatistickom vyjadrení
(tab.4). Konštatovanie relevantné s nápl ou

lánku: Predmetná štatistika nedisponuje s

íselnou evidenciou požívania GPS prijíma ov v motorových vozidlách ú astných
dopravných nehôd.

Tab. 4: Nehody zavinené zranite nými ú astníkmi cestnej premávky.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky.)
astník nehody
Dopravné nehody Po et usmrtených
Chodec
Cyklista
Motocyklista

613
404
370

44
10
15

Po et ažko
zranených
102
38
94

Po et ahko
zranených
437
297
231

alší sledovaný údaj, ktorý nepriaznivo vplýva na vznik dopravných nehôd, je užitie
alkoholických nápojov, lie iv alebo iných návykových psychotropných látok. Z uvedeného je
však v sú asnosti možné sledova iba následky dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu.
V roku 2010 bolo pod vplyvom alkoholu spôsobených celkom 2113 dopravných nehôd pri
ktorých zahynulo 24 osôb, ažko zranených bolo 142 osôb a ahko zranených bolo 804 osôb.
Konštatovanie relevantné s nápl ou

lánku: Predmetná štatistika nedisponuje s

íselnou

evidenciou požívania GPS prijíma ov v motorových vozidlách ú astných dopravných nehôd.
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Tab.5: Štatistika dopravných nehôd pod a druhu vozidla.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).
Druh vozidla
pod a vinníka

Po et dopravných
nehôd

Po et usmrtených

Po et ažko
zranených

Po et ahko
zranených

Osobný
automobil
Nákladný
automobil
Autobus
Traktor
Motocykel
Bicykel
Dodávka
Ostatné

11456

191

700

4609

2338

36

105

590

162
58
370
404
57
1869

4
2
15
10
2
6

19
4
94
38
8
23

94
11
231
297
35
110

Pod a štatistík z predchádzajúcich rokov môžeme skonštatova , že vznik dopravných
nehôd má klesajúci charakter, aj ke

po et nehôd spôsobených osobnými vozidlami so

smrte nými následkami a ažkými zraneniami je stále vysoký.
Konštatovanie relevantné s nápl ou

lánku: Predmetná štatistika nedisponuje s

íselnou evidenciou požívania GPS prijíma ov v motorových vozidlách ú astných
dopravných nehôd.

Tab.6: Dopravné nehody pod a miesta zavinenia.
(Zdroj: http://becep.sk/index.php/statistiky).
Miesto
zavinenia
V obci
Mimo obec
Dia nica
Cesta I. triedy
Cesta II. triedy
Cesta III. Triedy

Po et
dopravných
nehôd
14659
6935
746
4694
2252
2051

Po et usmrtených

Po et ažko
zranených

Po et ahko
zranených

145
200
13
139
67
51

633
571
32
382
207
174

4015
2921
138
1982
1100
996

ZÁVER
Sú asné trendy vo vývoji nových dokonalejších modelov GPS naviga ných
prijíma ov a ich adekvátne využívanie vo vozidlách napovedajú možnos riešenia v znížení
dopravnej nehodovosti na cestách SR. Významným pozitívom do budúcnosti v tomto smere
sa javí realizácia plánovaného projektu EÚ s názvom eCall, ktorý využíva GPS systém. Vo
všetkých vozidlách by mal by

umiestnený prístroj, ktorý v prípade vážnej nehody
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automaticky zavolá na linku 112 a zárove odošle súradnice miesta nehody do opera ného
strediska. Systém by mal výrazne zrýchli príchod vozidiel záchranného systému a zníži
vysokú úmrtnos na cestách. Dá sa tiež predpoklada že aj v SR vzniknú spolo nosti, ktoré
budú poskytova presné informácie o aktuálnom stave rozmiestnenia radarov a policajných
hliadok. Ako príslušenstvo pre prijíma e GPS sú tiež o akávané dia kové ovláda e
s možnos ou upevnenia na volant. Už teraz existujú prístroje, ktoré sú schopné reagova na
hlasové pokyny vodi a, zatia však nie v sloven ine.
GPS naviga ný prijíma je doplnok na zvýšenie komfortu jazdy. Aby tak slúžil, mal
by sa aj zodpovedne používa . Každý GPS naviga ný prístroj pred svojím spustením uvádza
varovanie, aby ho vodi používal v súlade s pravidlami bezpe nosti cestnej premávky. Každý
GPS naviga ný prístroj má aj tzv. bezpe ný režim, pri ktorom vodi a len naviguje a nedovolí
mu vykonáva niektoré iné s riadením vozidla nezlu ite né innosti, ktoré môžu odpúta jeho
pozornos od dopravnej situácie na ceste v okolí jeho vozidla.
Zo štatistík o nehodách na slovenských cestách za posledné roky vyplýva, že SR sa
uberá správnym smerom. V SR však neexistuje žiadny právny predpis alebo nariadenie
Ministra vnútra SR, ktorý by naria oval dopravnej polícii zaznamenáva štatistické údaje
o nehodovosti vozidiel, ktoré disponujú systémom GPS. Pritom pri administratívnom
spracovávaní dát pri dopravnej nehode úkon evidencie, i vo vozidle ú astnom dopravnej
nehody bol použitý GPS naviga ný prijíma , zabral by len zopár sekúnd z celej doby
záznamu o dopravnej nehode.
lánok vznikol v súvislosti s riešením projektu: IP/06/VŠBM/2010: „Analýza
bezpe nosti automobilovej cestnej dopravy a logistiky s podporou družicových naviga ných
systémov v období silných slne ných erupcií“ riešeného na VŠBM Košice.
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Abstract
The possibility to explain or an attempt to express the substance of the term Network
Enabled Capability by using definitions is actually in many cases controversial and a subject
to further discussions. Therefore, here you are provided with an attempt to define the term
Network Enabled Capability (NEC) in order to facilitate the need to understand this term on
one side as the capability to make the command and control system (C2 system) more
effective and on the other side to use the NEC concept in process of the transformation of the
Armed Forces which is aimed at having more effective force, capable of engaging in crisis
within the developing security and operational environment. It is as well one of attempts to
reflect to the complexity of this issue from different angles like looking at technological,
economical and finally human aspect which specifically is focusing on the practical utility of
the command and control principles in various military activities.
Kea words
NEC, C2 concept, information technologies, operational capabilities, integrated
environment, information sphere, reach back, durability of command.

Preface
The dynamic technological development has had an effect on the evolvement and
significant changes in the command and control system which includes the C2 authorities,
C2 posts, signal system and devices which enables the higher effectiveness in the conduct of
an operation and ensures the automation as well as speeding up C2 processes. Such
development has brought wider changes in organising C2 system as well as in ways to
command and control the troops and the new forms and methods for the training of key
managers, commanders and staff. There have been created entirely new requirements for the
better quality of commanders and staff and for the better educational systems. The current
development of new ways of commanding the troops and the C2 systems is placing
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unprecedented requirements on procedural, material and organizational improvements in all
elements of C2 system.
In nowadays, the commander is significantly depending on technological means like
sensors, signal means, IT hardware and software for data processing in order to provide the
required situational awareness regardless the distance between C2 post and the units. It is also
important to consider that the key factors which will effect the future strategic environment
could be globalization, advancing technological gaps between the players, changing
demography, declining states and economies, radical ideologies and unsolved conflicts.
Overall progress in information systems, cooperation means, means enabling the
situational awareness sharing and military hardware will most likely ensure to plan and
conduct an operation in the higher pace. The information operation will be used more
extensively as the people in general rely on and work more with information which will
enable own forces to focus more on the enemy vulnerable or weaken points.
In response to the measures agreed at Prague, the NATO Strategic Commanders (SCs)
have developed a set of “Transformational Goals” and “Transformational Objective Areas”
(TOAs) ( Figure 1 ) to support the development of capable future forces that are able to
undertake the future missions of the Alliance.
One of the key TOAs identified by the SCs is Network Enabled Capability (NEC).
This capability, as described by the SCs, involves the linking together of sensors, decision
makers, and weapon systems, as well as multinational military, governmental, and
nongovernmental agencies in a seamless, collaborative, planning, assessment and execution
environment. The NEC must provide for the timely exchange of secure information, utilising
communication networks which are seamlessly interconnected, interoperable and robust, and
which will support the timely collection, fusion, analysis and sharing of information.1

1

T. Buckman, NATO NETWORK ENABLED CAPABILITY FEASIBILITY STUDY - VERSION 2.0. NATO
Consultation, Command and Control Agency, October 2005.
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Figure 1 Bi-SC Framework for Transformation
The basic presumption to get oriented in the problems within any part of military
science is to have defined the basic terms and definitions. This appears to be very important
due to numerous available sources and publications which are quite often translated from
various languages and in many times not entirely with the circumspection.

1

Specification of the term NEC
From the standpoint of operational complexity, current conflicts and future crisis

scenarios are markedly different from earlier wars. Often deployed in unfamiliar, faraway
places, troops today find themselves faced with a whole host of new operational challenges:
the threat of asymmetric attacks by insurgents or international terrorist groups now has to be
factored into every operations plan.
New operational requirements call for new operational capabilities. Coalition missions
and close cooperation with non-government organizations, coupled with the frequent need to
exercise command from a multinational headquarters half a world away from the actual area
of operations–all of these things make optimized military management a vital imperative.
Moreover, the use of new technologies has vastly accelerated the pace of military operations;
yet the need for political control over military decision-making remains, and must be factored
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into the equation. Information has thus become a decisive factor in modern warfare, and
information superiority a key element in obtaining a successful outcome. Information
superiority must translate into superior command and control, culminating in real-time
superiority on the battlefield.
Networked structures based on information technology play a key part in force
transformation and the modernization of military equipment. The objective is to create a
System of Systems in which the necessary components are interlinked in a unified network,
consisting of personnel, platforms, sensors, effectors and command and support systems
located at various echelons. Networking brings a new dimension to the operational loop of
reconnaissance, command and joint fires, enabling military operations that are faster, more
effective and more efficient than ever before. Secure, network-supported information
technology is the key.
Network-enabled capabilities, or NEC, form the technical basis for enhancing the
effectiveness of joint operations and interoperability during multinational missions. NEC
enables the joint exploitation of information by coalition forces, accelerating decision-making
at all levels of command while simultaneously improving the precision and pace of military
operations.
The possibility to explain or an attempt to express the substance of the term Network
Enabled Capability by using definitions is actually in many cases controversial and a subject
to further discussions. There were, in the past, written many definitions which were
attempting to express clearly and in understandable way what is in reality hidden behind these
three words. We may find these attempts in many various C2 concepts, intends and strategies,
which were related to networks, network environment or to the interconnection of sensors and
weapon systems. First of all it is important to state that NEC is an originating theory and
a practice of a war in the information age which includes combination of strategy, newly
found tactics, techniques, procedures and organizational aspects that enable the units to
achieve a decisive combat superiority.
Development of informatics, information

technologies

and other technical

achievements that are affecting every human activity is forcing us to reassess as well, beside
the other areas, C2 system in the armed forces which would use the new ways, methods a
forms of support to operations and mainly which would use C2 systems supported with the
most developed technologies. NEC is basically focusing on the area that is much broader then
the field of C2. It is focused towards the area of C4 system (Command and Control,
Communication and Computers), which would provide an environment for timely adequate
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exchange of secured information between the sensors, commanders and weapon systems.
Specification of NEC is not only related to the technical area. It is related as well to the social
area which includes personnel, doctrinal and procedural and in parallels the organisational
changes.
It is possible to define the term NEC in many optional ways:
like “The capability to connect sensors, material and nonmaterial means used to
effect the enemy and C2 system to the one united network that is capable to enable
the Armed Forces to achieve required operational capabilities needed for
participation at NATO joint operations 2”,
or in accordance with the NATO Strategic vision: “NEC will enable to change the power
of information to an enhanced combat power and operational affectivity of the Armed
Forces”,
or by the suggested definition: “Network Enabled Capability is the capability of
Armed Forces to be used in an integrated environment, established on the united
information platform, which is supported by information and communication
networks, developed technologies, educated and prepared staff that is fully capable
to cooperate within the areas having an effect on the successful conduct of the
alliance operation”. This definition appears to be the most accurate for the further
appropriate development of NEC in the Czech Armed Forces.
The last mentioned definition might seem to be rather broad or even widely
descriptive and incorrect. Therefore it is possible to shorten such specification of NEC to a
following version: “Network Enabled Capability is the capability of Armed Forces to be
used in an integrated environment supported by networks”.
2

Conceptual framework of NEC
NATO’s future operational environment will demand the provision of substantive

improvements to the commander at all levels: strategic, operational and tactical. Information
sharing, data de-confliction, integrated planning and execution and responsive support are
necessary to achieve success. Further, NATO no longer has the comparative “luxury” of
assuming its dominant role in the international environment. More and more, military assets
are finding themselves as partners with Non-Governmental and International Organizations
(NGO/IO) a community inherently proscriptive in its relationships with government
organizations, particularly the military. In the future the Alliances must be able to share
2

http://nnec.act.nato.int/
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information openly with these non-traditional partners and receive information from them as
well to accomplish an evolving mission set in an environment increasingly dynamic, volatile,
asymmetric and lethal. 3

Figure 2: NNEC tenets and the achievement process4

An important frame of all thoughts as well as of all practical implementation measures
is the conceptual frame of NEC. Such frame comprises of all data which would arrive to the
network, the information sphere, the integrated environment, individual processes and the
achieved effect. The integrated environment (figure 3) includes all networks which are
overarched by one united network which would enable to work on a plug and play principle.
Such integrated environment will enable to transfer data, information or knowledge without
any obstacles among all connected users and the information sphere.

3

DOMINGO, A., RICO M.A.: NATO Network-Enabled Capability (NNEC) FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS (FAQ), edition 1.00. HQ ACT Norfolk, Virginia, USA, March 2010. Page 24-25.
4
DOMINGO, A., RICO M.A.: NATO Network-Enabled Capability (NNEC) FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS (FAQ), edition 1.00. HQ ACT Norfolk, Virginia, USA, March 2010.
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Figure 3: The integrate environment
The information sphere includes the totality of all possible information which are
accessible with the support of related integrated environment.
Another important item on a list of mentioned conceptual frame are processes. The
processes of information collection are created by the entirety of automated, semi-automated
and manually serviced sources of the information collection. It is representing the capability
to collect information and the capability to ensure further analysis of information, their
collation and subsequent elaboration. On contrary the decision making process is the totality
of capabilities to acknowledge, assess, estimate, plan, simulate and most importantly to
develop a decision in the duration of the planning and the decision making. The process of
effecting the enemy is assimilating political, economical, military and information
capabilities which are required to achieve the desired effects in operations. Such effects are
supporting to achieve capabilities enabled by the network which subsequently leads to the
enhancement of the quality of C2, decision making process and operational effectiveness.
In contemporary, complex and global security environment will even the cooperation
of the allied Armed Forces require joint effort of all participants, which includes the Czech
Republic and its Armed Forces.
The real challenge is arising when we consider the different level of technical maturity
and economical stability of NATO and EU member states or as well participating PfP states
which could potentially take part within international military task forces deployed to various
areas of crisis as part of stabilization operations. From both the past and the current learned
lessons it is generally possible to state that the implementation of Network Centric Warfare
(NCW) in the USA and Network Enabled Capability (NEC) (figure 4) in the Europe part of
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the Alliance is becoming one of the critical courses to enhance C2 systems as well as it is
becoming an important conditions for successful transformation of Armed Forces to the
information age.

Figure 4: Basic concept of Network Enabled Capabilities 5

3

Likely application of command and control principles
Problems of applying the command and control principles are not receiving

appropriate attention within the Army of the Czech republic. It is not understood as a
necessary premise for the goal seeking development and the enhancement of C2. Besides very
few specialised sources and written materials like: „The Intent of the development strategy of
NEC in the Czech Armed Forces” or „The Introduction to the study of commanding the
force” in which are those C2 principles rather mentioned then deeply explained, there is not
any other tangible work progressing. The slight change to such trends is indicated in the
report „Current status of the development of NEC in the Army of the Czech republic“. This
report is already an attempt to find appropriate criteria and measurements to evaluate the

5

http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=thema_hoofd&laag1=893&item_id=893

84

current status. It is necessary to admit the fact that application of known principles is
providing a presumption for enhanced quality of such evaluating materials. As an example the
question: „How is the durability of C2 system ensured within the application of NEC in the
Army of the Czech Republic?“ is clearly provoking to examine the problems of secured
commanding, network breaching, perspective of C2 posts as well as their decentralisation in
order to minimise the loses, all these as an example. Well, even the principle of centralised
commanding and decentralised execution of orders is a fair example what should be achieved
in order to have the effective C2. Nevertheless, the information about one of C2 principles
supported by the appropriate specification will itself be not enough in order to be worked out
in details for the use in the C2 capability development.
Initial reaction to this fact might be the acknowledgement and a partial implementation
of „Reach Back6“ (centralised C2 out of area of operation and decentralised execution within
the area of operation or as well interpreted as the distant support to C2 in operation). The
possible example is the EU BG in Congo in 2008. Here the FHQ command was established in
France and the subordinated units under the EU BG Core HQ were executing the tasks within
the assigned area of operation EU BG. Another presumption for the development of C2
system is understanding and implementation other C2 principles and embedding of the
problems to the revised strategy of the development of NEC in the Army of the Czech
Republic.
Another very important area is the effectiveness of intelligence services support which
as well is not reflecting on the requirement of C2 system durability. This is related not only to
the collection, collation and elaboration of data but as well to possible enemy activities
focused on friendly forces weaknesses within the information and intelligence processes.
Although, there were proposed necessary projects for the enhancement of durability of C2
systems, none of them was brought to implementation due to the fiscal cuts. The possible
issue in the area of application of C2 principles is rising up as there is not appropriate
attention dedicated to deployability and mobility from the sight of uninterrupted command
and flexibility to changes in the duration of the crisis. Here it is ignored that mobility itself
includes the creation of mobile C2 posts. Therefore the question is rising up whether this is
increasing or decreasing the possibility of the enemy attack on friendly forces C2 system.
Further area which should have implemented C2 principles is the effectiveness of
activities carried out by the commanders and their ability to use the assigned forces while
6

In general, reachback refers to a situation where resources, capabilities and expertise are at a physical distance
from the area of interest, supporting the people in the area to perform their tasks.
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respecting the unity of understanding of the commander’s intent and described end state
goals. Understanding of C2 principles and their application in the process of creation of
operational capabilities within NEC is the must to the successful participation in the allied
joint operations (figure 5).

Figure 5: New Vision
Conclusion:
The necessity to engage in C2 principles is the important premise to keep the pace
with the other developed allied forces in the progress of achieving information and decision
superiority. The unity of commanding efforts and its reflection in one of the key capability
which is accessibility of deployable forces might look to be not so logical, however, it is not
related only to the accessibility of forces as such, but it is also related to the preparation of
forces for the deployment in the full spectrum of operations. This idea leads to the
requirement to have a well developed strategy of the preparation of personnel which is
respecting the principles of team work and requires all personnel to understand the
commander’s intent as well as assigned end state goals. Fulfilling such strategy would lead to
having appropriate military capability to be used for the implementation of the national
political - military ambitions of the Czech Republic.
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Z HOSPODÁRSKEJ A FINAN NEJ KRÍZY
DO BEZPE NOSTNEJ ?
plukovník Ing. Radoslav IVAN ÍK
ná e lník
Odboru rozpo tu a financovania (J-8) Generálneho štábu OS SR
ABSTRAKT
V sú asnosti sú z dôvodu globalizácie všetky krajiny sveta vo vä šej, i menšej miere
zasiahnuté globálnou finan nou krízou. Zna né zníženie tempa ekonomického rastu, zvýšenie
miery nezamestnanosti, zvýšenie rozpo tových deficitov, zhoršenie platobnej bilancie, ako
aj alšie negatívne dopady krízy spôsobili, že všetky vlády museli a stále musia
prostredníctvom verejných výdavkov prijíma razantnejšie alebo miernejšie ekonomické, ale
aj politické a legislatívne opatrenia na zmiernenie následkov krízy. Jedným z prvých krokov,
ku ktorým sa vä šina krajín uchýlila, je snaha o konsolidáciu verejných financií
prostredníctvom zavádzania finan ných reštrik ných opatrení vo vz ahu k štátnemu rozpo tu.
Z týchto dôvodov dochádza ku škrtom najmä v tých oblastiach, ktoré nie sú považované za
priority, a preto vo ve kej vä šine krajín sa prvou obe ou šetrenia stali výdavky na
zabezpe enia obrany a bezpe nosti. Ak sú tieto opatrenia do asné, sú akceptovate né, ak však
majú tendenciu pokra ova dlhšie, nepovedie to len k prechodu je jednej krízy do druhej,
z finan nej do bezpe nostnej?
OVÉ SLOVÁ: Obrana, bezpe nos , globalizácia, ekonomika, finan ná kríza.

ÚVOD
Zaistenie obrany a bezpe nosti štátu a jeho obyvate ov patrí k základným úlohám
každého štátu. Zabezpe enie obrany slobody, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti
a zásad demokratického ústavného systému Slovenskej republiky, ako aj ochrany života
a majetku jej ob anov i životného prostredia je predovšetkým úlohou vlády Slovenskej
republiky a alších exekutívnych a zákonodarných inštitúcií. Na plnenie uvedených úloh
vynakladá Slovenská republika as svojich ekonomických zdrojov, a preto z celého súhrnu
inite ov (politických, sociálnych, technologických, geografických, environmentálnych
a alších) ovplyv ujúcich zabezpe enie potrieb národnej bezpe nosti a obranyschopnosti
krajiny vystupuje ako rozhodujúci inite ekonomika.
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V sú asnosti sú z dôvodu globalizácie všetky ekonomiky sveta, vrátane ekonomiky
Slovenskej republiky, vo vä šej, i menšej miere zasiahnuté globálnou finan nou krízou.
Zna né zníženie tempa ekonomického rastu, zvýšenie miery nezamestnanosti, zvýšenie
rozpo tových deficitov, zhoršenie platobnej bilancie, ako aj alšie negatívne dopady krízy
spôsobili, že všetky vlády museli a stále musia prostredníctvom verejných výdavkov prijíma
razantnejšie alebo miernejšie ekonomické, ale aj politické a legislatívne opatrenia na
zmiernenie následkov krízy. Jedným z prvých krokov, ku ktorým sa vä šina krajín uchýlila, je
snaha o konsolidáciu verejných financií prostredníctvom zavádzania finan ných reštrik ných
opatrení vo vz ahu k štátnemu rozpo tu. Z ekonomického h adiska sú dôvody jednozna né,
znížená ekonomická aktivita znamená zníženie príjmov štátneho rozpo tu.
Rozpo tová matematika je takisto neúprosná. Výpadky na strane príjmov prinášajú
výpadky na strane výdavkov. Naplánované a vopred schválené rozpo ty sa z toho dôvodu
stávajú neudržate nými a ak jednotlivé štáty v rámci zodpovednej fiškálnej politiky nechcú
zvyšova svoje dlhy a prostredníctvom

alších pôži iek kompenzova výpadky v príjmoch,

musia vykona rozpo tové škrty. Síce nepopulárne, ale nevyhnutné, pretože využívanie
zahrani ných pôži iek na financovanie výpadkov v príjmoch štátneho rozpo tu by neprinieslo
ni iné, len zvýšenie zahrani ného zadlženia krajín, o predstavuje neželaný a z dlhodobého
adiska neudržate ný jav. Z týchto dôvodov dochádza ku škrtom najmä v tých oblastiach,
ktoré nie sú považované za priority v jednotlivých krajinách. Vo ve kej vä šine štátov,
Slovenskú republiku nevynímajúc, sa preto prvou obe ou šetrenia stali výdavky na
zabezpe enia obrany a bezpe nosti.

1

Charakteristika sú asného bezpe nostného a ekonomického prostredia Slovenskej
republiky

1.1 Bezpe nostné prostredie
Sú asné bezpe nostné prostredie Slovenskej republiky je výrazne ovplyvnené
zmenami v aktuálnom celosvetovom i euroatlantickom bezpe nostnom prostredí. Toto
prostredie je dynamické, komplexné, viacvrstevné a premenlivé, pri om z dlhodobého
adiska na bude ešte výraznejšie vplýva rastúca rôznorodos a stále zložitejšia a ažšie
identifikovate ná previazanos v om pôsobiacich aktérov. Bezpe nostné hrozby a riziká, ako
aj ich nositelia a zdroje sú asto ve mi ažko lokalizovate né a majú postupne stále viac
neštátny a nadnárodný charakter. Preto konkrétne aktivity ohrozujúce bezpe nos Slovenskej
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republiky alebo ich prípadné dôsledky sú

ažko predvídate né,

o zrete ne prispieva

k stieraniu rozdielov medzi vonkajšou a vnútornou bezpe nos ou štátu.
V euroatlantickom priestore prevažujú v sú asnej dobe nevojenské hrozby nad
vojenskými. Z poh adu ohrozenia Slovenskej republiky konven nými zbra ami, i dokonca
priamym vojenským útokom vedeným cudzou mocnos ou, je jej bezpe nostné prostredie
pomerne ahko predvídate né a stabilné. Prispieva k tomu najmä

lenstvo Slovenskej

republiky v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. So stabilitou bezpe nostných vz ahov
v tomto priestore však ostro kontrastuje rast problémov v globálnom bezpe nostnom
prostredí.
S prehlbujúcou sa globalizáciou sa kontinuálne posil uje potenciál asymetrických
hrozieb. A ke že s nástupom a alším rozvojom globalizácie sa svet stáva oraz menším,
zvyšuje sa možnos šírenia bezpe nostných hrozieb a rizík i z relatívne vzdialených oblastí,
o znamená, že nie je možné vylú

nepriaznivý dopad miestnych a regionálnych konfliktov

na bezpe nos Slovenskej republiky a jej spojencov z NATO a EÚ. I geograficky vzdialené
udalosti a procesy totiž môžu ohrozi našu bezpe nos a aj ke
priamu hrozbu, ich dôsledky môžu spôsobi

samé o sebe nepredstavujú

nestabilitu a prispie

ku vzniku

alších

konfliktov, i krízových situácií a zárove tak k alšiemu šíreniu bezpe nostných hrozieb.
K najvýznamnejším procesom s rizikovým alebo konfliktným potenciálom patrí nárast
moci a sily nových globálnych aktérov, slabé a zlyhávajúce štáty, posil ovanie a aktivity
neštátnych aktérov, oslabovanie štátnych inštitúcií

i mechanizmov medzinárodnej

a regionálnej spolupráce, geograficky nevyvážený demografický vývoj, degradácia životného
prostredia a vy erpávanie prírodných zdrojov.
Medzi hlavné zdroje asymetrických bezpe nostných hrozieb patrí predovšetkým
politický radikalizmus, prehnaný nacionalizmus, ideologický a náboženský fundamentalizmus
a tiež terorizmus. Nie však terorizmus, aký existoval na zemi po stáro ia, ale terorizmus,
ktorý môže v sú asnosti zasiahnu

kohoko vek, kdeko vek a kedyko vek, a ktorý je

zameraný na masovú deštrukciu materiálnych hodnôt a masové zabíjanie nevinných
civilistov.

alšie hrozby predstavujú najmä šírenie zbraní hromadného ni enia a ich nosi ov,

rastúca dostupnos a využite nos civilných technológií pre úto né ú ely, kybernetické útoky
na verejné i súkromné siete a organizovaný medzinárodný zlo in. A i ke
hrozieb nie je úplne nová, novú úrove

žiadna z týchto

predstavuje predovšetkým vyššie štádium ich

vzájomnej previazanosti a vyšší potenciál ich vzájomného posil ovania.
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1.2 Ekonomické prostredie
Sú asné ekonomické prostredie Slovenskej republiky je, podobne ako bezpe nostné
prostredie, ovplyvnené prehlbujúcou

sa globalizáciou. Tá najmä prostredníctvom

ekonomických aktivít a procesov vyvoláva celý rad

alších spolo enských dôsledkov, ktoré

dnes (na rozdiel od minulosti) ovplyv ujú udskú spolo nos ove a rýchlejšie, priamejšie
a bezprostrednejšie. Na jednej strane dochádza vo svete k prehlbovaniu vzájomne výhodnej
ekonomickej spolupráce a partnerstva (ale aj vzájomnej ekonomickej závislosti) a k rastu
dynamicky sa rozvíjajúcich centier ekonomickej sily, zatia

o na druhej strane, v iných

oblastiach sveta, vzrastá miera zaostávania vývoja spolo nosti za jeho zbytkom1. Rastie
predovšetkým vzájomná ekonomická previazanos

a závislos

vyspelých krajín, vrátane

Slovenskej republiky, na zložitej komunika nej, energetickej a dopravnej infraštruktúre, o
vytvára nové možnosti ohrozenia.
ovou strategickou podmienkou bezpe nosti Slovenskej republiky je preto nielen
politická a vojenská stabilita, ale i stabilita ekonomického prostredia, v ktorom sa Slovenská
republika nachádza a vyvíja svoje aktivity. Z ekonomického h adiska sa Slovenská republika
sa radí medzi menšie európske krajiny s mimoriadne otvorenou ekonomikou. Viac ako tri
štvrtiny jej hrubého domáceho produktu sú závislé na vývoze a dovoze, a preto sa jej
závislos

na vonkajšom prostredí, najmä v zmysle prístupu na medzinárodné trhy

a dostupnos energetických zdrojov, zvyšuje. To znamená že, vä šina udalostí odohrávajúcich
sa vo svetovej ekonomike pôsobí na slovenskú ekonomiku ve mi výrazne. Pozitívne
i negatívne. Tento fakt sa potvrdil najmä v priebehu nedávnej globálnej hospodárskej
a finan nej krízy, ktorej následky stále pretrvávajú a ovplyv ujú vývoj vo svete.
Jedným z príkladov nepriaznivého vplyvu krízy na slovenskú ekonomiku je vývoj
hrubého domáceho produktu v nominálnej hodnote (pozri Graf 1) alebo vývoj jeho
percentuálnej medziro nej zmeny (pozri Graf 2). Okamžitým dôsledkom bol rast podielu
schodku verejnej správy na hrubom domácom produkte, a to z 2,2 % v roku 2008 na 6,8 %
v roku 2009 a o akávaných 7,8 % v roku 2010, resp. nárast konsolidovaného dlhu verejnej
správy z 27,6 % hrubého domáceho produktu v roku 2008 na 35,7 % v roku 2009.

1

Štancl, L. 2006. Aktuální problémy teorie ekonomiky obrany státu na po átku 21. století. In Vojenské
rozhledy, 2006, ro . 15, . 3, s. 5-24. ISSN 1210-3292.
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Graf 1 Grafický preh ad vývoja hrubého domáceho produktu v SR (v mld. €) v rokoch
2000 - 2010
Zdroj: Inštitút finan nej politiky MF SR, Štatistický úrad SR

Tento fakt si vyžiadal prijatie úsporných opatrení, ktoré postihli viaceré rezorty, ale
najviac zo všetkých rezort ministerstva obrany. Rozpo et Ministerstva obrany SR na rok
2009, už i tak nižší oproti roku 2008 o cca 60 mil. €, bol v priebehu roka, v rámci prijatého
balí ka protikrízových opatrení, znížený ešte o alších 100 mil. € na základe uznesenia vlády
SR na realokáciu výdavkov ur ených na udržanie zamestnanosti a hospodárskeho rastu SR.

Graf 2 Grafický preh ad medziro nej zmeny hrubého domáceho produktu v SR (v %)
v rokoch 2000 – 2010
Zdroj: Inštitút finan nej politiky MF SR, Štatistický úrad SR
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K alšiemu zníženiu rozpo tových výdavkov na obranu SR dochádza v roku 2010,
kedy pridelený rozpo et kapitoly MO SR vo výške cca 853 mil. € je o cca 156 mil. € nižší
oproti roku 2008 a rozpo et na rok 2011 je nižší dokonca o cca 250 mil. € oproti roku 2008.
A ružovo to s rozpo tom kapitoly MO SR pod a makroekonomických prognóz
a plánovaného rozpo tu verejnej správy na roky 2012 – 2014 nevyzerá ani v nasledujúcich
rokoch, napriek tomu, že dochádza k postupnému oživeniu ekonomiky a makroekonomické
ukazovatele zverejnené Inštitútom finan nej politiky Ministerstva financií SR signalizujú
medziro ný rast hrubého domáceho produktu o 4,8 % ro ne (pozri Graf 3).

2010
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4,8

2011
4,1

2013
4,8

2014
4,8

2009
-4,3
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Graf 3 Grafický preh ad predpokladaného vývoja domáceho produktu v SR (v %) v rokoch
2009 – 2014
Zdroj: Inštitút finan nej politiky MF SR

2 Financovanie obrany
Napriek tomu, že za primeranú výšku výdavkov na zabezpe enie obrany sa považujú
zdroje vo výške na úrovni 2 % HDP, od roku 1998 táto úrove v Slovenskej republike
dosiahnutá nebola a navyše má od roku 2004 opä klesajúcu tendenciu (pozri Graf 4). Výška
verejných prostriedkov na zabezpe enie potrieb obrany a bezpe nosti klesá aj napriek
skuto nosti, že vláda Slovenskej republiky v roku 2002 vo svojom programovom vyhlásení
deklarovala záväzok vy le ova rozpo tové prostriedky na obranu vo výške 2 % HDP,
pri om tento záväzok vychádzal nielen z odporú aní Severoatlantickej aliancie, ale
predovšetkým z potrieb rezortu Ministerstva obrany SR a priebehu procesu reformy
Ozbrojených síl SR.
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Graf 4 Grafické znázornenie výšky podielu rozpo tových prostriedkov vy lenených zo
štátneho rozpo tu v prospech rozpo tovej kapitoly MO SR k výške hrubého
domáceho produktu v SR (v % so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta) v období
rokov 1993 až 2009
Zdroj: Inštitút finan nej politiky MF SR, Ministerstvo obrany SR, Štatistický úrad SR
Uznesením vlády Slovenskej republiky . 604 z 5. júna 2002, ktorým bol schválený
Dlhodobý plán rozvoja MO SR, sa vláda Slovenskej republiky zaviazala od roku 2003
vy le ova

verejné prostriedky pre rozpo tovú kapitolu MO SR vo výške najmenej

2 % z HDP. Tento záväzok prijala aj Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením
. 2403 z 11. júla 2002. Táto úrove sa preto stala základným plánovacím finan ným limitom
na realizáciu dlhodobého plánu rozvoja zabezpe enia obrany a bezpe nosti Slovenskej
republiky, ako aj plnenia medzinárodných záväzkov a dohôd v rámci zabezpe enia
kolektívnej obrany krajín aliancie a plnenia úloh v rámci operácií medzinárodného krízového
manažmentu.
Kontinuitu plnenia záväzku vo vz ahu k obrane a bezpe nosti štátu potvrdila vláda
Slovenskej republiky svojím uznesením . 133 z 25. februára 2003, ktorým schválila asový
plán plnenia reforiem a v ktorom sa opätovne zaviazala pre rozpo tovú kapitolu rezortu
ministerstva obrany vy le ova

finan né prostriedky vo výške 2 % z HDP Slovenskej

republiky. Toto opätovné potvrdenie záväzku Slovenskej republiky sa stalo hlavným
argumentom pre orgány Severoatlantickej aliancie pri formulovaní návrhov Cie ov síl pre
Slovenskú republiku v rámci zabezpe enia systému kolektívnej obrany a plnenia vojenských
i politických cie ov a zámerov aliancie.
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Nasledujúca vláda Slovenskej republiky, ktorá bola sformovaná po parlamentných
vo bách v roku 2006, sa oficiálne nezaviazala k vy le ovaniu výdavkov na obranu vo výške
2 % z HDP, ale vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že zabezpe í takú úrove
výdavkov, aká je potrebná na zabezpe enie obrany a bezpe nosti, ako aj medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky. Zárove sa zaviazala, že zabezpe í, aby výdavky na operácie
medzinárodného krízového manažmentu a výdavky súvisiace so zaradením jednotiek
Ozbrojených síl SR do síl rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie (NRF – NATO Response
Forces) a bojových skupín Európskej únie (EU BGs – European Union Battle Groups) neboli
financované na úkor udržiavania a rozvoja Ozbrojených síl SR. K tomu prijala vláda
Slovenskej republiky uznesenie . 106 zo 7. februára 2007, ktorým sa zaviazala vy le ova
finan né zdroje vo výške 2,204 mld. Sk (73,16 mil. €) mimo rozpo tovej kapitoly MO SR na
roky 2008 – 2013 na plnenie úloh nasadenia a udržania jednotiek ozbrojených síl v silách
rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie a Európskej únie alebo na neplánované nasadenie
jednotiek ozbrojených síl deklarovaných v Cie och síl od roku 2008 až do roku 2013.
Uznesením vlády Slovenskej republiky . 867 z 11. októbra 2007 bolo však vyššie
uvedené uznesenie . 106 zo 7. februára 2007 zrušené, to znamená, že všetky výdavky
spojené so zabezpe ením prípravy, výcviku, prepravy, materiálu a služieb pre jednotky
Ozbrojených síl Slovenskej republiky pripravených na nasadenie v rámci NRF 10 a 13
v rokoch 2008 a 2009 a EU BG v rokoch 2009 a 2010 boli hradené z rozpo tu kapitoly
Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala taktiež vytvára predpoklady pre formovanie
takého obranného a bezpe nostného potenciálu štátu, ktorý umožní reagova na situácie
ohrozujúce bezpe nos

ob anov, štátu a spojencov a zárove

preventívne eliminova

vznikajúce hrozby, vrátane eliminácie hrozieb mimo územia Slovenskej republiky. Usilova
sa o to, aby Slovenská republika do konca roku 2010 primerane prispievala k obranným
schopnostiam kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie a vojenským spôsobilostiam
Európskej únie s cie om plnohodnotného príspevku v

alšom období. Taktiež zabezpe

aktívnu ú as v silách rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie a Európskej únie a na
operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Na to plánovala využi ako nástroje
Ciele síl Severoatlantickej aliancie a Hlavné ciele Európskej únie, ktoré v súlade s povahou
najnovších bezpe nostných hrozieb kladú dôraz na obranyschopnos a vnútornú bezpe nos
štátu, schopnos nasadi sily aj mimo územia Slovenskej republiky, schopnos podie

sa na

nieko kých operáciách súbežne a schopnos pružne prispôsobi typ operácie alebo misie
meniacej sa bezpe nostnej situácii.
95

Vláda Slovenskej republiky, zostavená po parlamentných vo bách v roku 2010,
vychádzajúc z potrieb zaru enia bezpe nosti a obrany štátu pri zoh adnení strategických
dokumentov NATO a EÚ (vrátane novej Strategickej koncepcie NATO), sa zaviazala,
vykona strategické hodnotenie obrany Slovenskej republiky s cie om definova politickostrategický rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej republiky a jej
ozbrojených síl a zárove zabezpe

stabilný zdrojový rámec pre naplnenie tejto ambície.

Na základe analýzy skuto nej výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených
v prospech ministerstva obrany zo štátneho rozpo tu v rokoch 1993 – 2011 alebo
plánovaných vy leni v rokoch 2012 – 2014 je možné skonštatova , že objem vy lenených
alebo plánovaných zdrojov uvedené skuto nosti nezoh ad uje (pozri Graf 5).

Graf 5 Grafické znázornenie výšky podielu rozpo tových prostriedkov skuto ne vy lenených
alebo plánovaných vy leni zo štátneho rozpo tu v prospech rozpo tovej kapitoly MO
SR v rokoch 2009 – 2014 k výške hrubého domáceho produktu v SR(v % so
zaokrúhlením na 2 desatinné miesta)
Zdroj: Inštitút finan nej politiky MF SR, Ministerstvo obrany SR
Naopak potvrdzuje skuto nos , že zabezpe enie obrany a bezpe nosti na alej nepatrí
medzi priority Slovenskej republiky a že prehlbovanie nerovnováhy medzi stanovenými
úlohami a vy lenenými zdrojmi bude pravdepodobne pokra ova aj v alších rokoch.
3

Prehlbovanie nerovnováhy medzi úlohami a zdrojmi
Zásadným a dlhodobým problémom zaru ovania obrany Slovenskej republiky

a transfor-mácie Ozbrojených síl SR je pretrvávajúci nesúlad medzi stanovenými úlohami na
jednej strane a reálne vy le ovanými zdrojmi na ich realizáciu na strane druhej. Od roku 1998
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až do sú asnosti ani v jednom roku reálne vy le ované finan né zdroje zo štátneho rozpo tu
v prospech rezortu ministerstva obrany, a tým aj v prospech ozbrojených síl nedosahovali
plánovanú a vládou, i parlamentom Slovenskej republiky garantovanú úrove (pozri Graf 6).

Graf 6 Porovnanie skuto nej výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených v prospech MO
SR zo štátneho rozpo tu SR (v % HDP) v rokoch 1993 – 2011 a jeho porovnanie
s výškou požadovanou NATO na úrovni 2 % HDP
Bohužia na alej platí, že náro nos ekonomického zabezpe enia obrany SR a jej
ob anov sa dostáva do ostrého rozporu s obmedzenými ekonomickými možnos ami.
V prípade SR je ekonomické zabezpe enie obrany náro né nielen z dôvodu zabezpe enia
obrany jej teritória a pomoci civilnému obyvate stvu v prípade prírodných pohrôm alebo
priemyselných havárií, ale i z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov a snahy pokra ova
v prestavbe Ozbrojených síl SR na relatívne malé, ale profesionálne a moderne vyzbrojené
a vystrojené ozbrojené sily expedi ného charakteru s dostato ným bojovým potenciálom,
ktoré sú schopné splni požiadavky kompatibility a interoperability s ozbrojenými silami
spojencov.
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Graf 7 Porovnanie skuto nej výšky rozpo tových prostriedkov vy lenených v prospech MO
SR zo štátneho rozpo tu SR (v mil. EUR) v rokoch 2000 – 2011 a jeho porovnanie
s výškou požadovanou NATO na úrovni 2 % HDP
Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Inštitút finan nej politiky MF SR, Štatistický úrad SR

ZÁVER
Ak vezmeme do úvahy, že len od roku 2000 do roku 2011 predstavuje rozdiel medzi
skuto ne vy lenenými finan nými prostriedkami v prospech ministerstva obrany zo štátneho
rozpo tu a požadovanými finan nými prostriedkami na úrovni 2 % z HDP iastku vo výške
takmer 3 miliardy EUR (cca 900 miliárd Sk), tak i laikovi je jasné, že splnenie vyššie
uvedených ambícií je naozaj sizyfovská úloha. Na druhej strane, ak nechceme, podobne ako
mytologický hrdina Sizyfos, na alej tla
a riskova

vážne naštrbenie

pred sebou balvan nesplnených záväzkov

ažko získanej medzinárodnej kredibility a stratu dlhodobo

nadobudnutých spôsobilostí ozbrojených síl, je nevyhnutné aj prostredníctvom v sú asnosti
prebiehajúceho strategického hodnotenia obrany zastavi prehlbovanie dlhodobo rastúceho
vnútorného dlhu rezortu, zladi
s príslušným

zdrojovým

úlohy vyplývajúce z vojensko-politických ambícií SR

rámcom,

zefektívni

manažovanie

existujúcich

zdrojov,

bezpodmiene ne zvýši pomer sú asného prerozdelenia zdrojov v prospech ozbrojených síl
a prija dlhodobú koncepciu rozvoja ozbrojených síl a celého rezortu obrany, ktorá bude ma
celospolo enskú podporu a hlavne bude postavená na reálnych a predovšetkým stabilných
zdrojoch. Vzh adom na sú asný kritický stav minimálne na úrovni 2 % z HDP.
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A aj ke sa bezpe nostné riziká a hrozby zo strany štátnych alebo neštátnych aktérov
nikdy nebudú da odstráni alebo aspo eliminova úplne, prijímanie ú inných a efektívnych
opatrení s adekvátnym zdrojovým zabezpe ením v maximálnej možnej miere zníži negatívne
dopady prípadných bezpe nostných kríz, i ozbrojených konfliktov, na vyspelé štáty sveta,
vrátane Slovenskej republiky. Práve z týchto dôvodov si problematika ekonomického
zabezpe enia obrany vyžaduje v sú asnej dobe neporovnate ne vä ší záujem ako doposia .
K tomu, aby sme sa prehupli z hospodárskej a finan nej krízy do krízy bezpe nostnej už totiž
až tak ve a nechýba.
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ABSTRAKT
lánok sa zaoberá problematikou vedenia vojenských operácií v zastavanom priestore.
Cie om príspevku je priblíži

itate ovi základné charakteristiky a špecifiká zastavaného

priestoru, ktoré zásadne ovplyv ujú vedenie vojenských operácií.
V úvode lánku je venovaná pozornos sú asným urbaniza ným trendom, ktoré sú
významné pre uvedomenie si, že tak ako dnes i v budúcnosti budú vojenské operácie
prebieha práve v mestskom prostredí. V alšej asti lánku sú použitím faktorov METT-TC
charakterizované špecifiká zastavaného priestoru ako bojiska, so zameraním na terén, po asie,
výzbroj a vybavenie operujúcich jednotiek a vplyv prítomnosti civilného obyvate stva na
vedenie operácie v tomto priestore.
OVÉ SLOVÁ
Opera né prostredie, zastavaný priestor, vojenská operácia, terén, po asie, jednotky,
výzbroj, vybavenie, civilné obyvate stvo.
ÚVOD
Trendom posledných desa ro í je rapídny nárast mestských a priemyselných oblastí,
a to nielen v rozvinutých ale aj rozvojových krajinách. Rozloha miest rok od roka narastá,
oraz viac udí sa s ahuje z vidieka do miest o znamená, že sa nachádzame vo fáze masívnej
urbanizácie.
Pod a prognózy OSN žilo v roku 2003 takmer tri miliardy (48 %) svetovej populácie v
urbanizovaných územiach. Do roku 2030 sa predpokladá nárast mestskej populácie na 5 mld
(61 %). Po et obyvate ov na vidieku by mal poklesnú z 3,3 mld v roku 2003 na 3,2 mld v
roku 2030. Nárast po tu miest z 5 na 10 mil. obyvate ov sa do roku 2015 odhaduje zo
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sú asných 46 na 61 miest. Rýchly rast mestskej populácie sa obzvláš o akáva v menej
rozvinutých regiónoch1.
Vä šina mestských oblastí je významným centrom obyvate stva, politiky, ekonomiky,
priemyslu, kultúry, histórie a tým sa z vojenského poh adu stávajú ve mi dôležité pre vedenie
vojenských operácií. Ako sa už v minulosti ukázalo v Stalingrade, Berlíne, Ortone, v mestách
Hue a Mogadisho alebo nedávno v Bagdade, Nadžafe, Sarajeve alebo Groznom, operácie v
zastavanom priestore (Urban Operations) tvorili nezanedbate nú as vojenských ažení a je
možné prepdoklada , že aj v budúcnosti budú vojenské operácie z rôznych strategických
dôvodov prebieha práve v týchto priestoroch.
1

Opera né prostredie
Opera né prostredie je tvorené rôznymi inite mi, ktorých charakteristiky a detaily

budú v každej operácii odlišné. Jednotlivé initele priamo vplývajú na jednotky pôsobiace
v tomto prostredí.
Fyzické prostredie (Physical Environment), ako základný prvok opera ného
prostredia, predstavuje terénne a klimatické podmienky, zahr ujúce rozmanité prostredia
akými sú arktické, horské, prímorské prostredie, džung a, púš , lesy, otvorená savana alebo
mestské prostredie (zastavané priestory).
Hrozby a riziká (Threats and Hazards), môže v opera nom prostredí pre nasadené
jednotky predstavova dobre organizovaná a identifikovate ná vojenská sila, alebo povstalci.
Ich snahou je destabilizova legálne zvolenú vládu a vytla

nasadené vojenské jednotky

používaním násilia a podvratnej innosti.
alším dôležitým prvkom opera ného prostredia, pre mestské prostredie obzvláš , je
prítomnos

i už miestneho obyvate stva (Indigenous Populations), alebo prítomnos

a zapojenie iných orgánov, síl a organizácií (Involvement of Agencies, Forces and
Organisations).
Aktivity a ciele nasadených medzinárodných a miestnych vládnych orgánov,
mimovládnych

organizácií

(Non–Governmental

Organization),

policajného

zboru

a bezpe nostných síl hostite skej krajiny, medzinárodných organizácií (International
Organisations) a súkromných bezpe nostných spolo ností zapojených do riešenia krízy je
nutné koordinova . Komplexný prístup predstavuje uplat ovanie spolupráce všetkých
aktívnych
1

inite ov, ktorí sa môžu na riešení krízy podie

Zdroj: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES04
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. Komplexný prístup preto

vyžaduje dobrú znalos štruktúry všetkých zapojených aktérov, ich vzájomnú dôveru a
transparentnos správania sa.
1.1 Charakteristika zastavaného priestoru
Zastavané priestory, ako prvok fyzickej zložky opera ného prostredia, predstavujú
mestá, mestské štvrte, osady, priemyselné zóny a pridružené infraštruktúry. Zvä ša sa
nachádzajú na hlavných cestných tepnách, cestných križovatkách, sú centrami politiky,
finan níctva, ekonomiky, dopravy, priemyslu, spolo nosti a kultúry. Zastavaný priestor je
charakteristický vysokou hustotou zástavby, rozsiahlou sie ou infraštruktúry, prítomnos ou
obytných, úžitkových a priemyselných zón, ale aj prítomnos ou moderných i historických
stavieb, bohatých i chudobných štvrtí.
Pri vedení vojenských operácií je nutné o najviac minimalizova vznik škôd na
majetku, životne dôležitej infraštruktúre a zabra ova civilným stratám. V neposlednom rade
si je nutné uvedomi prítomnos jadrových elektrární, tovární, skladísk toxických chemických
látok a pohonných hmôt, ale aj kultúrnych a historických pamiatok

i zdravotníckych

zariadení, ktoré taktiež priamo ovplyv ujú vedenie operácií v tomto priestore.
Dôležitým faktorom je prítomnos

rôznych aktérov v priestore operácie,

i už

miestneho obyvate stva, alebo medzinárodných a mimovládnych organizácií, prítomnos
kombatantov a nekombatantov.
Operácie vedené v zastavanom priestore sú zamerané na dosiahnutie opera ných
a taktických výhod, z priestorového, politického alebo psychologického h adiska, ktoré môžu
ma zásadný vplyv na kone ný výsledok operácie. Ovládnutie zastavaného priestoru znamená
zamedzenie možnosti, aby týmito výhodami disponoval nepriate .
2

Špecifiká zastavaného priestoru
Základným predpokladom úspechu operácií vedených v zastavanom priestore je o

najpodrobnejšie poznanie terénu a precízna spravodajská príprava bojiska (Inteligence
Preparation of Battlefield) v procese vlastného plánovania operácie.
Na vykonanie analýzy situácie slúžia faktory METT-TC (vi tabu ka 1). Jej cie om je
o najdôslednejšie identifikova , analyzova a správne

vyhodnoti priestor, vyhodnoti

možnosti jeho využitia nepriate om a z toho plynúcich možných hrozieb, možností pôsobenia
vlastných síl, vplyv poveternostných podmienok, dostupný as a neposlednom rade vplyv
prítomnosti miestneho obyvate stva na priebeh operácie.
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Tabu ka 1 Význam anglického výrazu METT-TC
Skratka

Anglický názov

Slovenský význam

Plnenie po as

M

Mission

Bojová úloha
(celková úloha)

Prijatia
a ujasnenia úlohy

E

Enemy

Nepriate

T

Terrain and Weather

Terén a po asie

T

Troops and support
available

Jednotky a podpora

T

Time available

Dostupný as

C

Civil considerations

Obyvate stvo

Hodnotenia
(analýzy)
situácie

2.1 Úloha (Mission)
Zastavané priestory v sú asnej dobe zvä ša predstavujú rozsiahle komplexy, ktoré nie
je možné úplne ovládnu . Pozornos je preto venovaná k

ovým miestam ( astiam terénu),

ktorých zmocnenie sa je pre splnenie úlohy nevyhnutné. Jedná sa o také miesta (priestory),
ktorých obsadenie znamená pre vedenie operácie získanie výhody nad nepriate om. K
miesta môžu by

ové

významné z poh adu svojej polohy, alebo sociálnym, politickým,

spolo enským, hospodárskym a iným významom (letisko, prístav, železni ná stanica,
rozvod a elektrickej energie, apod.).

2.2 Nepriate (Enemy)
Hrozby a riziká (Threats and Hazards), môže v mestskom prostredí pre nasadené
jednotky predstavova

konven ná, organizovaná a identifikovate ná vojenská sila

predstavujúca symetrického (lineárneho) nepriate a.
alším typom je asymetrický nepriate , ktorého snahou je vyhnú

sa priamej

konfrontácii s bojovou silou nasadených jednotiek. Tento nepriate vo svojej innosti využíva
výhody, ktoré zastavaný priestor poskytuje. Využíva infraštruktúru a prítomnos miestneho
obyvate stva na partizánsky boj, teroristické útoky, environmentálne útoky (zne istenie
vodných zdrojov, ovzdušia, zásob, apod.), prípadne sa môže uchýli k použitiu toxických
chemických alebo biologických látok (teroristický útok na továrne, sklady, apod.), s cie om
destabilizova legálne zvolenú vládu a vytla

medzinárodné vojenské jednotky.
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2.3 Terén a po asie (Terrain and Weather)
2.3.1 Terén
Pri plánovaní operácie v zastavanom priestore si je nutné uvedomi jeho rozsiahlu
lenitos . Preto v procese analýzy terénu je nutné prihliada na vojenské aspekty terénu
známe ako OAKOC (vi

tabu ka 2). Tieto aspekty terénu sú hodnotené najprv z poh adu

vlastných jednotiek a následne z poh adu nepriate a.
Tabu ka 2 Vojenské aspekty terénu OAKOC
Skratka

Anglický názov

Slovenský význam

O

Observation and field fires

Vidite nos a možnosti pa by

A

Avenues and approach

Prístupy – koridory

K

Key terrain

O

Obstacles

Prekážky

C

Cover and concealment

Možnosti maskovania a krytia

ový terén

Ulice, križovatky, chodníky, námestia, nádvoria, športoviská, budovy, výškové
budovy, kostoly, sklady, továrne, komíny, ale i rozsiahly podzemný systém pivníc,
kanalizácie, tunelov a alších podzemných stavieb, predstavujú jeho priestorovú rozmanitos
a s tým spojenú náro nos

vedenia operácií v tomto teréne. Zastavaný priestor preto

z taktického poh adu predstavuje nieko ko priestorovo lenených úrovní:
- vzdušný priestor – táto úrove

umož uje najrýchlejší prístup do zastavaného

priestoru. Vstup na bojisko vzdušnou úrov ou je obmedzený výškovými stavbami
(výškové budovy, komíny, elektrické vedenia, vysiela e, apod.), no nie je
ovplyv ovaný prekážkami na pozemnej úrovni (závaly, vybudované zátarasy,
nástrahy, pasce, apod.). Hrozbou pre túto úrove zastavaného priestoru sú palebné
prostriedky nepriate a na vedenie priamej pa by na vzdušné ciele umiestnené
na pozemnej a nadzemnej úrovni. Z dôvodu rozsiahlej lenitosti zastavaného priestoru
sú tieto hrozby len ve mi ažko identifikovate né. Vzdušný priestor je ako jediný
z alej uvedených priestorových úrovní plne kontrolovate ný prieskumnými
prostriedkami vlastných síl;
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Obrázok 1 Vzdušný priestor
Zdroj: http://www.history.army.mil/html/books/iraq/BGIraq/html/06-03.html

- nadzemná úrove

– nadzemnú úrove predstavujú strechy, pôjdy ale i vrcholy

budov, komínov, veží. Tieto priestory poskytujú ochranu, ukrytie a výborné možnosti
pre pozorovanie a vedenie pa by z výškových pozícií smerom nadol. Sú výhodné pre
skryté stanovištia ostre ova ov, prípadne strelcov z proti pancierových zbraní.
Umož ujú prekvapivé a presné údery proti jednotkám pôsobiacich na pozemnej i
nadzemnej úrovni a proti vzdušným cie om. Vedenie pa by z tejto úrovne je ú inné
nielen

z dôvodu

výborného

preh adu

bojiska

a v asnej

identifikácie

cie a

ale i z dôvodu vyššej zranite nosti vä šiny bojovej techniky (nízka odolnos strešného
panciera);

Obrázok 2 Nadzemná úrove
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Zdroj: http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/scenes_from_iraq.html

- podzemná úrove

– je tvorená všetkými podzemnými priestormi ako sú pivnice,

podzemné sklady, podchody, tunely, prípadne metro i kanaliza ný systém, ktoré je
možné využi na utajený presun jednotiek, na vykonanie rôznych druhov manévrov
ale i na vytváranie prepadov, protiútokov, zria ovanie pascí, vykonanie prieskumných
aktivít alebo na prísun zásob;
- pozemná úrove – túto úrove predstavujú ulice, križovatky, chodníky, námestia,
nádvoria, športoviská, budovy, ktoré usmer ujú a obmedzujú presuny a manévre
jednotiek a sú asne vystavujú jednotky pozorovaniu a pa be nepriate a. Pozemná
úrove

bojiska zárove

predstavuje priestor na vybudovanie systému zátarás

a prekážok, ktoré je z dôvodu obmedzenej šírky ulíc omnoho ažšie prekona alebo
obís . Táto úrove

predstavuje možnosti na zriadenie nástrah a pascí, ktoré sú

z dôvodu rozrušenia priestoru (zni ené budovy, závaly, požiare) len ve mi ažko
spozorovate né a preto sú efektívnejšie ako na cestách v otvorenom teréne;

Obrázok 3 Pozemná úrove
Zdroj: http://192.156.19.109/marinelink/image1.nsf/Lookup/200572005925?opendocument

- vlastný objekt – jedná sa o cie ový priestor zahr ujúci celkovú konštrukciu budov od
prízemia cez všetky podlažia smerom nahor až po priestory pod strechou. Vnútorné
priestory budov, jednotlivé miestnosti, chodby, predsiene, schodištia, balkóny, terasy,
okná, technické miestnosti poskytujú možnosti ukrytia, utajeného pohybu, zria ovania
pascí, pokladania nástrah a vedenia pa by na jednotky pôsobiace v zastavanom
priestore.
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Obrázok 4 Vlastný objekt
Zdroj: http://www.defense.gov/photos/newsphoto.aspx?newsphotoid=13834

2.3.2 Po asie
Po asie a celkové klimatické podmienky majú v mestskom prostredí rôzne prejavy.
Vidite nos , vietor, zrážky, pokrytie mrakmi, teplota a vlhkos zásadne ovplyv ujú innos
jednotiek.
Obmedzená vidite nos , spôsobená i už no nou dobou alebo pre mestské prostredie
charakteristickou rannou hmlou (v závislosti na ro nom období) vznikajúcou najmä pri
vodných tokoch a plochách, alebo priemyselnými splodinami, dymom z požiarov, prípadne
hustým snežením alebo daž om, ovplyv uje pôsobenie jednotiek v tomto prostredí. Na jednej
strane poskytuje ochranu pred nepriate ským vizuálnym pozorovaním a tým umož uje
vykona nepozorovanú infiltráciu príp. ofenzívnu innos vlastných jednotiek

využitím

momentu prekvapenia. Na druhej strane s ažuje už aj tak náro nú orientáciu v priestore
a výrazne znižuje možnosti prieskumu vlastnými jednotkami z pozemnej, nadzemnej aj
vzdušnej úrovne.
Vietor vplyvom konfigurácie zastavaného priestoru môže neustále meni svoj smer, o
ažuje situáciu pri predpovedaní rozptylu a smeru šírenia toxických chemických
a biologických látok. Vietor zvyšuje efekt chladného po asie, znižuje presnos

zbraní,

obmedzuje použitie svetelných rakiet, znižuje možnos za utia približujúceho sa nepriate a.
Vplyvom silného vetra môže dôjs k narušeniu stavieb (striech), elektrického a káblového
vedenia a alšej rozvodnej siete, k vyvráteniu stromov a stožiarov a tým k zavaleniu priestoru
o má ve ký vplyv na pohyb jednotiek.
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Vplyvom masívnych zrážok, topiaceho sa snehu alebo úmyselnou

innos ou

nepriate a môže dôjs k zaplaveniu nízkych úrovní terénu (pivníc, podzemných skladov,
garáží, kanaliza ného systému, tunelov, metra, k poškodeniu alebo strhnutiu mostov) a tým
dochádza k znemožneniu využitia týchto priestorov pre vlastnú

innos . Pri uvo není

toxických chemických, biologických látok a rádioaktívneho zamorenia dochádza vplyvom
zrážok k ich splachovaniu, o spôsobuje ich kumuláciu a tým zvýšenú kontamináciu najmä
kanaliza ného systému a jeho sú astí.
Silné pokrytie mrakmi má v noci za následok zna né zníženie iluminácie potrebnej
k efektívnemu používaniu prístrojov no ného videnia.
Extrémne teploty znižujú mentálnu ostražitos jednotlivcov. Pri nízkych teplotách sú
jednotky náchylnejšie zraneniam, zvyšuje sa množstvo nesenej výstroje, klesá spo ahlivos
pohyblivých astí zbra ových systémov.
2.4 Jednotky a podpora (Troops and support available)
Jednotky nasadené v operáciách v zastavaných priestoroch využívajú všetky
špecifické formy taktiky nasadenia, vytvorenie TASKORG (tvorba ú elových zoskupení),
použitie ur itého druhu bojovej podpory a bojového zabezpe enia. Tieto jednotky musia by
pripravené na vedenie bojových (ofenzívnych, defenzívnych) aktivít vo všetkých fázach
vedenia stabiliza ných a umož ujúcich aktivít. Dôležitý je stupe vycvi enosti jednotiek,
zru nosti jednotlivcov, znalos taktiky, techník, a postupov (TTP), ale i potreba výzbroje
a špeciálneho vybavenia spojeného s pôsobením v tomto špecifickom prostredí.
Výzbroj, munícia a vybavenie
Pri vedení operácií v zastavanom priestore je nutné po íta s odrazmi striel. Odrazy sú
spôsobené tým, že vä šina objektov (povrch ulíc, budov, stien, múrov, oplotení) je tvorená
rovným a tvrdým povrchom. Pri náraze strely na povrch týchto objektov (najmä pod šikmým
uhlom) dochádza k odrazeniu strely alebo jej asti (strela putuje alej), úlomkov muriva, skla,
apod., ktoré môžu spôsobi poranenie alebo smr . Pa ba je vedená na krátke vzdialenosti
(vä šinou do 50 m), pri innosti v objekte len na vzdialenosti d žky jednotlivých miestností.
So skrátenou vzdialenos ou cie a priamo súvisí aj skrátená doba na správnu identifikáciu
cie a a následnú reakciu. Pa ba je vedená v stiesnených priestorových podmienkach ( asto
krát s nedostatkom svetla), dochádza k rapídnemu narastaniu hluku, prachu, dymu príp.
k požiarom. Vo výraznejšej miere sú vnímané efekty ako napr. spätný ráz, odrazy striel,
lietajúce úlomky muriva, trosky vnútorného zariadenia miestnosti, všadeprítomnej stavebnej
sutiny, ako aj uvedomelejšie vnímanie ú inku zásahu blízkeho cie a i množstva ranených
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v objekte. Tieto faktory sa podpisujú na psychike jednotlivcov, vznikajú nepreh adné situácie,
ktoré môžu vyústi až k zvýšenému riziku ohrozenia pa bou vlastných jednotiek (Friendly
Fire).
Materiálne vybavenie musí zodpoveda

potrebám boja v zastavanom priestore.

Operácie si vyžadujú enormnú spotrebu munície, ru ných granátov, dymovníc, príp.
ohlušujúcich alebo oslepujúcich granátov. Na prekonávanie prekážok tvorených zavalením
priestoru alebo zatarasením ciest, vstupov do objektov alebo miestností priamo v objekte je
využívané rôzne špeciálne vybavenie ako napr. teleskopické rebríky, lanové rebríky, kotvy,
laná, baranidlá, kladivá, sekery, pá idlá, kliešte a pod. Na vytváranie otvorov slúžiacich
na vstup úto ného elementu do objektu sú využívané proti pancierové zbrane a trhaviny, na
indikáciu cie ov svietiace strelivo, na ozna ovanie „ istých“ objektov farebné spreje. Vlastnú
ochranu pred úlomkami, troskami, prachom a hlukom zabezpe uje ochranný výstroj ako napr.
chráni e kolien a lak ov, rukavice, ochranné okuliare, chráni e sluchu apod., prípadne alšie
pomôcky ako sú putá na spútanie zajatcov, vrecia na piesok, voda, obväzy, svietidlá a pod.
2.5 Dostupný as (Time available)
Faktor

asu môže významne ovplyvni

proces plánovania, pretože podrobné

zhodnotenia nepriate a a analýza jeho možností využitia zastavaného priestoru si vyžaduje
spravidla viac asu ako analýza nepriate a v iných prostrediach.
2.6 Civilné obyvate stvo (Civil considerations)
Civilné obyvate stvo sa stáva ažiskom úsilia obidvoch súperiacich strán. Prebieha
tzv. boj o „mysle a srdcia“ domorodého obyvate stva. Ich postoje, názory, nálady môžu ma
priate ský, neutrálny alebo nepriate ský charakter. Poznanie historických, kultúrnych,
spolo enských, politických, národnostných aspektov a náboženského presved enia napomáha
porozumie

správaniu sa miestneho obyvate stva, pochopi

Obyvate stvo v záujmovom priestore predstavuje k

ich potreby a hodnoty.

ový prvok pre strany konfliktu a táto

skuto nos môže ma vplyv na celkový výsledok danej operácie. Z tohto dôvodu je ve mi
dôležité, aby operujúce jednotky v danom priestore boli schopné rýchlo a bezpe ne rozlíši
nepriate a, nekombatantov a vlastných vojakov (Friendly Forces). Rýchla a presná
identifikácia cie a predchádza vzniku incidentov (zranenie alebo usmrtenie civilného
obyvate stva) a tým zabra uje nárastu negatívnych nálad civilného obyvate stva hostite skej
krajiny.
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Pri innosti v priestore operácie je preto nutné prija nasledujúce opatrenia:
-

uvážlivé stanovenie a dôsledné dodržiavania pravidiel nasadenia (Rules of
Engegament);

-

organizovanie psychologických operácií (Psychological Operations);

-

zdvorilé a korektné vystupovanie vo i miestnemu obyvate stvu;

-

po as plánovania ofenzívnych a defenzívnych operácií odsunutie civilného
obyvate stva;

-

organizovanie humanitárnej pomoci miestnemu obyvate stvu, apod.

ZÁVER
Operácie v zastavaných priestoroch svoj význam stále zvyšujú. Sú asný trend
masívnej urbanizácie jasne nazna uje, že aj v budúcnosti bude oraz viac vojenských operácií
prebieha práve v zastavanom prostredí.
Tieto operácie sú vždy ve mi náro né, vy erpávajúce a spravidla obtiažnejšie ako
v otvorenom priestore. Náro nos prebiehajúcich operácií je spôsobená jeho rozmanitos ou a
rozsiahlou

lenitos ou, prítomnos ou miestneho obyvate stva a rôznych iných aktérov

v priestore operácie ako aj

alších nezanedbate ných špecifík, ktoré môžu zásadným

spôsobom ovplyvni priebeh a vývoj operácie.

Z uvedeného vyplýva nutnos dôkladnej

spravodajskej prípravy bojiska v procese vlastného plánovania operácie s oh adom na všetky
špecifiká, ktoré zastavaný priestor predstavuje.
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Abstrakt
Trendom v oblasti proliferácie zbraní hromadného ni enia na za iatku 21. storo ia sa
stalo zvyšovanie po tu aktérov schopných vyvinú a použi zbrane hromadného ni enia.
Spomedzi neštátnych aktérov sa najnebezpe nejšími stali teroristické skupiny, ktorých cie om
sa stal vysoký po et obetí, ktorý svojimi psychologickými dopadmi presahuje hranice jedného
štátu a vytvára globálnu atmosféru strachu. Práve tieto kvalitatívne znaky sú asných
teroristických skupín vedú k obavám z potenciálnych snáh o získanie a použitie nukleárnych,
chemických a biologických zbraní pre dosiahnutie svojich cie ov. Z tohto dôvodu patrí
hrozba použitia zbraní

hromadného

ni enia za

ú elom

terorizmu

v sú asnosti

k najnaliehavejším. Primárnym cie om lánku je analyzova konkrétne potenciálne formy
nukleárneho, chemického a biologického terorizmu so zámerom identifikova

stupe

závažnosti bezpe nostnej hrozby.
Abstract
At the beginning of the 21st century the proliferation of weapons of mass destruction
is characterised by the increase of actors that are able to develop and use weapons of mass
destruction. Among non-state actors, terrorist groups have become the most dangerous actors
who began to aim at a high number of casualties having deep psychological worldwide impact
in order to cause a global atmosphere of fear. According to these qualitative features of
current terrorist groups there are general concerns of potential terrorist efforts to acquire and
use nuclear, chemical and biological weapons to achieve their goals. As a result, the threat of
WMD terrorism belongs to the most compelling. The main aim of the article is to analyse
concrete potential forms of nuclear, chemical and biological terrorism in order to assess the
risk level of the security threat.
ové slová: zbrane hromadného ni enia, terorizmus, bezpe nos , bezpe nostná hrozba
Key words: weapons of mass destruction, terrorism, security, security threat
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ÚVOD
Zbrane hromadného ni enia 1 (ZHN) patria v sú asnosti k najni ivejším nástrojom
v rukách loveka. Sú navrhnuté tak, aby boli schopné usmrti ve ké množstvo udí a spôsobi
obrovské materiálne škody. Existencia ZHN v období studenej vojny po celé desa ro ia
ovplyv ovala medzinárodný vývoj. Ich intenzívna proliferácia viedla k vytvoreniu
a nahromadeniu obrovských arzenálov zbraní. Za najvä šiu bezpe nostnú hrozbu bolo
považované vypuknutie nukleárnej vojny medzi superve mocami, USA a ZSSR.
Pád bipolarity neviedol k o akávanej zmene bezpe nostného prostredia. Naopak,
došlo k objaveniu sa nových bezpe nostných hrozieb v súvislosti s proliferáciou ZHN.
Trendom sa stalo zvyšovanie po tu aktérov proliferácie tak na štátnej, ako aj neštátnej úrovni.
Obzvláš nebezpe nými sa stali snahy teroristických skupín, ktorých základným prvoradým
cie om sa stal vysoký po et obetí, ktorý svojimi psychologickými dopadmi presahuje hranice
jedného štátu a vytvára globálnu atmosféru strachu, ktorá ovplyv uje verejnú mienku na
celom svete. Práve tieto kvalitatívne znaky sú asných teroristických skupín vedú
k oprávneným obavám z potenciálnych snáh o získanie a použitie ZHN za ú elom terorizmu.
Transformáciu konven ného terorizmu na nekonven ný dokazujú konkrétne historické
udalosti. Najvýznamnejší historický medzník predstavuje rok 1995, kedy japonská sekta Óm
Šinrikjó uskuto nila sarínový útok v tokijskom metre2. Išlo o prvý úspešný útok zo strany
neštátnych aktérov s použitím ZHN s masovými následkami. Význam útoku spo íva najmä
v tom, že de facto demonštroval schopnos

neštátnych aktérov získa

a použi

vysoko

sofistikované technológie na dosiahnutie svojich cie ov.3
Primárnym cie om príspevku je analyzova stupe závažnosti bezpe nostnej hrozby
použitia ZHN za ú elom terorizmu na báze analýzy konkrétnych potenciálnych foriem
nukleárneho, chemického a biologického terorizmu.

1

Pojem zbrane hromadného ni enia bude v práci ozna ova všetky zbra ové systémy pozostávajúce
z jednotlivých druhov bojových náloží a ich nosi ov.
2
Sekta uskuto nila prvý útok s použitím chemickej zbrane sarín už v roku 1994 v japonskom meste Macumota.
Je cie om boli traja sudcovia, ktorí rozhodovali o majetkovom spore. Pri útoku zahynulo 7 osôb a 114 ich bolo
zranených. (Kort, 2010)
3
alšími príkladmi vystup ovania obáv z nekonven ného terorizmu sú udalosti z roku 2001. Najskôr
nieko konásobný sofistikovaný útok proti viacerým ter om v USA zo strany teroristickej organizácie Al-Káida z
11. septembra 2001 a následné incidenty ohrozovania amerických kongresmanov prostredníctvom antraxových
zásielok demonštrovali trend stup ovania násilia, ochotu usmrti tisíce udí a spôsobi miliardové škody
prostredníctvom nekonven nej formy terorizmu.
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1

Nukleárny terorizmus
Nukleárne zbrane disponujú na rozdiel od chemických a biologických zbraní

neporovnate ne vä ším deštruk ným potenciálom schopným zasiahnu

všetky sféry

spolo enského života, preto ich získanie a použitie teroristickou organizáciou predstavuje
vážne nebezpe enstvo pre medzinárodné spolo enstvo. Na druhej strane, nukleárny
terorizmus vyvoláva neporovnate ne vyšší psychologický dopad na spolo nos , o primárne
pramení zo všeobecných obáv z potenciálnej dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie. Doposia
je z histórie známy len jediný prípad použitia nukleárnych zbraní, a to konkrétne po as druhej
svetovej vojny proti Japonsku. O nukleárnom terorizme možno v sú asnosti hovori len
v teoretickej rovine.
Nukleárny terorizmus možno charakterizova ako „extrémnu formu násilia – násilného
trestného inu, ktorý vytvára atmosféru strachu na základe použitia, resp. oprávnenej hrozby
použitia nukleárnej bomby, jadrového materiálu s cie om zaprí ini kontamináciu vôd, pôdy
i ovzdušia alebo útoku proti jadrovej elektrárni“ (Terem, 2008). Jeho potenciálne objavenie
sa je spájané s odkazom studenej vojny a s jadrovým potenciálom bývalého Sovietskeho
zväzu, ke že nemožno predpoklada

presné množstvo vyprodukovaného nukleárneho

materiálu v dôsledku nedostato ného zabezpe enia jadrových zariadení. (Ferguson, 2006)
Potenciálny nukleárny terorizmus môže ma nieko ko podôb. Za jednu z jeho foriem
je považované použitie tzv. špinavej bomby4. V podstate ide o použitie konven nej výbušniny
na rozšírenie a kontamináciu prostredia rádioaktívnym materiálom, ktorý je pre teroristov
dostupnejší ako štiepny materiál. Zdrojom rádiologického materiálu sa pre špinavú bombu
môže potenciálne sta vyhorené jadrové palivo z reaktorov jadrových elektrární, rádiologické
zdroje alebo rádioaktívny materiál používaný vo výskumných zariadeniach, nemocniciach i
priemyselnej výrobe, ktoré sú relatívne nedostato ne zabezpe ené. (Ferguson, 2006)Nejedná
sa o tradi nú ZHN, ke že pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, ale k rozšíreniu
a rozptýleniu rádioaktívneho materiálu.
Pod a analytikov, k takémuto druhu nukleárneho terorizmu sa potenciálne môžu
uchýli

všetky kategórie teroristických skupín. Predovšetkým však pôjde o teroristov

s nedostato nými finan nými a technologickými prostriedkami na útok prostredníctvom
nukleárnej zbrane, ako aj tých, ktorých cie om bude psychologický dopad na verejnos .
(Ferguson, 2004)

4

špinavá bomba býva ozna ovaná ako Radiological Dispersion Device (RDD).
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Následky teroristického útoku s použitím špinavej bomby by pravdepodobne
nedosahovali takú mieru intenzity ako potenciálny útok s použitím nukleárnej zbrane. Pri
detonácii špinavej bomby by došlo k rozšíreniu rádioaktívneho materiálu, ktorý by
pravdepodobne viedol k usmrteniu malého po tu

udí v krátkom

asovom horizonte.

Z dlhodobého h adiska by mal útok za následok usmrtenie stoviek udí na následky ožiarenia.
(Ferguson, 2006) Jeho celospolo enský dopad by bol nepochybne významný.
alšou formou nukleárneho terorizmu môže potenciálne by

získanie nukleárnej

zbrane prostredníctvom jej výroby zo strany teroristov. V tomto prípade pôjde pravdepodobne
o výrobu primitívnej nukleárnej zbrane5. Najvä šiu prekážku pri tomto druhu terorizmu
predstavuje samotná výroba nukleárnej zbrane, ke že na jej výrobu je nevyhnutný dostatok
štiepneho materiálu, a to konkrétne bu vysoko obohateného uránu (HEU) alebo plutónia6. V
sú asnosti sa predpokladá, že žiadna teroristická organizácia nie je schopná vyvinú vysoko
obohatené plutónium alebo urán na výrobu nukleárnych zbraní. (Maurer, 2009) V tomto
prípade preto do úvahy pripadá krádež 7 alebo poskytnutie štiepneho materiálu zo strany tzv.
darebáckych štátov, alebo jednotlivca 8.
Po získaní štiepneho materiálu zo strany teroristickej skupiny prichádza na rad
produkcia nukleárnej nálože. Ke že táto fáza je ve mi náro ná na finan né a technologické
zdroje, odhaduje sa, že len málo teroristických skupín by sa pravdepodobne odhodlalo
k výrobe vlastnej nukleárnej zbrane. Túto možnos však stále nemožno do budúcna vylú

,

ke že napríklad Al-Káida sa netají svojimi ambíciami vyrobi vlastnú nukleárnu zbra .
(Allison, 2004)
alšiu potenciálnu formu nukleárneho terorizmu predstavuje získanie a následné
použitie existujúcej nukleárnej zbrane. V prípade teroristov preto prichádza do úvahy jej
získanie zo strany sympatizujúceho nukleárneho štátu alebo krádežou z arzenálov

5

Primitívna nukleárna zbra býva ozna ovaná ako Improvised Nuclear Device (IND).
Pod a údajov IAEA sta í len 25 kg HEU i 8 kg plutónia na vytvorenie primitívnej nukleárnej zbrane.
7
Odhaduje sa, že globálne zásoby plutónia a uránu predstavujú asi štyritisíc ton, ktoré môžu potenciálne slúži
na výrobu asi dvestotisíc nukleárnych bômb. Pod a relevantných údajov je po celom svete rozmiestnených približne pä desiat nedostato ne zabezpe ených zariadení so štiepnym materiálom, ktoré predstavujú vojenské
i civilné nukleárne zariadenia. Najvä šie obavy pritom vzbudzujú zásoby štiepneho materiálu umiestnené
v Rusku a v nestabilnom Pakistane, ako aj výskumné reaktory používajúce HEU ako palivo, ktoré sa dnes vyskytujú v takmer dvadsiatich štátoch sveta. (The Weapons of Mass Destruction Commission, 2006)
8
V období od roku 1989 - 2003 poskytol pakistanský nukleárny vedec Abdul Kádir Chán v minulosti pôsobiaci
ako vedúca postava pakistanského nukleárneho programu citlivé informácie Iránu, Líbyi a Severnej Kórey. Chán
síce priamo neposkytol HEU, ale kritické materiály a komponenty pre výstavbu nukleárnej továrne, urán
v plynnej forme, designy zbraní a pod. Hoci neexistujú informácie o tom, že Chán spolupracoval s niektorou
teroristickou skupinou, iní pakistanskí vedci údajne spolupracovali s Al-Káidou pred vojnou v Afganistane.
(Allison, 2004)
6
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nukleárnych mocností9. Pokia

ide o získanie nukleárnej zbrane prostredníctvom

sympatizujúcej krajiny, ktorá by tým chcela dosiahnu ur ité ciele prostredníctvom teroristov,
tento predpoklad sa javí ako málo pravdepodobný. Táto skuto nos pramení predovšetkým
z toho, že pravdepodobnos odhalenia inu a vinníka by bola ve mi vysoká. Navyše krajina
by následne elila masívnej odvete a morálnemu odsúdeniu zo strany medzinárodného
spolo enstva.
V prípade krádeže by sa teroristi pravdepodobne snažili získa taktické nukleárne
zbrane, ktoré sú v aka svojej relatívne nižšej hmotnosti prenosnejšie. Strategické nukleárne
zbrane sa vyzna ujú svojou pomerne vysokou hmotnos ou a objemom. Navyše bývajú
skladované mimo svojich nosi ov. Na druhej strane v prospech taktických nukleárnych zbraní
hovorí aj fakt, že v sú asnosti nepodliehajú medzinárodnej kontrole, a preto nie je známy ich
presný po et v arzenáloch nukleárnych mocností. (Allison, 2004)
Najvä šie obavy z potenciálnej snahy získa nukleárne zbrane zo strany teroristov
vzbudzujú arzenály Ruska, ktoré sa vyzna ujú nedostato nými bezpe nostnými opatreniami
vzh adom na rozsah arzenálu.

alšou rizikovou nukleárnou mocnos ou je Pakistan, kde

mnoho vysoko postavených pakistanských úradníkov a predovšetkým náboženských
predstavite ov sympatizuje s islamskými fundamentalistami a talibanským režimom.

alšie

obavy vzbudzuje Irán a jeho nukleárne technológie, ktoré sa môžu v prípade nedostato nej
kontroly použi na výrobu jadrových zbraní. Znepokojujúci je aj fakt, že Irán sa netají svojou
podporou medzinárodného terorizmu.
Poslednú formu nukleárneho terorizmu predstavuje útok na jadrové zariadenia
s následným vyvolaním havarijných udalostí. Teroristi v tomto prípade nemusia ma záujem
resp. schopnos

zostroji

jadrovú bombu. Prostredníctvom ich vlastných zdrojov

a technických znalostí môžu uskuto ni útoky na jadrové ciele. (Ferguson, 2006) V tomto
prípade nukleárneho terorizmu potenciálne ter e predstavujú jadrové elektrárne, sklady
vyhoreného paliva, nemocnice, výskumné ústavy a pod. Hoci sú tieto objekty pod prísnou
kontrolou a možnos prieniku do nich je minimálna, nie je vylú ená.
2

Chemický terorizmus
Napriek celosvetovému úsiliu o zákaz chemických zbraní, chemické látky predstavujú
inný nástroj terorizmu pre dosiahnutie jeho cie ov. Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že

výrobný proces chemickej zbrane si vyžaduje relatívne nízku úrove vedomostí a skúseností.
9

V sú asnosti sa odhaduje, že nukleárne mocnosti majú vo svojich národných arzenáloch uložených okolo
tridsa tisíc strategických a taktických nukleárnych zbraní, z toho asi devä desiat percent z nich sa nachádza
v USA a Rusku. (The Weapons of Mass Destruction Commission, 2006)
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Z tohto dôvodu sa chemické zbrane javia ako jedny z najdostupnejších spomedzi ZHN pre
neštátnych aktérov. Túto skuto nos potvrdzuje aj tokijský sarínový útok z roku 1995.
Chemický terorizmus možno charakterizova ako „zámerné použitie nebezpe ných
toxických zlú enín a látok, ktoré môžu by modifikované, tak aby dokázali efektívne a ú inne
oslabi alebo usmrti , s cie om zastraši alebo donúti vládu, civilné obyvate stvo k zmene
politických, náboženských alebo spolo enských cie ov“ (Kendall, 2008, s. 38). Môže ma
podobu priameho použitia bojových toxických chemických látok prostredníctvom priamej
výroby zo strany teroristov, krádeže chemických zbraní z existujúcich národných arzenálov10
alebo podobu útoku na objekty a zariadenia skladujúce alebo vyrábajúce chemické látky.
Samotná výroba chemických zbraní závisí od druhu a množstva chemickej látky. Pri
výrobe chemických zbraní sa vo všeobecnosti vyžaduje chemická zlú enina (prekurzor)
a výrobné zariadenie, pri om platí, ím jednoduchšia zlú enina, tým jednoduchší výrobný
proces. Pre vä šinu chemických látok sa vyžaduje štandardné výrobné zariadenie. Niektoré
látky

napríklad

kyanovodík,

majú

menšiu

náro nos

na

výrobu

ako

niektoré

nervovoparalytické alebo p uzgierotvorné látky. Tieto látky si vyžadujú nielen špecializované
výrobné zariadenie, ale aj odborníka, od ktorého závisí miera efektivity samotného útoku.
Takmer každý terorista, ktorý disponuje potrebnými znalos ami v oblasti chémie môže
získa

chemické zlú eniny a výrobné zariadenie potrebné pre výrobu jednoduchých

chemických látok na vo nom trhu11. Chemické látky na výrobu sofistikovanejších
chemických zbraní sú regulované Zmluvou o zákaze chemických zbraní, ktorá však
nezakazuje obchodovanie s chemickými látkami o hmotnosti menej ako jedna tona. Toto
množstvo posta uje na výrobu chemických zbraní. (Katona, 2006)
Najvä šiu prekážku pre teroristov môže potenciálne predstavova fáza efektívneho
šírenia chemickej zbrane, ktorá je de facto komplexnejšia ako samotná výroba. Samotné
chemické látky môžu by teroristami použité ako zbrane vo forme aerosólových sprejov,
výbušnín alebo prostredníctvom vyparovania pri izbovej teplote. Teroristi, ktorých cie om je
spôsobi

masové obete, budú potrebova

vysoko sofistikované zariadenie na šírenie

v dostato ne ve kom množstve na cie ovú oblas . (Shea, 2004) Relevantné faktory, ktoré sú
potenciálne schopné ovplyvni dopad útoku, sú meteorologické podmienky ako teplota
ovzdušia, rýchlos vetra, inverzia a pod. Práve otázka výroby a rozšírenia chemických látok
10

Výzvu v tejto oblasti predstavujú primárne existujúce zásoby chemických zbraní bývalého Sovietskeho zväzu
v Rusku, ktoré je popri USA ich najvä ším vlastníkom. Povinnos zlikvidova chemické zbrane Rusku ako
signatárovi vyplýva zo Zmluvy o zákaze chemických zbraní, podpísaním ktorej sa zaviazalo zni
chemické
arzenály do roku 2012. Doteraz však zlikvidovalo len približne 80% chemických zbraní. (Maurer, 2009)
11
Teroristická organizácia Óm Šinrikjó získala zložky na výrobu nervovoparalytických látok, a to celkovo 50
ton chloridu fosforitého a 10 ton fluoridu sodného na vo nom trhu. (Maurer, 2009)
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s cie om dosiahnu

masové straty na životoch môže predstavova

teroristov. Ako riešenie môže potenciálne predstavova

možnos

závažné výzvy pre
uskuto ni

útok

v uzavretom priestore ako budova, systém metra, štadión a pod. (Maurer, 2009)
alšiu možnos

realizácie chemického terorizmu predstavujú útoky s použitím

konven ných zbraní na civilné objekty a zariadenia, v ktorých sa chemické látky vyrábajú,
spracúvajú a usklad ujú alebo útoky na prepravované nebezpe né toxické chemické látky. Ich
inok spo íva v kontaminácii ovzdušia a prostredia v dôsledku chemickej havárie
s následným masovým po tom obetí. Špecifický prípad chemického terorizmu predstavuje
zakladanie požiarov, pri ktorých sa vytvárajú toxické ved ajšie produkty s cie om závažne
ovplyvni zdravie obyvate stva (Durdiak,. 2005).
3

Biologický terorizmus
V prípade vyhodnotenia závažnosti biologického terorizmu ako bezpe nostnej hrozby

vystupujú svetoví experti nejednotne. Jedna skupina sa priklá a k tvrdeniu, že hrozba
biologického terorizmu v sú asnosti je alebo v blízkej budúcnosti bude rovnako závažná ako
hrozba nukleárneho terorizmu, pri om sa odvolávajú na fakt, že niektoré patogény sú ahko
získate né vzh adom na ich nenáro nú výrobu. Druhá skupina analytikov je vo i závažnosti
bezpe nostnej hrozby biologického terorizmu zna ne skeptická, ke že vylu ujú možnos
uskuto nenia rozsiahleho útoku biologickými zbra ami v súvislosti s ich obtiažnou
manipuláciou a použitím. (The Weapons of Mass Destruction Commission, 2006)
Biologický terorizmus možno definova ako „úmyselné použitie mikroorganizmov
alebo toxínov, ktoré môžu by modifikované do efektívnejších a ú innejších foriem s cie om
zaprí ini ochorenie, oslabenie alebo smr iným živým organizmom so zámerom donúti
vládu alebo civilné obyvate stvo k zmene politických, náboženských alebo spolo enských
cie ov“. (Kendall, 2008, s. 39) Podstatou biologických zbraní je rozptýlenie obrovského
množstva infek ných patogénnych organizmov alebo toxínov s cie om spôsobi ochorenie
širokej populácie. Jeho dôsledkom je masívne a paralelné prepuknutie ochorenia po
inkuba nej dobe spravidla zopár dní. Odhaduje sa, že nieko ko kilogramov efektívne
rozšírených patogénov alebo toxínov môže vies k usmrteniu až stotisíc udí. (Shea, 2004)
Z histórie sú známe pokusy o získanie a použitie biologických zbraní teroristickými
skupinami, avšak len v lokálnych konfliktoch. Žiaden z nich nemal za následok masový po et
obetí. Obzvláš aktívnou v tejto oblasti bola teroristická organizácia Óm Šinrikjó. Jej lenovia
vyrábali a pokúsili sa použi bojové biologické látky antrax, botulotoxín, vírus Eboly a pod.
Žiaden ich pokus nebol úspešný. (Durdiak, 2005)
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V sú asnosti neexistujú žiadne relevantné dôkazy o získaní prípadne vývoji
biologických zbraní teroristickou skupinou. Táto hrozba však nie je vylú ená v budúcnosti.
Rozsiahly teroristický útok s použitím biologických zbraní sa potenciálne môže uskuto ni
prostredníctvom výroby a následného použitia biologických zbraní teroristickou organizáciou,
prostredníctvom krádeže patogénov z výskumných laboratórií alebo nemocníc a ich
následného použitia, alebo prostredníctvom kontaminácie zásob vody alebo potravy.
Technologická náro nos výroby biologických zbraní závisí od druhu a množstva
organizmov. Vo všeobecnosti platí, že štandardné laboratórne vybavenie posta uje na výrobu
menšieho množstva patogénov a toxínov, zatia

o na výrobu rapídne sa množiacich vysoko

smrtiacich exotických mikroorganizmov je potrebné špeciálne laboratórne zariadenie. Mnohé
druhy rastových médií potrebných na výrobu patogénov sú vo ne dostupné na svetových
trhoch a vo vo nej prírode. alšiu možnos získania médií zo strany teroristických organizácií
potenciálne predstavuje ich krádež z nemocníc a výskumných laboratórií. (Maurer, 2009)
Výrobné postupy pre jednoduché patogény sú dnes vo ne prístupné na internete. Pre
výrobu ú inných zbraní sú však potrebné znalosti v oblasti mikrobiológie a know-how pre ich
usklad ovanie a použitie. V zásade však náro nos výrobných podmienok závisí od druhu
a množstva patogénu. Vírusy sú napríklad vo všeobecnosti náro nejšie na výrobu ako baktérie
alebo toxíny. Niektorí odborníci sa dokonca domnievajú, že na výrobu biologickej zbrane je
potrebný jeden mikrobiológ, ktorý vyrobí patogén a jeden experimentálny fyzik alebo inžinier
na skonštruovanie aerosólového nosi a (Maurer, 2009).
Výrobný proces predstavuje potenciálne najvä šiu prekážku pre teroristické skupiny,
ke že víry a toxíny si vyžadujú odborné biotechnologické znalosti pri produkcii a uskladnení.
Najefektívnejší spôsob použitia biologických zbraní je vo forme aerosólu alebo tekutiny. Oba
spôsoby sú však náro né na ochranu mikroorganizmov pred slne ným žiarením, oxidáciou,
vlhkos ou a alšími podmienkami.

ZÁVER
Bezpe nostná hrozba proliferácie ZHN za ú elom terorizmu patrí v sú asnosti
k najzávažnejším. Údaje získané spravodajskými službami potvrdzujú rastúci záujem
neštátnych aktérov o nekonven né zbrane, hoci riziko ich použitia v krátkodobej perspektíve
zostáva stále na nízkej úrovni. Hrozbu nekonven ného terorizmu možno preto hodnoti
v sú asnosti ako málo pravdepodobnú. Tento fakt súvisí najmä so schopnos ou teroristických
skupín získa

a použi

nekonven né zbrane na dosiahnutie svojich cie ov, ktorá je
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podmienená špecifickými technickými a technologickými výzvami pri konkrétnych typoch
zbraní

v rámci vývojového

a výskumného procesu, vedomos ami a skúsenos ami

s manipuláciou s citlivými materiálmi a v neposlednej rade finan nými prostriedkami.
Na základe týchto kvalitatívnych predpokladov sa spomedzi ZHN javia práve
nukleárne zbrane ako naj ažšie získate né pre teroristické skupiny v krátkodobej perspektíve,
a to najmä v dôsledku finan nej a technologickej náro nosti v porovnaní s ostatnými druhmi
ZHN. Možno poveda , že nukleárne zbrane sú v sú asnosti pre teroristické organizácie
nedosiahnute né, a preto riziko uskuto nenia nukleárneho terorizmu je v sú asnosti ve mi
nízke.
Chemický terorizmus predstavuje vä šie riziko, ke že výrobný proces chemických
zbraní si vyžaduje relatívne nízku úrove
chemické zbrane javia ako

vedomostí a skúseností. Z tohto dôvodu sa

ahšie získate né spomedzi ZHN pre neštátnych aktérov.

Argumentom proti však na alej zostáva otázka efektívneho šírenia a rozptýlenia chemických
látok vo fáze použitia, ktorá je potenciálne najnáro nejšia v celom procese a markantne
ovplyv uje stupe

ú innosti chemických zbraní. Z tohto dôvodu existuje predpoklad, že

v krátkodobom horizonte chemické zbrane zostanú aj na alej menej atraktívne pre neštátnych
aktérov. Na druhej strane, aj pri nižšom fyzickom efekte by pravdepodobne mali za následok
významný psychologický dopad na širokú verejnos .
Biologické zbrane sa vo všeobecnosti považujú za dostupné pre teroristické
organizácie, ke že ich výroba je menej finan ne aj technologicky náro ná v porovnaní
s výrobou nukleárnych zbraní, navyše sa dá ahšie utaji , ich ú innos je ve mi vysoká
v dôsledku vysokej toxicity a v neposlednom rade ich použitie je náro nejšie na dokazovanie,
ke že v prírode sa mnohé toxíny nachádzajú vo ne rozptýlené. Práve riziko uskuto nenia
biologického terorizmu je na základe týchto faktov najvyššie.
Z dlhodobej perspektívy použitie všetkých druhov ZHN vylú ené nie je. Táto
skuto nos by sa nemala podce ova , ke že kombinácia záujmov získa ZHN s ambíciou
teroristov spôsobi
teroristických

masové straty na životoch a škody, v kombinácii s tendenciou

skupín

k vyššiemu

stup u

nepriate stva

a militantnosti

zvyšuje

pravdepodobnos katastrofického útoku zo strany teroristických skupín s použitím ZHN.
Takýto scenár by mal nepochybne obrovský dopad na všetky sféry spolo nosti v globálnom
meradle. Závažnos hrozby potvrdzuje aj fakt, že v odborných kruhoch sa už nediskutuje
o tom i budú ZHN použité neštátnymi aktérmi, ale kedy budú použité.
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FINAN NÍ ZABEZPE ENÍ V ROZPO TOVÉM PROCESU A R

Petr MUSIL

Abstrakt
Tento p ísp vek je zam en na problematiku hospoda ení s rozpo tovými
a mimorozpo tovými prost edky u vybraného vojenského za ízení (brigáda). Vymezuje
proces zabezpe ení nákupu majetku, služby se zam ením na kritická místa, faktory užití
finan ních prost edk .
Klí ová slova: finan ní zabezpe ení, rozpo tové prost edky, proces nákupu,
mimorozpo tové prost edky.

ÚVOD
Hlavním poskytovatelem finan ního zabezpe ení v rezortu obrany je ekonomická
služba. Definici pojmu „ekonomická služba“ jsem neobjevil v žádném interním normativním
aktu1. Vzhledem k obsahu

innosti finan ních specialist

a charakteristickým rys m

finan ního zabezpe ení v rezortu obrany, lépe vystihuje název daného funk ního prvku
v rezortu obrany pojem „finan ní a rozpo tová služba“ a „finan ní orgán“ jako prvek finan ní
služby na r zném stupni ízení v rezortu obrany. Tyto pojmy byly již v minulosti používány a
jsou zavedeny a užívány v ostatních armádách2 stát NATO.
Finan ní a rozpo tová služba je sou ástí systému velení a ízení v resortu obrany a to
na politické, strategické, opera ní i taktické úrovni. M la by být komplexní, jednoduchá,
ehledná, ú elná a hospodárná. Toto uspo ádání umož uje finan ní

ízení daného

organiza ního stupn a dodržování jednotného ízení a odborného vedení z centra do místa
výdaje a odpovídá pr ezovému charakteru finan ního ízení.
Každý funk ní prvek organizace by m l mít definováno své poslání a p edstavu (vizi)
o sm ování své innosti a rozvoje, aby mohl stanovit své cíle.

1
2

Tento pojem se vyskytuje pouze v souvislosti s daní z p idané hodnoty.
Ve vojenských štábech je mu p azen zkrácený název „J-8“
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Finan ní zabezpe ení - brigáda
Systém finan ního ízení (zabezpe ení) je u bV PZ (brigáda velení,

ízení a

pr zkumu) výrazn ovlivn n její strukturou. Jedná se o strukturu neobvyklou, kde se nachází
i r zní správci rozpo tu – „zam stnanec rezortu MO, kte í vykonávají funkce finan ních
orgán u jednotlivých vojenských útvar

“3

(na každém nákladovém st edisku jeden) a pouze

jeden p íkazce operace – „velitelé všech stup

a další funkcioná i jim na rove postaveni,

kte í odpovídají za p ímé uskute ování výdajových operací p i hospoda ení s rozpo tovými
prost edky rezortu MO“4, tím je velitel brigády.
1

Hospoda ení s rozpo tovými prost edky
U zvolené brigády = NS xxxx00 popíši proces standardního nákupu (n jaké komodity,

služby, apod.) od dodavatele až po zaplacení p íslušným Regionálním finan ním odborem
(dále jen RFO). Systém finan ního ízení je u útvaru (vybraná brigáda) výrazn ovlivn n její
strukturou.
Proces nákupu
Pracovník logistiky projedná s velitelem pod ízeného NS xxxx10 (velitelem praporu)
pot ebu nákupu, a pokud má k nákupu komodity p íslušné oprávn ní a nákup je kryt
limitovanými finan ními prost edky na rozpo tové položce, kterou daný logistik spravuje,
velitel NS xxxx10 ud lí k nákupu povolení. Pracovník logistiky zadá poptávku na SEPO
(Systém elektronické podpory obchodování) a zpracuje pot ebnou dokumentaci. Specifikum
tohoto útvaru spo ívá v tom, že tuto dokumentaci už nep edkládá svému veliteli NS xxxx10,
který povolil realizaci nákupu, ale jedinému p íkazci operace – veliteli brigády (NS xxxx00).
Schvalovací proces pokra uje osobn u velitele NS xxxx00, který ve v tšin p ípad není
dostate

seznámen, s ú elem realizace nákupu (a je zárove

vytíženosti k zastižení). Na základ

obtížn vzhledem k jeho

informací pracovníka logistiky podepíše objednávku

i s p edb žnou finan ní kontrolou. S podpisem velitele NS xxxx00 se doklad vrací zp t na NS
xxxx10, kde celý proces ob hu a schvalování ú etních doklad pokra uje u správce rozpo tu
NS xxxx10 (NES praporu).
Poté je faktura za nákup doru ena p es Pracovišt

ochrany informací (POI) na

ekonomickou skupinu. Pracovník ekonomické skupiny NS xxxx10 po zaevidování faktury do
3

RMO R . 42/2002 – Organizace finan ního zabezpe ení a hospoda ení s finan ními prost edky v p sobnosti
MO. l.17.
4
RMO R . 42/2002 – Organizace finan ního zabezpe ení a hospoda ení s finan ními prost edky v p sobnosti
MO. l.16..
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Knihy došlých faktur (KDF) p edá fakturu pracovníkovi logistiky, který vystaví likvida ní
záznam faktury a další pot ebné dokumenty. Tím celý proces ale nekon í. Faktura a doklad o
edb žné finan ní kontrole putuje op t k veliteli NS xxxx00 kv li jeho podpisu v rámci
edb žné finan ní kontroly. Odsud ji pracovník logistiky doru í na ekonomickou skupinu,
aby vzáp tí mohla být p edána k úhrad na ú tárnu – Regionální finan ní odbor (RFO). Výše
popsané operace schematicky znázor ují obrázky . 1, 2 a 3.

Velitel praporu
NS xxxx00

Pracovník logistiky
NS xxxx00

Požadavek na nákup,
konzultace s velitelem
praporu

Obrázek 1: Pot eba nákupu na úrovni NS xxxx10
Zdroj: vlastní

Pracovník logistiky
NS xxxx00

Velitel brigády
(p íkazce operace)
NS xxxx00

- pr žná kontrola

NES (správce rozpo tu)
NS xxxx00

- prov ení p ipravované operace

Obrázek 2: Pr

h p edb žné finan ní kontroly
Zdroj: vlastní
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- prov ení
ipravované
operace,
- blokace finan ních
prost edk

Pracovišt ochrany
informací (POI)
NS xxxx00

Ekonom
NS xxxx00

- p ijetí a p edání došlé faktury

Velitel brigády
(p íkazce operace)

Pracovník logistiky
NS xxxx00

- evidence došlé
faktury v KDF

Ekonom
NS xxxx00

- schválení likvidace

- vytvo ení
likvida ního
záznamu,
- ostatní dokumentace

tárna (RFO

- likvidace
faktury,
- odeslání na
tárnu
(RFO)

Obrázek 3: Pr

- proplacení
faktury

h likvidace došlé faktury
Zdroj: vlastní

Jeden z hlavních problém
brigády) je

v tomto systému finan ního zabezpe ení (u zvolené

asová a administrativní náro nost pro pracovníka logistiky a ekonomické

skupiny. Také zde ztrácí smysl funkce velitele NS xxxx10, který v tomto systému ízení
nemá tém

žádnou roli a tudíž ani nenese žádnou odpov dnost za to, že vydal pracovníkovi

logistického odd lení povolení realizovat nákup pot ebné komodity. V neposlední ad se
žeme domnívat, že zde není zastoupen prvek racionality vynakládání omezených
finan ních prost edk .

2

Mimorozpo tové prost edky
Podobná a o nic lepší situace je v oblasti ízení mimorozpo tových prost edk (fond

kulturních a sociálních pot eb – FKSP). Zvláštností je, že velitel pod ízeného NS xxxx10
nedisponuje pro oblast mimorozpo tových prost edk pravomocí
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íkazce operace (stejn

jako v p edchozím p ípad ), ale dokonce ani ná elník ekonomické skupiny NS xxxx10 nemá
pravomoc správce rozpo tu, na rozdíl od p edchozího p ípadu. Je to z toho d vodu, že
rozpo et díl ího FKSP byl naú tován na útvar jako celek - jedná se pouze o na NS xxxx00. A
to z toho d vodu, že RFO tento fond v roce 2009, ani v roce 2010 neroz lenilo na t i
nákladová st ediska. Ze stupn

NS xxxx00 byly tedy prost edky p id leny pod ízeným

nákladovým st edisk m, která si zpracovala sv j vlastní rozpo et díl ího fondu. Nicmén
v tomto p ípad jsou stejn mimorozpo tové zdroje vedeny centráln ze stupn NS xxxx00.
íkazcem operace je tedy velitel NS xxxx00 a správcem rozpo tu ná elník ekonomického
odd lení NS xxxx00. Z toho logicky vyplývá, že celá likvidace doklad , týkajících se FKSP,
by m la probíhat na NS xxxx00, ale op t tomu tak není.
Lze uvést jednoduchý p íklad likvidace faktury za dovolenou, která sm uje ve prosp ch
finan ní podpory p íslušníka NS xxxx10.
íslušník NS xxxx10 odevzdá pracovníkovi ekonomické skupiny NS xxxx10 žádost o
poskytnutí p ísp vku na dovolenou. Pracovník ekonomické skupiny ji za ú elem schválení
osobn

doru í nejprve veliteli NS xxxx10, poté také spolu s vyhotovenou p edb žnou

kontrolou veliteli NS xxxx00. Velitel NS xxxx00 sou asn podepíše záznam o p edb žné
finan ní kontrole (tu v tomto p ípad zpracuje pracovník ekonomické skupiny NS xxxx10),
kterou poté podepisuje i ná elník ekonomického odd lení NS xxxx00, jakožto jediný správce
rozpo tu pro mimorozpo tové prost edky. S takto podepsanými dokumenty se pracovník
ekonomické skupiny NS xxxx10 vrací zp t.
Faktura za dovolenou zam stnance je doru ena prost ednictvím POI na ekonomické
odd lení brigády, a proto zde vzniká asová prodleva mezi p ijetím faktury a jejím doru ením
na ekonomickou skupinu praporu. Pracovník ekonomické skupiny NS xxxx10 provede pouze
evidenci faktury v modulu KDF, nikoliv však její likvidaci. P esto vyhotoví záznam o
likvidaci faktury a fakturu v elektronické podob

p edá pov enému zam stnanci

ekonomického odd lení NS xxxx00 (nikoli na ú tárnu - RFO, jak tomu bylo v p edchozím
ípad ). Tím však pro n j práce nekon í, protože nyní musí veškerou dokumentaci dopravit
na ekonomické odd lení brigády, kde tyto doklady p edá ješt

ve fyzické podob

pracovníkovi ekonomického odd lení. Ten dále dokumenty p edloží ke schválení veliteli NS
xxxx00, dokon í likvidaci v modulu KDF a p edá fakturu k proplacení na ú tárnu - RFO.
Schematicky tuto situaci popisují obrázky . 5 a 6.
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Voják z povolání/
ob anský zam stnanec

Ekonom
NS
xxxx10

- podání
žádosti

Velitel
brigády
NS xxxx10

- zpracování
edb žné
kontroly,
- podání žádosti

NEO
NS
xxxx00

- schválení

- schválení

Obrázek 5: Podání žádosti zam stnancem praporu v etn p edb žné finan ní kontroly
Zdroj: vlastní

Pracovišt ochrany informací
(POI) NS xxxx00

Ekonom
NS xxxx00

Ekonom
NS xxxx00

- evidence došlé
faktury v KDF

- p ijetí a
podání došlé
faktury

Ekonom
NS xxxx00

Velitel brigády
NS xxxx00

- operativní
evidence,
- p edloží velitel
brigády

- schválení
NES,
- elektronická
likvidace

- evidence došlé
faktury v KDF,
- vytvo ení likvida ního záznamu

tárna - RFO

- proplacení
faktury

Obrázek 6: Likvidace došlé faktury
Zdroj: vlastní
Na obrázku

. 6 je dob e patrné, že ekonom NS xxxx10 je zde zbyte ným

mezi lánkem, prodlužujícím celý proces. Evidenci erpání prost edk FKSP musí vést oba
127

ekonomové, a to jak ekonom NS xxxx00 jako celek, tak ekonom NS xxxx10. Za NS xxxx10
je tedy tato evidence vedena zbyte

dvakrát.

V tomto p íklad , co se tý e odpov dnosti za rozhodování p i ízení operací v rámci
mimorozpo tových zdroj , už pozbývá úpln smysl nejen funkce velitele NS xxxx10, ale
dokonce i funkce pracovníka ekonomické skupiny tu nenachází smysluplné uplatn ní. Ten
zde funguje v podstat pouze jako zprost edkovatel pro pracovníka ekonomického odd lení
NS xxxx00. Pracovník ekonomického odd lení NS xxxx00 tak musí být více ostražitý
i kontrole doklad , které mu ekonomové z pod ízených nákladových st edisek p edkládají.
Znamená to tedy pro n j, že se díky této kontrole zdržuje od své vlastní práce, které má
v tomto p ípad dost. Další zat žující skute ností v tomto systému je zdvojená evidence
erpání mimorozpo tových prost edk

FKSP. Za NS xxxx10 je nutno vést tuto evidenci

dvakrát z d vodu kontroly erpání dle díl ího limitu.

ZÁV R
i manipulaci se soukromými prost edky užívá každý jedinec alespo
ekonomické zásady, v etn

základní

využití metod nap . opera ní analýzy. P i hospoda ení

s ve ejnými prost edky nemusí být tyto zásady u odpov dných osob tak výrazné. Je proto
nutné, aby alokované finan ní prost edky (rozpo tové, mimorozpo tové) nebyly vynakládány
neekonomickým, neracionálním zp sobem. K této skute nosti m že docházet z d vodu
zanedbání povinností (funk ních povinností na ur itém stupni ízení a velení) nebo h e, jsou
známy n kolikeré p ípady uplácení státních ú edník , kte í v pr

hu výb rového ízení

mohou postupovat v rozporu s § 6 zákona . 137 z roku 2006 Sb., o ve ejných zakázkách, kde
je stanovena povinnost zadavatele postupovat transparentn , p i rovném zacházení a
nediskriminaci.
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KONFLIKT SPO ECZNY - SPO ECZE STWO W HISTORII
NOWOCZESNEJ MY LI SPO ECZNEJ
dr Franciszek Kozaczuk
Instytut Pedagogiki - Zak ad Profilaktyki i Resocjalizacji
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Abstrakt
Konflikt spo eczny to niew tpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w Organizacji,
spo ecze stwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do spo ecze stwa. Konflikt jednak
wyst puje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczno : interesów, co najmniej dwóch stron czy
grup spo ecznych; wytyczonych celów; wyznawanych idea ów; uznawanych warto ci.
Rozwój techniczny, technologiczny gospodarczy, ostra konkurencja w biznesie, rywalizacja,
wszystkie te czynniki sprzyjaj nie tylko post powi cywilizacyjnemu, ale równie nasilaniu
si konfliktów na ró nych p aszczyznach. Zatem mia o mo na pokusi si o stwierdzenie, e
konflikt jest wszechobecny w ka dej dziedzinie ycia cz owieka i wywo

mog go ró ne

przyczyny. Konflikt spo eczny to rywalizacja grup spo ecznych reprezentuj cych odmienne
pogl dy, d

cych do zdobycia konkretnych korzy ci, jakie daje zwyci stwo w konflikcie.

Mo e by to osi gni cie w adzy czy pokonanie przeciwnika lub zneutralizowanie konfliktu
przez osi gni cie konsensusu. Zatem konflikt spo eczny mo na zdefiniowa jako uk ad dzia
skierowanych na siebie, co najmniej dwóch stron o odmiennych pogl dach i d

cych do

innych celów.
owa kluczowe: Konflikt spo eczny, organizacja, spo ecze stwo, dzia anie.
Abstrakt
Social conflict is undoubtedly some kind of dysfunction in the Organization, society or
expression of individual maladjustment to society, however, whether a conflict exists
wherever there is a contradiction: the interests, at least two parties or groups; its objectives;
professed ideals, recognized values. Technical development, technological economy, fierce
competition in business, competition, and all these factors not only promote the progress of
civilization, but also the intensification of conflicts at various levels. So you can safely be said
that conflict is ubiquitous in every area of human life and may cause it to various causes.
Social conflict is the rivalry groups representing different views, seeking to obtain concrete
benefits of victory in the conflict. This can be overcome to achieve power or the enemy or to
neutralize the conflict by reaching consensus. Thus, social conflict can be defined as a system
of measures aimed at each other at least two parties with opposing views and seeking for
other purposes.
Keywords: social conflict, organization, society, action.
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Spo ecze stwo w historii nowoczesnej my li spo ecznej
Poj ciowy model spo ecze stwa, to system mniej lub bardziej ogólnych za

na

temat najistotniejszych cech spo ecze stwa i najistotniejszych relacji miedzy takimi cechami.
Teorie spo eczne wyja niaj ce konkretne zjawiska spo eczne odwo uj si do takiego w
modelu. Ralf Dahrendorf, nale cy do klasyków teoretycznych analiz konfliktu zauwa

nie
1

, e

w zachodniej filozofii spo ecznej od pocz tku konkurowa y ze sob dwa podstawowe modele
umacz ce zawarto

spo ecze stwa: jeden – k ad cy nacisk na integracj i konsens; drugi –

podkre laj cy rol konfliktu i przymusu, traktuj cy sprzeczno

interesów, dynamik jako

nieod czne atrybuty ycia spo ecznego.
róde wspó czesnych bada nad konfliktem mo na szuka u Arystotelesa, Thomasa
Hobbesa, Georgia Wilhelma Friedricha Hegla, a w dziewi tnastowiecznej my li
socjologicznej najwa niejsze koncepcje eksponuj ce zagadnienia konfliktu w

yciu

spo ecznym to darwinizm spo eczny, zwi zany z nim ewolucjonizm oraz marksizm. W tym
kontek cie nale y przypomnie

idee brytyjskiego uczonego Waltera Bagehota, pó niej

Amerykanina Williama G. Sumera, socjologa austriackiego Gustawa Ratzenhofera oraz
Ludwika

Gumplowicza,

uczonego

polskiegoi

austriackiego.

Konfliktowe

uj cie

rzeczywisto ci w pracach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa mo na analizowa na kilku
aszczyznach:
pierwsza – najogólniejsza dotycz ca wiata, oparta na materialistycznej dialektyce.
Podstawow przes ank Marksowskiej ontologii jest zmienno

rzeczywisto ci. G ówna rola

stymulowania tej zmienno ci zosta a przypisana wewn trznym, tkwi cym w ramach danego
uk adu sprzeczno ciom.
druga – p aszczyzna marksistowskich analiz to ogólna teoria ekonomicznej formacji
spo ecze stwa. G osi ona e sprzeczno ci pojawiaj si na kilku poziomach ka dej formacji.
Rozwi zanie owych sprzeczno ci powoduje zmian spo eczn , wywo uje sprzeczno ci na
innym poziomie.
trzecia – to historyczna analiza poszczególnych ekonomicznych formacji spo ecznych,
tzw. Formacji antagonistycznych. Najogólniej mo na je opisa

za pomoc

„modelu

biegunowego”, który ukazuje podstawowe przeciwstawne klasy danej formacji. Zachodzi
mi dzy nimi strukturalna sprzeczno

interesów, której przezwyci enie nast puje w walce

klas.

1

Zob.:Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, (1972, s.157),
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Czwarta p aszczyzna to konkretne analizy historyczne prowadzone przez obu twórców
materializmu historycznego.
Do owych Marksowskich prac na temat walki klas nawi e w po owie XX wieku Ralf
Dahrendorf. Na pocz tku XX wieku zainteresowanie konfliktem pojawi o si w kilku nurtach
socjologii. Nie wszystkie jednak nurty przyjmowa y konfliktowy model spo ecze stwa,
ad y jednak nacisk na konieczno

analizy konfliktów i uznania ich powa nego znaczenia w

yciu spo ecznym. Zainteresowanie owe wyp ywa o wówczas jak mo na s dzi , z dwóch
ównych róde teoretycznych.
Pierwszym by o neokantonowskie odga zienie socjologii formalnej, reprezentowane
w Europie, przede wszystkim przez Georgia Simmla, a w Ameryce przez nawi zuj cych do
niego badaczy z kr gu szko y Chicagowskiej (Roberta Er Parka, Ernesta W. Burgessa,
Albiona Smalla). Wk ad Simmla polega na sformu owaniu nowej koncepcji spo ecze stwa, w
której wzajemne oddzia ywania s g ównymi faktami spo ecznymi. Jednym z podstawowych i
najwa niejszych procesów spo ecznych, jedn
2

spo ecze stwa jest w tej wizji konflikt. Simmel uwa
nie mo e by kwestionowane. Jest on normaln i wa

z podstawowych

zasad

organizacji

, e socjologiczne znaczenie konfliktu
form

ycia spo ecznego. Przyczynia

si do integracji grupy spo ecznej, okre la jej granice, wzmacnia normy, zapewnia spójno
osobowo ci itd.
Drugim wa nym ród em wspó czesnych modeli spo ecze stwa by a rodz ca si na
prze omie XIX i XX wieku nowoczesna socjologia polityki. Najwa niejsi teoretycy to W osi
Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca i Roberto Michels oraz Francuz Georges Sorel, Niemiec
Franz Oppenheimer i Amerykanin Artur F. Bentley. W latach trzydziestych XX wieku
w socjologii nast pi

odwrót od badania problematyki konfliktu. Zmniejszy o si

zainteresowanie uczonych zainteresowaniem kwestiami wielkich struktur i procesów
spo ecznych.
W makrosocjologii zacz

dominowa

funkcjonalizm a w badaniach nad stosunkami

spo ecznymi kierunek human relations. Dla obu „naturalnym” stanem, do którego mia o si
zbli

nowoczesne spo ecze stwo przemys owe, by stan harmonii.
Powrót konfliktowych modeli spo ecze stwa do teorii spo ecznej nast pi w po owie

lat pi dziesi tych. Sprzyja y temu zmiany spo eczne i polityczne w wiecie oraz pojawienie
si nowych orientacji teoretycznych. Zimna wojna przesz a ju do historii, co u atwi o przez

2

Po wi ci mu Simmel w 1955 roku obszerny esej, który sta si inspiracja napisanych blisko pi dziesi t lat
pó niej prac Lewisa A. Kosera.
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socjologie zachodni bada nad marksizmem i charakterystycznym dla niego konfliktowym
modelem spo ecze stwa. W gospodarce ameryka skiej nast pi a instytucjonalizacja konfliktu
przemys owego. Straci atrakcyjno

kierunek human relations. Pod wp ywem dyskusji

wewn trznych (zw aszcza argumentów przedstawionych przez Roberta Mertona) oraz krytyki
zewn trznej zmienia si

funkcjonalizm. Coraz wi ksz

popularno

zyskiwa y modele

spo ecze stwa inne ni funkcjonalny.
Od roku 1950, jako jedna z pierwszych konfliktowej wizji wiata spo ecznego zacz a
popularyzowa w cyklu artyku ów Jessie Shirley Bernard W 1956 roku Coser publikuje
ksi

na temat spo ecznych funkcji konfliktu. Opieraj c si na koncepcji Simmla przyja , e

we wszystkich grupach spo ecznych istniej stosunki konfliktowe. Uwa

, e konflikty maja

pozytywne konsekwencje dla integracji systemów spo ecznych i dla agodnego przebiegu
zmian. W 1957 Dahrendorf opublikowa w stanach Zjednoczonych artyku pt. Out of utopia,
w którym zach ca do reorientacji analizy socjologicznej w kierunku budowy konfliktowego
modelu spo ecze stwa. W tym samym roku wyda
w Anglii, obszern ksi

te

w Niemczech a w 1959

o klasach spo ecznych i konflikcie klasowym w spo ecze stwach

przemys owych (Dahrendorf 1972a). Praca ta zawiera a polemik z Marksowsk koncepcj
klasy, przejmowa a jednak wiele Marksowskich idei i zawiera a propozycj konfliktowego
modelu spo ecze stwa.3
Jednym z efektów akceptacji konfliktu jako pe noprawnego przedmiotu bada

i

uznania go za zasadniczo trwa y i bardzo istotny element ycia spo ecznego by o powo anie
na uniwersytecie stanu Michigan w Ann Arbor instytucji pod nazwa The Center for Research
on Conflict Resolution. Centrum to rozpocz o w 1957 roku wydawanie pisma ‘ The Journal
of Conflikt Resolution”, które po wi cone by o nie tylko sprawom rozwi zywania konfliktów
czy wojnom mi dzy pa stwami4.
Konflikt spo eczny – rozumienie i jego katergorie
Jednoznaczne zdefiniowanie konfliktu nie wydaje si proste (por. Milicki, 1992, s. 1526), ale nie jest tak e potrzebne, poniewa

co najmniej trzy wyst puj ce w literaturze

przedmiotu (socjologicznej) rozumienia tego tematu daj si oddzieli tylko analitycznie. W
pierwszym uj ciu, które mo na /nazwa / okre li jako strukturalne, konflikt to tkwi ca w
strukturze systemu „niezgodno ”, obiektywnie istniej ca sprzeczno
3

4

interesów, wzajemne

W 1956 roku w Anglii ukaza y si drukiem wyk ady Radiowe Maxa Gluckmana, po wi cone znaczeniu
konfliktów spo ecznych w spo eczno ciach pierwotnych, w 1961 roku opublikowano ksi
Hojna Rexa,
zawieraj
analiz kluczowych zagadnie kluczowych teorii socjologicznych.
Publikowali w nim tak e autorzy zajmuj cy si stosunkami spo ecznymi w obr bie poszczególnych
spo ecze stw przemys owych. Wierzyli oni w mo liwo nie tyle pe nego rozwi zania konfliktów, ale raczej
ich regulacji.
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wykluczanie si

celów grupowych spowodowane ograniczona ilo ci

po danych dóbr.

„konflikt mi dzy grupami istnieje wówczas, gdy wyst puje podstawowa niezgodno

ich

warto ci, celów, interesów itp.: powoduje ona, e je li jedna grupa dostanie to, czego chce, to
z kolei inna grupa nie mo e dosta tego czego by chcia a” 5.
Drugie ujecie mo na okre li jako behawioralne. Konflikt wówczas to dzia ania
(interakcje, stosunki) o znamionach walki spo ecznej (czasem te wspó zawodnictwa). I tak
Lusi Kreiesberg (1973, s 17) sformu owa nast puj

definicj : „Konflikt spo eczny jest to

pewien stosunek miedzy dwiema lub wi cej stronami (b

ich rzecznikami) przekonanymi, e

ich cele s nawzajem nie do pogodzenia”. Podobne interakcyjne, podej cie do problematyki
konfliktu stosuj Raymond W.Mack i Richard C. Snyder (1957, s.211-278).
Trzecie uj cie ma charakter psychologiczny Jego zwolennicy rozpatruj konflikt jako
stan wrogo ci miedzy grupami czy osobami. Dobrym przyk adem tu b dzie proponowana
definicja przez Finka Clintona (1968, s. 348): „Konflikt spo eczny to ka da sytuacja lub
proces, w którym dwa lub wi cej byty spo eczne powi zane s

przynajmniej jednym z

psychologicznym stosunków antagonistycznych lub przynajmniej jedn z antagonistycznych
sytuacji”.
Rozpatruj c konflikt jako ci g dzia

lub psychiczny stan wrogo ci, na ogó szuka

si jego róde . Badacze cz sto znajduj je w strukturze sytuacji „obiektywnie” konfliktowej.
Z kolei traktuj c konflikt jako „obiektywny” atrybut systemu spo ecznego zwraca si zwykle
uwag na jego konsekwencje w postaci wrogich dzia

i/lub uczu . Okazuje si , wi c, e

niezale nie od sposobu rozumienia konfliktu tj. zakresu zjawisk wyodr bnianego przez jego
definicj , konflikt spo eczny w ostatecznym rachunku badany jest kompleksowo. Zatem jego
koncepcje teoretyczne powinny mie podobny charakter.
Konflikt w rozumieniu behawioralnym – czy interakcyjnym – to proces spo eczny,
na który sk ada si ci g powi zanych ze sob interakcji, w ró nym stopniu u wiadamianych
przez strony konfliktu. W takim procesie spo ecznym mo na wyró ni trzy fazy: Rozpocz cie
konfliktu – istotne s tu warunki, w jakich konflikty si na ogó pojawiaj , ich przyczyny a
tak e warunkiw jakich prawdopodobie stwo ich pojawienia si jest niewielkie; Przebieg
konfliktu; Rozwi zanie czy regulacja konfliktu Wa nym powodem wybuchu konfliktów
spo ecznych s

sprzeczno ci istniej ce w systemie spo ecznym. Inny powód to zmiany

spo eczne naruszaj ce wcze niejsz struktur interesów grupowych. aden z tych warunków
nie dzia a sam. Do powstania konfliktu konieczne s czynniki dodatkowe.

5

- pisze Bernard (1951, s. 243). Podobnie s dzi Percy Cohen (1970, s.184.
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Zdaniem Cosera (1964, s. 37) kontynuatora rozwa

Simmla, ani „obiektywne”

nierówno ci spo eczne, ani uczucia wrogo ci nie doprowadz do konfliktu, je eli nierówny
podzia dóbr spo ecznych uwa any jest prze grupy upo ledzone za prawomocny. Czynnikiem
wywo uj cym konflikt jest wi c zakwestionowanie prawomocno ci systemu.
Simmel uwa

(1955), e sprzeczno

przeradza si w konflikt szczególnie w tych

grupach, w których stosunki spo eczne s bardzo bliskie.
Dahrendorf za

zwraca uwag ,

e warunkiem przekszta cenia si

obiektywnej

sprzeczno ci interesów (konfliktu ukrytego) w konflikt otwarty jest nie tylko u wiadomienie
sobie przez obie strony sprzeczno ci, ale i odpowiednia organizacja. Proces organizowania si
stron odzwierciedla dynamik konfliktu6. „Pokój spo eczny” natomiast w danym uk adzie
stosunków w pewnej mierze mo e zapewni mechanizm „koz a ofiarnego”. Agresja (konflikt)
z ró nych przyczyn zostaje wówczas przeniesiona na inna grup lub osob . Warunkami
czasowego utrzymania „pokoju” mog te by t umienie konfliktu lub sztywno

systemu

spo ecznego.
Czym jest konflikt?
Konflikty spo eczne, jak wskazuj na to ustalenia historii, nie by y obce ludziom
yj cym nawet w bardzo odleg ych czasach. By y przedmiotem naukowych docieka
Heraklita, Bodina, Machiavellego, Hobbes'a, Milla, Hegla czy Darwina. Szersze
zainteresowanie konfliktami spo ecznymi zauwa a si dopiero od XIX w., zw aszcza w tych
spo ecze stwach, w których zaznaczy y si
przemys owej. Mo liwo

coraz bardziej skutki pierwszej rewolucji

wnikliwego spojrzenia na konflikty spo eczne zaistnia a wraz z

pojawieniem si socjologii.
Terminem konflikt spo eczny okre la si

na ogó ró ne zjawiska, w których

przejawiaj si elementy zmaga lub nawet ostrej walki czy to pomi dzy poszczególnymi
lud mi, czy to dowolnie wielkimi zbiorowo ciami. Konfliktami spo ecznymi nazywa si
zarówno walki mi dzy ma ymi grupami np. gangami, jak i walki przeró nych sekt czy frakcji
politycznych.
Konflikt spo eczny to walka ludzi reprezentuj cych odmienne warto ci lub walka
o dost p do statusu, w adzy lub ograniczonych dóbr, w której to walce celem pozostajacych
w konflikcie stron jest nie tylko osi gniecie po danych warto ci, ale te zneutralizowanie,
ograniczenie lub wyeliminowanie przeciwników.

6

Dahrendorf, 1972, s. 134-135, 1972b, s.36).
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Konflikty spo eczne mog wyst powa w ró nych formach.. Mog mie te ró ny
charakter, zasi g, nasilenie czy w

ciwo ci. Konflikt spo eczny jest walk

wynikaj

z konfrontacji ró norodnych interesów: partykularnych lub ogólnospo ecznych. Im wy sze
warto ci czy racje tkwi u podstaw danego konfliktu, tym bardziej ostra b dzie jego forma
i bardziej bezwzgl dny charakter. Trzeba zaznaczy , e charakter i forma danego konfliktu
spo ecznego odzwierciedlaj poziom ogólnego rozwoju spo eczno ci, w jakiej ma on miejsce.
Jak z powy szego wida mo emy do

do wniosku, i konflikty s nieuniknione oraz

potrzebne, poza tym neutralne wsz dzie tam, gdzie jest wi cej ni jeden cz owiek.
Definicja: O konflikcie mówimy wtedy gdy dwie lub wi cej osób, grup wzajemnie od
siebie zale nych,

spostrzega niemo liwe do pogodzenia ró nice interesów, niemo no

realizacji wa nych potrzeb lub/ i warto ci oraz podejmuje dzia ania, aby t sytuacje zmieni .
Od tego jakie to b

dzia ania zale

dalsze losy konfliktu.

Pami tajmy, i konflikty istnia y zawsze, nie zawsze s rozwi zywalne, ale zawsze
trzeba szuka prób rozwi zania owego sporu. Wa

umiej tno ci jest równie dostrzeganie

pozytywnych stron konfliktu, autoanaliza w asnych stylów reakcji na sytuacj konfliktow
oraz znajomo

strategii radzenia sobie z konfliktem.

Aby umie osi gn

wszystkie ww. wymienione umiej tno ci wa na jest wiedza

o przyczynach konfliktu, jego istocie oraz dynamice rozwoju.
PRZYCZYNY KONFLIKTU - Obiektywne warunki powstawania konfliktu
Konflikt powstaje, gdy istniej wyodr bnione strony o sprecyzowanych d eniach,
istnieje wspó zale no

spo eczna tj.

adna ze stron nie mo e osi gn

stanowi przeszkod lub blokuj realizacj d

swoich celów,

. Konflikt mo e tak e tworzy strony i

wspó zale no , których wcze niej nie by o. Warto równie pami ta o kulturowym pod

u

powstawania sporów, które czasami jest niewidoczne, a decyduj ce w przebiegu konfliktu
oraz o jego wyniku np. konflikty rasowe czy te

konflikty wynikaj ce ze struktury

organizacji.
Psychologiczne warunki powstawania konfliktu
A) Bardzo cz stym powodem konfliktów s b dy w komunikacji lub jej zablokowanie.
ród b dów komunikacyjnych najcz ciej wymienia si :
- b d nadmiernej generalizacji u ywany jako zarzut: zamiast mówi
sytuacjach, przyczynach irytacji, z

o konkretnych

ci, przypisujemy pewne zdarzenia sta ym cechom

osoby [cz ciowo wynika mo e z nieumiej tno ci mówienia, dokonywania przekazu o
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asnych uczuciach, a wi c nieumiej tno ci komunikatu „ja”];
- stosowanie (bardzo cz sto si to zdarza) w komunikacji „stoperów komunikacyjnych” tj.
os dzenia, os dzania, krytykowania, wyzywania, wulgaryzowania, rozkazywania,
oskar ania, gro enia, odwracania uwagi;
- niew

ciwe zrozumienie intencji partnera i z nim rozmowy, co mo e spowodowa

zablokowanie mo liwo ci porozumienia [aby tego unikn

wa na jest umiej tno

parafrazowania wypowiedzi tj. mówienia swoimi s owami, co i jak zrozumieli my oraz
umiej tno
-

odzwierciedlania wypowiedzi];

niespójno

w komunikatach [np.

czenie negatywnych tekstów z pozytywnym,

przyjaznym g osem – dotyczy to jego tonu] – wa ne jest zwrócenie uwagi nie tylko na
przekaz werbalny, ale u wiadomienia sobie znaczenia przekazu niewerbalnego w
komunikacji;
B) Bardzo cz stym czynnikiem wp ywaj cym na powstawanie konfliktu jest odgrywanie
okre lonej roli spo ecznej, która wyznacza zachowanie cz owieka i jego system niemal
wymykaj cy si spod kontroli, wznieca konflikty [np. eksperyment przeprowadzony przez
F. Zimbardo];
C) Jedn z podstawowych przyczyn konfliktu s równie niezaspokojone potrzeby, zw aszcza
pomi dzy stronami, które s od siebie bardzo silnie zale ne. Ró nice w oczekiwaniu
zaspokojenia mog

tak e powodowa

narastanie konfliktu pomi dzy bliskimi sobie

lud mi. Potrzeb nazbyt rzadko uwzgl dnian w rozwi zywaniu sporów jest potrzeba
swobody
i niezale no ci.
D) Eskalacja wielu konfliktów dokonuje si bardzo cz sto przez mechanizmy zwi zane
z podtrzymaniem pozytywnej samooceny tj. „wyj cie z twarz ” z sytuacji sporu.
Przebieg konfliktu - Przebieg konfliktu zale y raczej od typu struktury spo ecznej
ramach której wyst puje, ni od przedmiotu konfliktu. Im ci lejsze s stosunki w grupie, im
bardziej jest sztywna jej struktura, tym bardziej gwa towny i intensywny jest przebieg
konfliktu. Struktury elastyczne agodz przebieg konfliktu, instytucjonalizuj go, ustalaj dla
niego specjalne kana y. Konflikt nie musi, lecz mo e by powi zany z uczuciem wrogo ci do
przeciwnika. „Wygodniej” jest nienawidzi ,gdy wówczas dzia ania konfliktowe uzyskuj
dodatkow , wa

motywacj , a tym samym mog by

bardziej skuteczne. Intensywno

konfliktu jest równie uzale niona od cech strukturalnych szerszego systemu. Je li przecinaj
si

w nich fronty ró nych konfliktów, to kto , kto jest naszym przeciwnikiem z jednego
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wzgl du, mo e by sojusznikiem z innego wzgl du. Dzieje si tak wówczas, gdy wszystkie
konflikty, bez wzgl du na ich przedmiot, traktuje si

jako tak samo wa ne dla

zaanga owanych stron. Nie zawsze tak jest. Niezale nie od intensywno ci konfliktu, tj. od
stopnia psychicznego zaanga owania stron, konflikty mog

by

mniej lub bardziej

gwa towne.
Gwa towno

odnosi si do ich przejawów, a nie do przyczyn. Jest to sprawa metod,

jakie pozostaj ce w konflikcie grupy wybieraj do realizacji swoich celów 7, a wi c norm
i regu dotycz cych tego, jak konflikt powinien przebiega . Czasem strony konfliktu
uzgadniaj , a nawet okre laj zawczasu sposób zako czenia konfliktu, wynik, do którego
. W tym miejscu nie mo na nie wspomnie o wa nej kwestii zwi zanej z gwa towno ci
konfliktu to mo liwo

zastosowania przemocy, zale na wed ug Kriesberga (1973, s.11-12) –

od stosunku miedzy stronami, kosztów u ycia przemocy, znaczenia konfliktowego problemu
dla uczestników sporu oraz stopnia u wiadomienia przez nich istoty konfliktu. Mo liwe jest
tu (a nawet czeste) prowadzenie konfliktów bez u ycia przemocy.
Problematyka

metod

prowadzenia

konfliktu

wi e

si

z

zagadnieniami

instytucjonalizacji i regulacji konfliktów trwaj cych, jeszcze nie zako czonych, a w
konsekwencji z kwesti

zako czenia konfliktów. Zdaniem Cosera konflikty mo na

uporz dkowa wed ug kryterium istnienia (czy te nieistnienia) mi dzy stronami umów
dotycz cych zako czenia konfliktów. Powstanie wtedy kontinuum: od konfliktów w pe ni
zinstytucjonalizowanych, ze wskazanym punktem zako czenia; do konfliktów totalnych.
Strony konfliktu znajduj si blisko pierwszego z wymienionych biegunów przez
zako czenie konfliktu musza rozumie to samo. A taki stan nie jest osi gn
czym innym jest ch

zawarcia pokoju a czym innym sk onno

atwo, gdy

do uznania swojej

ewentualnej pora ki. Zako czenie konfliktu zale y wi c w du ej mierze od strony
przegrywaj cej, od tego, kiedy ona zrezygnuje ze sporu.

Po to, aby zako czy konflikt

szybko i ograniczy ponoszone przy tym koszty, trzeba precyzyjnie okre li jego przedmiot, a
w szczególno ci jego symbole oznaczaj ce jego koniec. Je li niema takich jednakowo przez
obie strony rozumianych symboli, to rozwi zanie jest trudne.
Rozwi zanie i zako czenie konfliktu nie musi by , w my l koncepcji Cosera to same
z rozwi zaniem sprzeczno ci strukturalnych. Zdobycie przedmiotów maj cych symboliczn
warto
(cho

7

dla przeciwnika nie musi oznacza uzyskania od niego merytorycznych ust pstw
w gruncie mo e je oznacza ). Fakt ten podkre lany jest prze wielu teoretyków

por. Dahrendorf, 1972a, s.212.
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konfliktu. Teza,
za

e mo liwe jest rozwi zanie konfliktów (sprzeczno ci) opiera si

eniu, e owe konflikty da si w pe ni wyeliminowa , usun

Dahrendorfa jest to niemo liwe. Rozwi za , a w

na

ich przyczyny. Wed ug

ciwie uregulowa , da si tylko przejawy

konfliktu, a wi c konflikt w uj ciu behawioralnym.
Regulacja mo e dotyczy

tylko jednego wymiary konfliktu, a mianowicie jego

gwa towno ci. Jest ona mo liwa wtedy, gdy obie strony staraj si zrozumie racje oponenta,
konieczno

i realno

sytuacji konfliktowej; gdy obie strony s

zorganizowane i gdy

zgadzaj si na pewne formalne regu y gry. Akceptuj wówczas istnienie strukturalnych
powodów konfliktu. Wed ug Dahrendorfa8 mo na mówi o trzech ogólnych typach regulacji:
Pierwszy polega na próbach pogodzenia podejmowanych w ramach okre lonych instytucjikompetentnych, neutralnych, demokratycznych i maj cych odpowiedni aparat wykonawczy.
Druga ewentualno

to zaproszenie konsultanta czy mediatora. Trzeci typ regulacji to

arbitra . Mo e by tak, e wezwanie arbitra jest konieczne, ale

akceptacja decyzji nie jest

konieczna lub odwrotnie – wezwa go nie trzeba, ale gdy si to stanie, to podporz dkowanie
si jego decyzji jest obowi zkowe.
Te trzy typy post powania mog by

kolejnymi etapami regulacji konfliktu lub

oddzielnymi rodzajami regulacji. Mo liwe jest te wg. Dahrendorfa, t umienie konfliktu
behawioralnego, to znaczy taka sytuacja, w której grupa dominuj ca uniemo liwia ujawnienie
strukturalnej sprzeczno ci interesów.

Konfliktowy model spo ecze stwa
Za

enia konfliktowego modelu spo ecze stwa formu owa o kilku wspó czesnych

badaczy, jednak najpe niej uj
za

je Dahrendorf. Za

enie wizji konfliktowej przeciwstawi

eniom wizji funkcjonalistycznej. Zdaniem tego uczonego, na najbardziej ogólnym

szczeblu abstrakcji model konfliktowy przyjmuje cztery za

enia: ka de spo ecze stwo

poddane jest stale procesem zmian; w ka dym spo ecze stwie istniej zawsze sprzeczno ci i
konflikty; wszystkie cz ci i elementy spo ecze stwa przyczyniaj

si

stale do jego

dezintegracji i zmiany; ka de spo ecze stwo zapewnia swoj integracj przymusowi.
Od ko ca lat pi dziesi tych te za

enia by y rozwijane i uszczegó owiane. Ze

wzgl du na rozmaite konkretyzacje mo na mówi o dwóch podstawowych typach modeli
konfliktowych spo ecze stwa – modelach stabilnych i modelach dynamicznych.

8

(1972a, s. 327 -31,; 1972b, s. 42-43)
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Modele stabilne - k ad

nacisk na to, e stale wyst puj ce konflikty spo eczne

o niewielkiej intensywno ci prowadz do osi gni cia przez systemy spo eczne dynamicznej
równowagi. Wspó czesnym takim przyk adem jest wizja Cosera. Modele dynamiczneakcentuj

natomiast to,

strukturalnych przekszta ce

e stale wyst puj ce konflikty prowadz

do zasadniczych,

systemów spo ecznych. Wspó czesnym ich przyk adem jest

koncepcja Dahrendorfa. Na przyk adzie propozycji Cosera i Dahrendorfa mo na rozpatrzy
dwa zagadnienia: - obraz struktury spo ecznej zawartej w obu typach modeli konfliktowych;raz miejsce zmiany spo ecznej w tych modelach.
Trzeba jednak pami ta ,

e oddzielenie analizy struktury i dynamiki spo ecznej

w przypadku modeli konfliktowych ma charakter jedynie formalny, struktura bowiem jest w
nich traktowana jako element podlegaj cy systemowi.
Obraz struktury spo ecznej w konfliktowym modelu spo ecze stwa
W konfliktowym modelu spo ecze stwa struktur

spo eczn

stanowi uk ad

wyró nionych grup, systemów spo ecznych i ról spo ecznych. Wed ug Cosera, najwa niejsze
cz ci spo ecze stwa to grupy spo eczne9 oraz osoby

ce w konflikcie z grupami. Bada on

problem granic grupy oraz wp yw konfliktu na ich wzmocnienie, zwi zek miedzy blisko ci
stosunków spo ecznych w grupie a pojawieniem si i trwaniem otwartych konfliktów i uczu
wrogo ci, znaczenie struktury grupowej dla mo liwo ci wyst pienia i konsekwencji
konfliktu, a tak e wp yw stosunków mi dzygrupowych w szerszym uk adzie na wewn trzn
struktur danej grupy, wp yw konfliktów na pojawienie si koalicji itd. Jednostka staje si
wa nym elementem struktury, gdy jej stosunki z jak

grup SA konfliktowe. Wróg wewn trz

grupy, kwestionuj cy jej warto ci i interesy, zagra a jedno ci tej grupy, je li natomiast grup
opuszcza (dobrowolnie lub nie), to bezpieczniej dla niej jest, gdy przy cza si ju do
istniej cej grupy, ni gdy tworzy w asn grup dysydenck lub zabiega o poparcie cz onków
swojej dawnej grypy.
W skonstruowanym przez Dahrendorfa dynamicznym modelu konfliktowym
spo ecze stwa (przemys owe) sk adaj

si

przede wszystkim ze zwi zków imperatywnie

skoordynowanych, które maj charakter zinstytucjonalizowany i wyra ne okre lone granice
miedzy cz ciami sk adowymi. Zwi zki te zbudowane s z dwóch grup i miedzy którymi
zachodzi konflikt potencjalny (w postaci „obiektywnej” sprzeczno ci interesów wynikaj cej
z istoty ról spo ecznych) lub konflikt otwarty. Przedmiotem takiego konfliktu jest
Jedna grupa ja ma i stara si utrzyma , druga jest jej pozbawiona i d y do jej zdobycia.

9

Coser terminy „grupa” i „system” u ywa na ogó zamiennie.
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adza.

Grupa dominuj ca i grupa podporz dkowana nazywane s przez Dahrendorfa klasami.
Zwi zki imperatywne skoordynowane dzia aj

we wszystkich dziedzinach

ycia. Takim

zwi zkiem jest pa stwo, przedsi biorstwo przemys owe, ko ció , partia polityczna, szko a,
klub szachowy itd. We wszystkich wyst puj

stosunki w adzy. W nowoczesnym

spo ecze stwie przemys owym najwa niejsze s jednak dwa pierwsze z tych zwi zków tj.
Pa stwo i Przedsi biorstwo.
Model proponowany przez Cosera, bli szy wizji funkcjonalistycznej, zak ada istnienie
w ka dym spo ecze stwie (i w ka dej grupie) niezmiennych aspektów koniecznych dla jego
trwa

ci. Ta „zawarto

rdzenna” nie jest jednak opisana precyzyjnie. Wydaje si , e s to

podstawowe warto ci i normy grupowe. Dopóki nie s

one kwestionowane, dopóty

podwa anie zasadno ci innych aspektów systemu nie musi by dla niego gro ne. Coser nie
podaje jednak adnych kryteriów u atwiaj cych wyró nienie warto ci i norm o znaczeniu
podstawowym.
W modelu dynamicznym, zak adaj cym zmienno
pewnych jego aspektów, nie powinny w zasadzie istnie

ca ego systemu, a nie tylko
adne cz ci rdzenne. Jednak e

okazuje si , e wyst puj one tak e u Dahrendorfa i maj charakter aksjonormatywny. Samo
istnienie struktury klasowej oraz uznanie otwartych konfliktów za jedn z podstawowych
warto ci spo ecze stwa, to owa zawarto
statyczno

rdzenna. Jej naruszanie ma powodowa sztuczn

spo ecze stwa i zagro enie podstawowych zasad demokracji. Konflikt jest

bowiem wed ug Dahrendorfa, „ogniskiem struktury spo ecznej”.
Konflikt strukturalizuje system spo eczny. W modelach stabilnych mówi si raczej
o podziale systemu na kilka cz ci, w modelach dynamicznych tylko na dwie. Coser
zasadniczo nie zwraca uwag na liczb stron zaanga owanych w konflikt, uwzgl dnia jednak
wyst powanie koalicji, szukanie przez strony konfliktu sprzymierze ców, podejmowanie
„walki na dwa fronty”. Inaczej jest w modelach dynamicznych, w których k adzie si silny
nacisk na polaryzacje najwa niejszych skonfliktowanych systemów spo ecznych.
W zjawiskach imperatywnie skoordynowanych, charakter podstawowego stosunku
spo ecznego, dychotomiczna istota podzia u w adzy, sprawia, e zasadniczo istnie mog
tylko dwie przeciwstawne grupy. Jednak e nawet w takich zawiaskach Dahredorf dopuszcza
pewien pluralizm stron. Po obu stronach linii dziel cej tych, którzy maj w adze, od tych,
którzy jej nie maj , mo e dzia
problem strukturalny to spójno

wi cej ni jedna zorganizowana grupa interesu. Inny
stron konfliktu. Konflikt jest tym bardziej efektywny dla

jednej z uczestnicz cych strony, im bardziej jest ona spójna.
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Wed ug Cosera wyst pienie konfliktu zwi ksza spójno

stron, integruje je

wewn trznie. Sam konflikt wzmacnia granice mi dzy grupami, wzmacnia te wewn trzn
równowag uwik anego we

systemu. Wi kszy nacisk na wewn trzno

spoisto

stron

konfliktu k adli autorzy wizji dynamicznych. Zdaniem Dahrendorfa, zwi kszenie si
spójno ci stron jest równoczesne i równoznaczne z pojawieniem si konfliktu.
Ostatnia kwestia strukturalna odnosi si do spójno ci ca ego systemu spo ecznego,
w obr bie, którego ma miejsce konflikt. Coser, id c za Simmlem, analizuje rol konfliktu
w zale no ci od tego, czy wyst puje on w ramach systemu „elastycznego. W pierwszym
wypadku tj. systemu elastycznego – konflikty powoduj

dostosowywanie si do cz ci

systemu i umo liwiaj jego trwanie. W drugim – konflikty nie mog ujawni si tak d ugo,
jak d ugo mechanizmy kontroli spo ecznej s wystarczaj co silne, aby je t umi .
Gdy konflikty nawarstwiaj
konflikt staje si

si

i mechanizmy kontroli zawodz , skumulowany

niebezpieczny dla systemu jako ca

Dahrendorfa system zawdzi cza spójno
sprzeczno

ci. W dynamicznym modelu

istnieniu w adzy, która zarazem wywo uje

interesów i konflikt. W stosunku do ról podporz dkowanych za

dwojakiej i to sprzeczne oczekiwania: podleg

one s tu

ci i oporu.

Zmiana spo eczna w konfliktowym modelu spo ecze stwa
Konfliktowy model spo ecze stwa zawiera cztery interesuj ce za

enia ogólne:

powszechnej konfliktowo ci; powszechnej zmienno ci; wywo ywania konfliktu przez te
zmiany. Dwa pierwsze za

enia dotycz zjawisk spo ecznych uwa anych za istotne, dwa

pozosta e istotnych zwi zków miedzy tymi zjawiskami. S one inaczej konkretyzowane w
modelu typu stabilnego i inaczej w modelach typu dynamicznego.
Za

enie pierwsze - powszechnej konfliktowo ci – mo na uzna

za oczywiste.

Modele stabilny wyró nia jednak konflikt funkcjonalny i dysfunkcjonalny. Zwolennicy tego
modelu skupiaj uwag przede wszystkim na nast pstwach pozytywnych konfliktu, to znaczy
na tym, e przyczynia si on jednak do stabilizacji systemu. Coser nie neguje jednak tego, i
pewne formy konfliktu s

destrukcyjne dla jedno ci grupy prowadz c do dezintegracji

okre lonych struktur spo ecznych.
Za

enie drugie jest podobnie oczywiste. Model stabilny, to tak e model zmienno ci

ograniczonej, albowiem zdaniem Cosera, zjawiskiem powszechnie wyst puj cym we
wszelkich spo eczno ciach, jest jedynie powolna zmiana w obr bie systemu. Podtrzymuje on
Parsonsowskie rozró nienie zmian wewn trz systemu i zmian rozbijaj cych system. Zmiany
tego drugiego rodzaju maj du o mniejsze znaczenie ni zmiany rodzaju pierwszego i mog
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by

ich rezultatem. Bardziej zasadne wydaje si za

enie mówi ce o tym, e zmiany

wywo ywane s przez konflikt. W modelu stabilnym konflikt nie jest jedynym czynnikiem
wywo uj cym zmiany, jest jednak czynnikiem wyró nionym. Prowadzi do zwi kszenia
spójno ci systemu, do powstania nowych form spo ecznych, nowych w asno ci systemu.
Stymuluje post p techniczny i gospodarczy. Typ zmian wywo ywanych przez konflikt zale y
od struktury systemu.
W systemach elastycznych zmiany b

powolne i ograniczone do wn trza

systemu,w systemach sztywnych – gwa towne i prowadz ce do zniszczenia to samo ci
systemu. Ostatnie za

enie mówi o wywo ywaniu konfliktu przez zmiany spo eczne.

W ramach modelu stabilnego zmiana narusza dotychczasowy uk ad interesów i musi
zmobilizowa

do obrony te grupy i jednostki których interesy zosta y naruszone.

W dynamicznym modelu konfliktowym te same za

enia ogólne przyjmuj

odmienne

konkretyzacje.
Na przyk ad: zak ad si tu, podobnie jak w modelu stabilnym, e mog istnie
konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, ale to tym drugim przypisuje si szczególne
znaczenie i uznaje,

e to g ównie one charakteryzuj zjawiska spo eczne. Za

enia o

wszechobecno ci zmiany nie dzieli jej na zmian w obr bie systemu i zmian systemu.
System w znaczeniu takim, jakie nadaj

mu zwolennicy modeli stabilnych, nie jest tu

uk adem odniesienia. Wszystkie systemy maj charakter historyczny, a wiec przemijaj .
Autorzy modeli dynamicznych wprowadzaj inny podzia na zmiany strukturalne
i niestrukturalne. Dla Dahrendorfa zmiany strukturalne, to transformacje systemy w adzy,
czyli

wymiana

personelu

na

pozycjach

dominacji

w

zwi zkach

imperatywnie

skoordynowanych. Wymiana ta umo liwia realizowanie nowych interesów. W uj ciu
Dahrendorfa, zmiana strukturalna ma dwa wymiary: - nag

(czyli tempo); - oraz

radykalno , która jest miara stopnia modyfikowania systemu warto ci podstawowych
instytucji. Radykalno

zmian strukturalnych jest funkcj status quo, jest uwarunkowana

konkretn sytuacj historyczn . Zmiany strukturalne jako sta y rys rzeczywisto ci spo ecznej,
mog mie wiele uwarunkowa . Najistotniejszy jest jednak konflikt klasowy.
Reguluj c konflikt mo na wp ywa

na przebieg i cechy zmiany strukturalnej.

Dahrendorf wprowadza dwa analitycznie niezale nie, jego zdaniem wymiary konfliktu
klasowego: - intensywno

i gwa towno . Intensywno

odnosi si do wydatkowania energii i

stopnia zaanga owania stron konfliktu, za gwa towno
dzia ania.
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do przejawów konfliktu i metod

Wed ug Dahrendorfa (1972a, s. 234), istnieje zwi zek mi dzy wymiarami konfliktu:
intensywno ci

i gwa towno ci , a wymiarami zmiany: radykalno ci

i nag

gwa towniejsze s konflikty klasowe, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo nag
strukturalnej. Zwi zki mi dzy drug

par

wymiarów s

zmiany strukturalnej nie jest prost

konsekwencj

bardziej z

ci . Im
ci zmiany

one. Radykalno

intensywno ci konfliktu klasowego.

Istotnym czynnikiem interweniuj cym jest konkretna sytuacja spo eczna. Nak adanie si na
siebie przyczyn konfliktu zwi ksza jego intensywno , natomiast przecinanie si pól konfliktu
intensywno
wi

t obni a. Zwolennicy modeli konfliktowych nie zak adaj , e zmiana i konflikt

si ze sob jednoznacznie. Zwracaj uwag na to, i ich wzajemna determinacja jest

zjawiskiem istotnym. Pokazuj

warunki, w jakich okre lone typy konfliktów wywo uj

okre lone typy zmian.
ISTOTA KONFLIKTU – Strony i uczestnicy konfliktu spo ecznego
Podmiotami konfliktów spo ecznych mog

by

tylko istoty ludzkie wyst puj ce

jednostkowo lub zbiorowo. Wchodz c w konflikt z innymi lud mi, uczestniczymy w nim
z regu y jako bli ej nieokre lone istoty ludzkie, lecz jako osoby pe ni ce okre lone funkcje
spo eczne. Ludzie mog

uczestniczy

w konfliktach tak e zbiorowo, zarówno, gdy

uczestnicz w konfliktach rozgrywaj cych si miedzy ró nymi grupami lub, gdy kolektywnie
wyst puj

przeciwko dowolnej jednostce ludzkiej. Zbiorowymi podmiotami konfliktów

spo ecznych s tak e przeró ne instytucje b

ce cz sto tzw. osobami prawnymi jak np.

stowarzyszenia. Uczestnictwo w konflikcie spo ecznym mo e by

zamierzone b

nie.

Stron konfliktu jest ka dy, kto bierze w nim aktywny udzia i niekoniecznie w sposób
bezpo redni.
Podmiot konfliktu - Ka dy konflikt ma swoich uczestników. Z uwagi na nich
konflikty

mo emy

podzieli

na:

interpersonalne,

wewn trzne,

indywidualne;

Interpersonalne (mi dzyludzkie); Intergrupowe (mi dzy grupami).
Przedmiot konfliktu - Ka dy konflikt toczy si o co . Ze wzgl du na przedmiot
mo na dokona bardzo ogólnego podzia u na: konflikty tocz ce si o dobra materialnoekonomiczne (pieni dze, tereny, rzeczy materialne); konflikty tocz ce si

o dobra

symboliczne (przekonania, w adza, presti ) ten rodzaj konfliktów jest trudniejszy do
rozwi zania oraz bardziej antagonistyczny, cz ciowo wynika to z wi kszych trudno ci
dzielenia dóbr.
Aktywno

stron - Z uwagi na aktywno

stron wyró niamy dwa rodzaje konfliktu:

Konflikty bierne – sytuacje, w których strony nie kieruj wzgl dem siebie adnej aktywno ci;
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Konflikty czynne – konflikty bierne –musimy wiedzie - zwykle przechodz w czynne, te za
maja wszelka szans na rozwi zanie lub eskalacj . Optymalny poziom konfliktu znajduje si
pomi dzy stagnacja- brakiem aktywno ci a aktywno ci zbyt du , która mo e doprowadzi
do zaostrzenia konflikt.
Dynamika konfliktu - Ka dy konflikt charakteryzuje si swego rodzaju cykliczno ci .
Przyk ad: Cz sto si zdarza, e odwlekamy rozwi zanie sporu, co mo e powodowa
obni enie aktywno ci oraz nast puje wzrost i nat enie antagonizmów mi dzy
stronami, mo e nast pi chwilowy zanik dzia
czynnych oraz przej cie
w stan konfliktu biernego.
Du y wp yw na dynamik konfliktu maja procesy postrzegania spo ecznego, które
powoduj , i mamy niezgodny z rzeczywisto ci obraz sytuacji i drugiej osoby.

Konflikt

niejednokrotnie eskaluje z powodu tendencyjno ci w spostrzeganiu. Obie strony narzekaj na
siebie nawzajem, krzywdz si i dalej robi to samo. Kiedy uzyskuj

wiadomo

kszta tuj przekonanie, e im przys uguje takie prawo – do tego rodzaju dzia

b du,

, podczas gdy

drugiej stronie nie. Jak widzimy takie podwójne normy s równie w stanie utrzyma wysokie
nat enie konfliktu.
Detektory konfliktu - Detektory to objawy, które do
jednoznacznie na mo liwo

pojawienia si

jednoznacznie wskazuj

sporu. Ich znajomo

jest przydatna w

wykrywaniu konfliktu, który jeszcze si nie ujawni :

- nacechowanie wzajemnych kontaktów formalizmem, brakiem cierpliwo ci,
dra liwo ci oraz brakiem tolerancji nawet na drobne b dy;

- prowokowanie impulsywnych zachowa partnera, czyhanie na jego potkni cia
oraz z

liwe komentarze;

- podkre lanie ró nic i odr bno ci we wzajemnych relacjach;
- atakowanie przewidywanych dzia

partnera nawet kiedy one zostan

zwerbalizowane;

- niezgadzanie si na adne plany i propozycje wysuwane przez partnera;
- ironiczne traktowanie partnera, lekcewa enia jego pogl dów i wysuwanych
propozycji dzia ania;

- uparte utrzymanie si w asnego zdania – fiksacja oraz emocjonalna, gwa towna
jego obrona w przypadku kontrargumentacji ze strony partnera;

- zarzucanie partnerowi z ej woli, nieczystych intencji
- przejawianie nieufno ci oraz gotowo ci do zachowa
ofensywnych przy kontakcie z partnerem.
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obronnych oraz

FAZY KONFLIKTU
1) Pojawienie si sprzecznych celów, interesów, d

postaw

2) Powstanie napi cia spo ecznego, masowa frustracja, poczucie zagro enia
3) Ostre podzia y w wyniku sprzeczno ci, niech , wrogo , uprzedzenia, racjonalizacja
sprzeczno ci, czyli próba ich wyja nienia i uzasadnienia
4) Jedna ze stron podejmuje walk [ukryta lub jawna agresja]
5) Pojawienie si d enia do zako czenia konfliktu z powodu: zwyci stwa jednej ze
stron, wyczerpania wszystkich uczestników konfliktu, negocjacji i kompromisu
6) Pozostaj uprzedzenia i urazy, które mog prowadzi do nowych napi
Fazy konfliktu
Nie ka dy konflikt przebiega w schematyczny sposób, cz sto fazy

cz si ze sob ,

czasami konflikt jest tak gwa towny e nie sposób wyró ni kolejnych po sobie faz.
FAZA I - „co jest nie tak” – jest to faza przeczu , e relacje przebiegaj nie tak jak
dotychczas, okres drobnych napiec, przy których mog

wyst powa

objawy z ego

samopoczucia. W tej fazie pojawiaj si zachowania, które zosta y opisane.
FAZA II - wzajemna wrogo

– jest to okres wzajemnych zarzutów, negatywnych

uwag oraz ocen i coraz wi ksza intensywno

stosowanych detektorów.

FAZA III - kulminacja - czas roz adowania napi cia, prowadz cy do silnych awantur
– jest to faza krótka, bardzo daleka od zdrowego rozs dku. Ze wzgl du na silne emocje tj.
nienawi , wrogo , al cz sto dochodzi do agresji. Jest to faza, kiedy nie docieraj do
skonfliktowanych stron adne argumenty. Stan tak silnego napi cia emocjonalnego nie mo e
trwa d ugo, jest on bardzo trudny do zniesienia oraz nienaturalny.
FAZA IV - wyciszanie – je eli strony utrzymuj ze sob komunikacj , mo na przej
do prób spokojnego rozwa enia problemu, oddzieli emocje od faktów.
FAZA V - porozumienie – faza ta pozwala na skonfrontowanie stanowisk,
rozpatrzenie wzajemnych interesów, co umo liwia wspó dzia anie.
Wiele jest takich konfliktów, w których komunikacja zosta a zerwana w fazie
kulminacji, a jej wykonywanie jest mo liwe w sali s dowej. Wiele te takich w których
nast puj „ostateczne zerwanie” w fazie kulminacyjnej. Wa ne jest wi c wypracowanie
gotowo ci do dialogu, co daje szans na rozwi zanie.
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RADY PRAKTYCZNE
Unikaj konfliktów relacji
Zbadaj, by ludzie powstrzymywali si od stereotypowego my lenia o innych i
etykietowania
Nie staraj si negocjowa warto ci. Je eli co jest dla kogo wa ne nie przekonuj
go, e tak nie jest
Szukaj wspólnie z innymi, co mo na w danej sytuacji zrobi , aby by o to dla
wszystkich akceptowalne
Zadbaj o satysfakcj merytoryczna, psychologiczn proceduraln uczestników
Nie wszystkie problemy mo na rozwi za . Zadbaj jednak o to,

eby ka dy

problem zosta zdefiniowany i przynajmniej ramowo omówiony.
*

*

*
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POWSTANIE I TEORIE KONFLIKTU
Doc. dr Antoni Olak
Katedra Zarz dzania Bezpiecze stwem - Wy sza Szko a Zarz dzania Marketingowego
i J zyków Obcych w Katowicach
Abstrakt
Teoria konfliktu to jeden z podstawowych paradygmatów w socjologii, konkuruj cy
przede wszystkim z funkcjonalizmem. W
podej

ciwie nie jest to jedna spójna teoria, lecz zbiór

teoretycznych, które eksponowa y pomijany cz sto w analizach funkcjonalistów

konflikt spo eczny. Teorie konfliktu widz systemy spo eczne jako pe ne napi

i konfliktów

istniej cych pomi dzy sk adaj cymi si na nie cz ciami. Mimo, i istnieje wiele teorii
konfliktu, to wszystkie k ad nacisk na jedno: si nap dow konfliktu jest nierówno .
Geneza teorii konfliktowych wywodzi si

w g ównej mierze z opracowa

teoretycznych Karola Marksa i Maxa Webera i Georga Simmla. Teoria ta wskazuje, e
spo ecze stwo jest zaanga owane wed ug zasady podporz dkowania jednych grup
spo ecznych innym grupom spo ecznym, a podporz dkowanie to jest utrwalone poprzez
system normatywny,

wiadomo

poszczególnych grup spo ecznych s

spo eczn

i

prawo. Poniewa

jednak interesy

z natury sprzeczne, zatem jedne grupy d

utrwalenia i utrzymania sytuacji panowania, a inne grupy d

do

do zmiany sytuacji. Teoria

konfliktu k adzie zatem nacisk na konflikt, wspó zawodnictwo mi dzy ró nymi elementami
struktury spo ecznej. Natomiast wielu wspó czesnych teoretyków, np. Dahrendorf czy
Collins, koncentruj si na konflikcie pomi dzy grupami rasowymi, etnicznymi i religijnymi,
konflikt p ci. Teoretycy teorii konfliktu odwo uj si do prac szczególnie Georgia Simmla,
który w ró nym stopniu eksponowa istnienie w spo ecze stwie si dziel cych i scalaj cych
ludzi.
owa kluczowe: Teoria konfliktu, konflikt, systemy spo eczne, grupy spo eczne.
Abstract
The theory of conflict is one of the basic paradigms in sociology, competing primarily
with functionalism. Actually, this is not a coherent theory, but a set of theoretical approaches,
which display a frequently overlooked in the analysis of social conflict functionalists.
Theories of conflict, they see social systems as full of tensions and conflicts existing between
composing the parts are not. Although there are many theories of conflict, all insist on one
thing: the driving force behind the conflict is inequality. The genesis of conflict theory derives
largely from theoretical studies of Karl Marx and Max Weber and Georg Simmel. The theory
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suggests that society is committed by the principle of the subordination of some social groups,
different social groups, and this subordination is sustained by a normative system, public
awareness and law. However, since the interests of particular social groups are inherently
contradictory, therefore, some groups seek to consolidate and maintain a situation of
domination, and other groups seeking to change the situation. The theory of conflict thus puts
the emphasis on conflict, competition between the various elements of social structure.
Contrast, many contemporary theorists, Dahrendorf and Collins, focus on the conflict between
racial groups, ethnic and religious, gender conflict. Theorists of conflict theory, refer to the
work of Simmel especially Georgia, which exhibited varying degrees of existence in society
and uniting forces dividing people.
Keywords: theory of conflict, conflict, social systems, social groups.

Pocz tek teorii konfliktu w socjologii da Karol Marks, lecz rozwój tego podej cia
w po owie XX wieku zawdzi czamy dwóm niemieckim socjologom: Maxowi Weberowi
i Georgowi Simmlowi. Weber i Simmel tak e sformu owali teorie konfliktu, lecz byli obaj
podejrzliwi wobec tez krytycznych Marksa. Marks, Weber i Simmel stworzyli podstawowe
idee, które wci

dostarczaj inspiracji wspó czesnym orientacjom konfliktowym.

Teoria konfliktu by a jedn

z pierwszych orientacji teoretycznych; rozwija a si

jednocze nie z funkcjonalizmem i pozostaj

w ukryciu teori bioekologiczn , która si

w nim zawiera a. Nawet niektórzy wcze ni funkcjonali ci, np. Herbert Specer1, d yli do
konceptualizacji konfliktu. Na przestrzeni lat jednak podej cia funkcjonalne spotyka y si
z nasilaj cymi si atakami z powodu niedoceniania zjawisk konfliktu i zmiany. Poszukuj c
„funkcji” si spo eczno-kulturowych pod k tem zaspokajania potrzeby integracji i innych
wymogów, funkcjonali ci wykazy wali sk onno

do umniejszania skutków nierówno ci

w kontek cie systematycznego prowadzenia do konfliktu, dezintegracji i zmiany. Zw aszcza
funkcjonalizm Talcotta Parsonsa pod koniec lat pi dziesi tych i w latach sze dziesi tych
by

przedmiotem zjadliwych ataków za to,

konceptualizacji procesów konfliktu.

e nie zdo

wypracowa

adekwatnej

2

1

Zob. Herbert Spencer, Zasady socjologii (zob. przyp. 5 na s. 11 niniejszej ksi ki). Zdaniem Spencera wa
si ewolucyjn by a wojna mi dzy spo eczno ciami, poniewa spo ecze stwo lepiej zorganizowane zazwyczaj wygrywa o i „ „selekcjonowa o” s absze albo przynajmniej podci ga o je do poziomu organizacyjnego
zwyci zcy. Ten rodzaj analizy geopolitycznej sta si w drugiej po owie XX w. jeszcze Bardziej znacz
form teorii konfliktu.

2

Zob. np. Dawid Lockwood, Kilka uwag o systemie spo ecznym”, t um. Urszula Niklas, [w:] Elementy teorii
socjologicznych, W odzimierz Derczy ski, Aleksandra Jasi ska-Kania, Jerzy Szacki (wyb.), Warszawa 1975,
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Tak, wi c jedna z pierwszych orientacji teoretycznych w socjologii zyska a w drugiej
po owie XX wieku nowe ycie. To nowe ycie dokona o si kosztem funkcjonalizmu, który
na pewien czas zast pi y Teorie konfliktu. Dzisiaj reakcja teorii konfliktu na funkcjonalizm w rzeczy samej mo na powiedzie , e przesadzona — ma swoje wyra nie okre lone miejsce
w d ugim szeregu teorii socjologicznych. Pocz tek teorii konfliktu w socjologii da Karol
Marks (1818—1883), lecz rozwój tego podej cia w po owie XX w. zawdzi czamy dwóm
niemieckim socjologom: Maxowi Weberowi (1864—1920) i Georgowi Simmlowi (1858—
1918).
Weber i Simmel tak e sformu owali teorie konfliktu, lecz obaj byli podejrzliwi wobec
tez krytycznych Marksa, jednak e ogólnie rzecz ujmuj c, Marks, Weber i Simmel — jak
zobaczymy w dalszej cz ci wyk adu — stworzyli podstawowe idee, które wci

dostarczaj

inspiracji wspó czesnym orientacjom konfliktowym. Na razie zajmijmy si tym, jak ka dy z
nich podchodzi do badania konfliktu.
Karol Marks(1818-1883). Ten urodzony w Niemczech filozof
i rewolucjonista po wi ci wiele lat ycia szczegó owym badaniom
historycznym nad natur

spo ecze stwa. Podobnie jak Comte

interesowa si badaniami struktur i procesów spo ecznych po to, by
ulepszy

spo ecze stwo. Jego pogl dy sta y si

fundamentem

socjologicznej „szko y konfliktu”, która zostanie omówiona poni ej.
Marks uwa
w strukturze

, e podstawowe „prawa” historii mo na odnale
ekonomicznej

spo ecze stwa.

spo ecze stwo dzieli si na dwie klasy: tych, którzy s w

Wed ug

niego

cicielami rodków produkcji, i

tych, którzy tych rodków nie posiadaj , czyli tych, którzy „maj ”, i tych, którzy „nie maj ”.
Podzia ten nieuchronnie prowadzi, zdaniem Marksa, do „konfliktu klasowe go”. Marks
ujmowa histori

wiata w kategoriach historii walki klas: ziemian przeciwko ch opom,

cicieli niewolników przeciwko niewolnikom, kapitalistów przeciwko proletariatowi.
Wedle Marksa sprzeczno ci immanentnie tkwi ce w kapitalizmie wywo uj

kryzysy

ekonomiczne, które, z kolei, daj pocz tek nowym strukturom spo ecznym. Pogl d ten,
nazywany materializmem dialektycznym, zak ada,

e nowo powsta e struktury b

doskonalsze od starszych, bardziej represyjnych. Z tej przyczyny Marks nie widzia w
konflikcie z a, lecz raczej motor post pu. Wp yw Marksa na socjologi jest odczuwalny do tej
pory. Chocia

jego pogl d o dominuj cym wp ywie czynników ekonomicznych na

PWN, s. 204-208; Ralf Dahrendorf, Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysiss, „American Journal of Sociology” 1958, 64, s. 11-127.
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spo ecze stwo nie cieszy si powszechn akceptacj , wi kszo

socjologów przypisuje owym

czynnikom istotn rol w yciu spo ecznym.
Poniewa z pracami Marksa spotkamy si , analizuj c kilka perspektyw teoretycznych
w socjologii dzisiejszej, nie ma potrzeby przedstawiania tu ca ego korpusu jego teorii. Na
razie naszym celem jest opisanie ogólniejszego, abstrakcyjnego modelu konfliktu, który kryje
si w tle polemik wokó schematu Marksa. Powodem takiego zainteresowania jest fakt, e
powrót teorii konfliktu jako reakcji na funkcjonalizm przybra nast puj

form : uczeni

poszukuj mo liwo ci wykorzystania idei Marksa do rozwoju ogólnej teorii konfliktu, która
mog aby pos

jako alternatywa wobec dostrzeganych nieadekwatno ci funkcjonalizmu.

Tabela 1 zawiera zestawienie Marksowskich za

odno nie do wiata spo ecznego

i podstawowych si le cych u podstaw konfliktu i zmiany w spo ecze stwach.3 Jak pokazuje
twierdzenie 1, Marks uwa

, e nierówno ci w rozdziale zasobów wywo uj wewn trzny

konflikt interesów. Twierdzenie I k adzie, wi c nacisk na to,
podporz dkowanych segmentów spo ecze stwa staj
interesów zwi zanych z redystrybucj
nierówno ci, zaczynaj

kwestionowa

si

e kiedy cz onkowie

wiadomi swoich prawdziwych

zasobów, a przez to zmniejszeniem stopnia
legitymacj

systemu. Nast pnie twierdzenie II

precyzuje warunki, które sprzyjaj uzyskaniu przez segmenty podporz dkowane wiadomo ci
prawdziwego konfliktu interesów.
Twierdzenia III-B, III-C i III-D dotycz zmiany sytuacji spo ecznej pokrzywdzonych
kategorii, stopnia alienacji odczuwanej przez ludzi wskutek ich sytuacji, zdolno ci cz onków
poszkodowanych segmentów do nawi zania komunikacji mi dzy sob oraz ich umiej tno ci
rozwini cia jednocz cej ideologii, która skodyfikuje ich rzeczywiste interesy. Marks
postrzega te warunki jako czynniki zwi kszaj ce i podwy szaj ce wiadomo
zbiorowych u grup podporz dkowanych, a przez to zmniejszaj ce ich ch

interesów

akceptacji jako

uzasadnionego prawa grup nadrz dnych do panowania nad nieproporcjonalnym udzia em w
zasobach. Na niektóre z si podnosz cych stopie

wiadomo ci wp ywaj

z kolei takie

warunki strukturalne, jak zag szczenie ekologiczne (III-Ci), szanse edukacyjne (IIIl-C-2),
obecno

przywódców ideologicznych (III-D-1) oraz kontrolowanie proce sów socjalizacji i

sieci komunikacyjnych przez zbiorowo ci dominuj ce (III-D-2).

3

Kluczowe idee przedstawiane w tych twierdzeniach zawiera Manifest Partii Komunistycznej (wyd. oryg. 1848)
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa (t um. Tadeusz Zab udowski, w: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzie a [
jako: MED], t. 4, Warszawa 1962, KiW, s. 511-549). Dalsze rozwini cia tych idei mo na znale w: Karol
Marks, Kapita . Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, ks. 1: Proces wytwarzania kapita u (wyd. oryg. 1867), Ozjasz Szechter (oprac.), MED, t. 23, Warszawa 1968. Krytyczn i polemiczn tre ci tych i innych prac zajmiemy si w rozdz. 40, dotycz cym powstania teorii krytycznej.
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Marks sformu owa hipotez (przedstawion w twierdzeniu IV), e im bardziej klasy
podporz dkowane s
prawomocno

wiadome swoich rzeczywistych interesów i w rezultacie kwestionuj

rozdzia u zasobów, tym bardziej prawdopodobne, e warstwy upo ledzone

rozpoczn organizowanie zbiorowej opozycji przeciwko dominuj cym segmentom systemu.
Prawdopodobie stwo powstania takiej organizacji wzrasta szczególnie pod kilkoma
warunkami: dezorganizacji w segmencie panuj cym ze wzgl du za organizowanie ochrony
jego rzeczywistych interesów (W-A), nag ego wzrostu poczucia pokrzywdzenia u
upo ledzonych, kiedy zaczynaj

oni porównywa

swoje po

enie z po

eniem

uprzywilejowanych (IV-B), i mobilizacji przywództwa politycznego do przygotowania
konfliktu od strony organizacyjnej (lV-C).
Marks podkre la , (co ukazuje twierdzenie V), e kiedy grupy upo ledzone uzyskaj
jednocz

ideologi i przywództwo polityczne, ich rzeczywiste interesy staj si wyra nie

zogniskowane, a ich sprzeciw wobec zbiorowo ci dominuj cych zaczyna wzrasta ,
prowadz c

do

polaryzacji

interesów

i

celów

zbiorowo ci

dominuj cych

i podporz dkowanych. Kiedy wzrasta stopie polaryzacji, malej mo liwo ci uzgodnienia
kompromisu i agodnego przebiegu konfliktu, poniewa

zbiorowo ci upo ledzone s

wystarczaj co wyalienowane, zorganizowane i zjednoczone, aby wywiera

presj

na

ca kowit zmian we wzorze dystrybucji zasobów. Jak podkre la twierdzenie VI, zbiorowo ci
podporz dkowane zaczynaj

postrzega

gwa town

konfrontacj

jako jedyny sposób

przezwyci enia nieuchronnego oporu zbiorowo ci dominuj cych. I na koniec Marks
spostrzeg , (co ukazuje twierdzenie VII), e gwa towny konflikt spowoduje wielkie zmiany
we wzorach organizacji spo ecznej, zw aszcza w dystrybucji rzadkich zasobów.
Twierdzenia zestawione w tabeli 1- zosta y przedstawione w znacznie bardziej
abstrakcyjnej formie, ni uwa
znów przenikaj

socjologi

to za stosowne4 Marks, ale jego idee w tej w
wspó czesn . Kiedy teoretycy poszukuj

nie formie

wyja nienia si

wywo uj cych konflikt i zmian , pod wiadomie przejmuj od Marksa obraz spo ecze stwa
jako przestrzeni wype nionej konfliktami interesów w zwi zku z dystrybucj
zasobów, nierówno ci

z rozdziale cennych zasobów, wprawiaj

rzadkich

w ruch mobilizacj

zbiorowo ci podporz dkowanych do prowadzenia konfliktu przeciwko zbiorowo ci
dominuj cym. Dzi jednak rzadko si ga si tylko do Marksa; kiedy w latach pi dziesi tych i
sze dziesi tych Teorie konfliktu wysun y si na plan pierwszy w socjologii, zacz to
przywo ywa tak e idee Maxa Webera i Georga Simmla.
4

Krytyk tak abstrakcyjnej interpretacji Marksa zob. w: Richard P. Appelbaum, Marx’s Theory of the Falling
Rate of Profit: Towards a Dialectical Analysis of Structural Social Change, „American Sociological Review”
1978, 43, s. 64—73.
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Tabela 1. Kwintesencja twierdze Marksa o procesach konfliktowych
(I) lm bardziej nierówny jest rozdzia dóbr w systemie, tym wi kszy b dzie w nim konflikt
interesów pomi dzy zbiorowo ciami dominuj cymi i podporz dkowanymi.
(II) lm bardziej podporz dkowane zbiorowo ci w systemie staj

si

wiadome swych

prawdziwych interesów zbiorowych, tym bardziej prawdopodobne,
kwestionowa prawomocno

e b

one

nierównego podzia u rzadkich dóbr.

(III) Prawdopodobie stwo, e zbiorowo ci podporz dkowane uzyskaj

wiadomo

swoich

prawdziwych interesów zbiorowych ro nie, kiedy:
(A) zmiany wprowadzane przez zbiorowo ci dominuj ce rozrywaj istniej ce stosunki
pomi dzy zbiorowo ciami podporz dkowanymi;
(B) dzia ania zbiorowo ci dominuj cych wywo uj tendencje do alienacji;
(C) cz onkowie zbiorowo ci podporz dkowanych mog komunikowa sobie nawzajem
swoje krzywdy, co jest z kolei u atwiane przez: (1) koncentracj
cz onków

grup

podporz dkowanych:

(2)

szerszy

dost p

przestrzenn

cz onków

grup

podporz dkowanych do instytucji edukacyjnych;
(D) zbiorowo ci podporz dkowane mog rozwija jednocz ce ideologie, co jest z kolei
atwiane przez: (1) zdolno

do rekrutowania lub kreowania przywódców

ideologicznych, (2) niezdolno

grup dominuj cych do regulowania procesów

socjalizacji i sieci komunikacyjnych zbiorowo ci podporz dkowanych.
(IV) Im bardziej podporz dkowane zbiorowo ci systemu s
interesów, w tym wi kszym stopniu b

wiadome swych zbiorowych

one kwestionowa prawomocno

rozdzia u

rzadkich dóbr i tym bardziej prawdopodobne, e zorganizuj i zainicjuj otwarty konflikt
przeciwko dominuj cym zbiorowo ci systemu, zw aszcza gdy: (A) grupy dominuj ce nie
potrafi ani jasno wyartyku owa interesu zbiorowego, ani dzia
zbiorowym;

(B)

bezwzgl dnej

upo ledzenie

grup

w upo ledzenie wzgl dne lub

podporz dkowane s w stanie rozwin
(V)

lm

wy szy

podporz dkowanych

jest

stopie

w swoim interesie

przechodzi

gwa townie wzrasta;

z

formy

(C)

grupy

struktur przywództwa politycznego.

unifikacji

ideologicznej

cz onków

zbiorowo ci

podporz dkowanych w systemie i im bardziej rozwini ta jest ich polityczna struktura
przywództwa,

tym

bardziej

prawdopodobne,
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e

interesy

i

stosunki

mi dzy

zbiorowo ciami dominuj cymi a podporz dkowanymi ulegn polaryzacji i stan si nieniemo liwe do uzgodnienia.
(VI) lm wy szy jest stopie polaryzacji pomi dzy dominuj cymi a podporz dkowanymi, tym
gwa towniejszy b dzie pó niejszy konflikt.
(VII) lm gwa towniejszy jest konflikt, tym wi ksza strukturalna zmiana systemu i tym szersza
redystrybucja rzadkich zasobów.
Max Weber
(1864-1920). Niemiecki socjolog Max Weber wywar olbrzymi
wp yw na wspó czesn

socjologi . Przyczyni si

zarówno do

rozwoju wiedzy, jak i metodologii socjologicznej.
ówn dziedzin bada Webera by y dzia ania spo eczne.
Szczególnie interesowa y go warto ci, przekonania, zamiary
i postawy, które kieruj

naszym zachowaniem. Do opisu tych

podskórnych czynników stworzy metodologi zwan verstehen
(rozumienie lub wgl d). Weber postulowa socjologi woln od warto ciowania, domaga si
wyeliminowania z procesu badawczego za
innowacj

wst pnych i uprzedze . Jego kolejn

by o stworzenie typu idealnego, czyli takiej konstrukcji poj cia dowolnego

zjawiska, która uchwyci jego najistotniejsze elementy, i z któr mo na by porównywa
zjawiska

wiata rzeczywistego. Wa nym aspektem pracy Wezera jest jego polemika z

Marksem. Weber traktowa elementy ekonomiczne jako jeden z kilku istotnych czynników
maj cych wp yw na ycie spo eczne. Przywi zywa zasadnicz wag do statusu spo ecznego,
na który sk ada y si cechy indywidualne i odbiór spo eczny, a tak e do w adzy politycznej,
czyli mo liwo ci wp ywania na dzia ania innych. Badania Webera nad organizacjami,
szczególnie biurokracj , wci

s

wykorzystywane w praktyce badawczej i teorii tej

dziedziny. Weber po czy po wstanie kapitalizmu z warto ciami i postawami zawartymi w
teologii rozwijaj cego si protestantyzmu. Jego badania nad ró nymi religiami przyczyni y
si do zrozumienia roli kultury i struktury spo ecznej w teologii.
Max Weber - jak mo emy s dzi
konfliktu; wywodzi ,

- by krytyczny wobec Marksowskiej teorii

e rozwój historii jest uwarunkowany specyficznymi warunkami

empiryczny mi. Rewolucyjny konflikt, jak uwa

Weber, nie jest nieuchronny i nie musi

dochodzi do rewolucyjnego crescendo opisywanego przez Marksa.
Weber jednak, podobnie jak Marks, rozwija teori konfliktu i mimo rozbie no ci
w obu teoriach Weber uwa

, e konflikt pozostaje w silnej zale no ci od pojawienia si
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„charyzmatycznych przywódców”, którzy potrafiliby zmobilizowa

podporz dkowanych.

W przeciwie stwie jednak do Marksa Weber nie s dzi bynajmniej, by pojawienie si takich
przywódców by o nieuniknione, a zatem nie zawsze w systemach nierówno ci dochodzi do
rewolucyjne go konfliktu. Niemniej, kiedy porównamy twierdzenia wywiedzione z prac
Webera i zestawione w tabeli 2 z Marksowskimi twierdzeniami zebranymi w tabeli 1,
oczywista staje si ich znaczna przystawalno . Wi kszo

zasad z tabeli 2 mo na odnale

w

pracach Webera na temat przechodzenia od spo ecze stw opartych na panowaniu
tradycyjnym do takich, które s zorganizowane wokó panowania racjonalno-legalnego. 5
W spo ecze stwach, w których wi to

tradycji uprawomocnia dzia ania polityczne

i spo eczne, decyduj cym warunkiem konfliktu jest wycofanie uprawomocnienia tradycji, co
podkre la twierdzenie I w tabeli 2. Co zatem powoduje, e strona pod porz dkowana
wycofuje legitymacj ? Jak ukazuje twierdzenie II-A, jedn z przyczyn jest wysoki stopie
korelacji mi dzy w adz , dobrobytem i presti em albo — w poj ciach Webera — mi dzy
pozycjami w porz dku w adzy politycznej (partie), zajmowaniem korzystnych pozycji
ekonomicznych (klasy) i cz onkostwem w ciesz cych si

znacznym presti em kr gach

spo ecznych (Grupy statusowe). Kiedy np. elity ekonomiczne s

jednocze nie elitami

spo ecznymi i politycznymi, wówczas ci, którzy zostali odsuni ci od w adzy, bogactwa i
presti u, burz

si

i staj

si

podatni na alternatywy konfliktowe. Innym warunkiem

(twierdzenie II-B) jest dramatyczna nieci

w dystrybucji nagród spo ecznych b

znaczne luki w hierarchiach spo ecznych, co daje wielkie przywileje jednym, a bardzo ma e
innym.
Kiedy jedynie niewielka liczba osób trzyma w r ku w adz , bogactwo i presti ,
a reszcie odmawia si tych nagród, wyst puj napi cia i resentymenty. Takie resentymenty
staj si pobudk dla kolejnych osób pozbawionych w adzy, presti u i bogactwa, by cofn
legitymacj tym, którzy te dobra gromadz . Ostatnim warunkiem (twierdzenie II-C) jest niski
wska nik ruchliwo ci spo ecznej. Kiedy osoby o niskiej pozycji nie maj du ych szans, by
przesun

si w gór w hierarchii spo ecznej czy wej

statusowej, wówczas resentymenty kumuluj

do nowej klasy, partii b

grupy

si . Osoby pozbawione sposobno ci

zwi kszenia swojego dost pu do zasobów zaczynaj si opiera i spada ich akceptacja dla
systemu panowania tradycjonalnego.

5

Obszerniejsz prezentacj zob. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, The Emergence of
Sociological Theory, Belmont, Cal. 1998, Wadsworth, s. 213—229. ród o oryginalne: Max Weber, Gospodarka i spo ecze stwo, t um. Dorota 180 Lachowska, Warszawa 2002, Wydaw. Naukowe PWN, s. 158—181.
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Tabela 2. Kwintesencja twierdze Webera o procesach konfliktowych
(I) Strona podporz dkowana z wi kszym prawdopodobie stwem wda si w konflikt ze stron
nadrz dn , kiedy wycofa legitymacj jej panowania politycznego.
(II) Strona podporz dkowana z wi kszym prawdopodobie stwem wycofa legitymacj
panowania politycznego, kiedy: (A) stopie korelacji mi dzy uczestniczeniem w klasie,
grupie statutowej i hierarchiach politycznych jest wysoki; (B) stopie nieci

ci czy

nierówno ci w dystrybucji zasobów w obr bie hierarchii spo ecznych jest znaczny; (C)
wspó czynniki mobilno ci spo ecznej w gór w spo ecznych hierarchiach w adzy, presti u
i bogactwa s niskie.
(III)Konflikt mi dzy zbiorowo ciami nadrz dnymi a podporz dkowanymi jest bardziej
prawdopodobny, kiedy resentymenty strony podporz dkowanej zostan zmobilizowane
przez charyzmatycznych przywódców.
(IV), Kiedy charyzmatyczni przywódcy odnios sukces w zmaganiach, wzrasta presja na
zrutynizowanie panowania za pomoc nowego systemu regu i administracji.
(V), Kiedy zostaje wprowadzony system regu

i w adzy administracyjnej, wzrasta

prawdopodobie stwo zaj cia warunków II-A, II-B i II-C, a przez to staje si Bardziej
prawdopodobne, e nowa zbiorowo

podporz dkowana wycofa legitymacj panowaniu

politycznemu i zainicjuje konflikt z now

stron

nadrz dn

zw aszcza kiedy elity

wprowadz nowe tradycjonalne i oparte na przypisaniu formy dominacji politycznej.
Jak podkre la twierdzenie III w tabeli 2, rozstrzygaj

si , która pobudza

resentymenty tkwi ce w tych trzech warunkach, jest charyzma. Weber czu , e to, czy
charyzmatyczni przywódcy si wy oni , czy te nie, jest w znacznym stopniu kwesti szansy
historycznej, ale je li tacy przywódcy si

pojawi , by rzuci

wyzwanie panowaniu

tradycjonalnemu i zmobilizowa resentymenty wywo ywane gromadzeniem zasobów przez
elity i brakiem szans dla pozosta ych na uzyskanie dost pu do bogactwa, w adzy czy presti u,
wtedy mo e doj

do konfliktu i zmiany strukturalnej. Kiedy jednak tacy przywódcy odnios

sukces, staj przed organizacyjnymi problemami skonsolidowania swoich osi gni
Jak ukazuje twierdzenie IV, jednym ze skutków jest to,
zrutynizowaniu, gdy
zorganizowa

przywódcy tworz

.

e charyzma ulega

regu y formalne, procedury i struktury, by

swoich zwolenników po tym, jak uda o im si

zmobilizowa

ich do

przeprowadzenia konfliktu. A jak podkre la twierdzenie V, je li zrutynizowanie stworzy
nowe wzory nierówno ci opartych na przypisaniu, powoduj c w ten sposób powstanie
nowego systemu panowania tradycjonalnego, mo na spodziewa si odnowienia konfliktu,
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poniewa przynale no

do klasy, grupy statusowej i partii zostaje ci le skorelowana; nowe

elity, bowiem gromadz

zasoby, a ruchliwo

spo eczna w gór

hierarchii zostaje

zablokowana. Je li jednak zrutynizowanie b dzie przebiega na sposób racjonalno-legalny,
podstaw panowania b dzie równe stosowanie praw i regu , a zasad rekrutacji i awansu
w strukturach biurokratycznych stan

si osi gni cia i zdolno ci, to powstan

warunki,

w których potencja konfliktowy ulega ograniczeniu.
Inaczej

ni

Marks,

który

mia

sk onno

do

nadmiernego

akcentowania

ekonomicznych podstaw nierówno ci i opowiada si za prost polaryzacj spo ecze stw na
klasy posiadaj ce i nieposiadaj ce (wyzyskiwane), I i II twierdzenia Webera ukazuj wi cej
mo liwo ci teoretycznych. Weber s dzi , e rozstrzygaj ce staj si warianty dystrybucji
adzy, bogactwa i presti u oraz stopie , w jakim posiadacze jednego rodzaju zasobów
kontroluj inne zasoby.
W przeciwie stwie do Marksa, który uwa

t korelacj

za nieuchronn , Weber

dostrzega bardziej ró norodne relacje mi dzy klas , statusem i parti . Ponadto stopie
nieci

ci

w

dystrybucji

tych

zasobów

-

innymi

s owy,

stopie ,

w

jakim

uprzywilejowanych oddzielaj od nieuprzywilejowanych luki czy linie - tak e mo e si
ró ni . Odwrotnie ni Marks, Weber nie s dzi , by ca

ciowa polaryzacja na zbiorowo ci

nadrz dne i podporz dkowane by a nieub aganym faktem. Na koniec stopie ruchliwo ci —
szanse na uzyskanie dost pu do w adzy, bogactwa i presti u - staje si przes dzaj

zmienn

w generowaniu resentymentów i napi

czyni cych ludzi skorymi do konfliktu; w

przeciwie stwie do Marksa Weber nie uwa

, e nierówno ciom zawsze towarzyszy spadek

wska nika mobilno ci. Obok zestawionych w tabeli 2 twierdze odnosz cych si przede
wszystkim do intraspo ecznych procesów konfliktu Weber wysuwa te idee teoretyczne
dotycz ce procesów interspo ecznych6.
Poniewa

konflikt mi dzy spo ecze stwami jest - jak stwierdzi to ju

dawno

w swoich pracach Herbert Spencer - podstawow cech spo ecze stw ludzkich osiedlaj cych
si na pewnych terytoriach i rozwijaj cych przywództwo polityczne, nic dziwnego, e Weber
zaj

si równie badaniem konfliktu zewn trznego, czy inaczej „geopolitycznego”, mi dzy

spo ecze stwami. Nacisk na ten rodzaj konfliktu sta si

bardzo istotnym tematem w

burzliwym od ywaniu socjologii historycznej zarówno w postaci neomarksistowskiej 7 jak

6

Weber, Gospodarka i spo ecze stwo, s. 650-681, zw aszcza s. 650-670.

7

Zob. np. lmmanuel Wallerstein, The Modern World System, New York 1974-1989, Academic, 3 t.
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i neoweberowskie 8 zagadnieniem tym zajmiemy si w dalszych rozdzia ach. Weber uwa

,

e stopie uprawomocnienia, pozwalaj cy na panowanie polityczne w ra mach systemu,
w znacznym zakresie zale y od zdolno ci tego panowania do uzyskiwania presti u w
szerszym systemie geopolitycznym czy- jak okre liliby my to dzisiaj - w „systemie
wiatowym”. Tak, wi c wycofanie legitymacji nie jest po prostu skutkiem zaj cia warunków
II-A, II-B i II-C przedstawionych w tabeli 2; legitymacja zale y tak e od „sukcesu”
i presti u” pa stwa w stosunku do innych pa stw9.
Tabela 3. Kwintesencja twierdze Webera o geopolityce i konflikcie
(I) Zdolno

panowania politycznego do sprawowania dominacji w spo ecze stwie zale y od

jego legitymizacji.
(II) lm silniejsze poczucie presti u i sukcesu w stosunkach ze spo ecze stwami zewn trznymi
maj ci, którzy sprawuj w adz , tym bardziej b

oni postrzegani jako posiadaj cy

legitymacj .
(III) Kiedy ywotno

produkcyjnych sektorów spo ecze stwa zale y od w adzy politycznej,

one nak ania w adze do anga owania si w ekspansj militarn aby rozszerza
swoje interesy. Je eli odnios sukces, taka ekspansja podniesie presti , a zatem tak e
legitymacj w adzy.
(IV) Kiedy ywotno

produkcyjnych sektorów spo ecze stwa nie zale y od pa stwa, b

one nak ania w adze do polegania w wy szym stopniu na kooperacji ni na ekspansji
militarnej, a je li odnios

sukces, taka kooperacja podniesie presti , a zatem tak e

legitymacj w adzy politycznej.
(V) W im wy szym stopniu sprawuj cy w adz potrafi wywo
strony si zewn trznych, tym wi ksza jest mo liwo ,

poczucie zagro enia ze
e b

postrzegani jako

posiadaj cy legitymacj .
(VI) W im wy szym stopniu sprawuj cy w adz potrafi wytworzy u wi kszo ci poczucie
zagro enia w zwi zku z konfliktem z mniejszo ci tym wi ksza jest mo liwo , e b
postrzegani jako posiadaj cy legitymacj .

8

Zob. np. Randail CoIIins, Weberian Sociological Theory, Cambridge 1986, Cam Bridge University Press;
Michael Mann, The Sources of Soda! Power, t. 1, New York 1986, Cambridge University Press; Theda
Skocpol States and Social Revolutions, New York 1986, Cambridge University Press. Ta ostatnia praca czy
analiz przewrotu wewn trznego z geopolityk przedstawiaj c ten pierwszy jako potencjaln konsekwencj
dów w polityce mi dzypa stwowej.

9

Tam e, (dotyczy wszystkich prac wymienionych w przyp. 3 na s. 182).
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(VII) Kiedy w adze polityczne nie s w stanie podtrzyma przekonania, e posiadaj legitylegitymacj , staj

si

podatne na wybuch konfliktu wewn trznego; kiedy w adze

polityczne trac presti w systemie zewn trznym, trac zarazem legitymacj i tak e staj
si bardziej podatne na konflikt wewn trzny.
Legitymacj polityczn cechuje nietrwa

, gdy polega ona na zdolno ci w adzy

politycznej do zaspokojenia potrzeb cz onków systemu - potrzeb Obrony przed zewn trznymi
wrogami i ataku na nich - nawet w okresach wzgl dnego pokoju. Bez takiego „zagro enia”,
a co za tym idzie, „sukcesu” w radzeniu sobie z nim legitymacja maleje. Weber nie twierdzi ,
e strona nadrz dna zawsze potrzebuje legitymacji, by dominowa

- tradycja i rutyna

sprawiaj , e cz onkowie populacji prze ywaj okresy apatii. Mog równie wyst powa
okresy nasilenia przemocy ze strony dominuj cej, by zdusi potencjalny bunt.
Weber nie twierdzi te , e dla podtrzymania legitymacji konieczna jest obecno
„wrogów zewn trznych”; konflikty wewn trzne przedstawione jako zagro enie tak e mog
dostarcza

legitymacji w adzy politycznej. Tak, wi c te same procesy, które mog yby

prowadzi niektórych do cofni cia legitymacji i wszcz cia konfliktu pod charyzmatycznym
przywództwem, mog czasem wspiera legitymacj w adzy politycznej, je li wystarczaj co
wiele innych grup w spo ecze stwie ma poczucie zagro enia. W rzeczy samej, jak wykazywa
Weber, w adze polityczne cz sto stymuluj pojawienie si „wrogów” wewn trznych czy
zewn trznych jako czynnika powoduj cego wzrost ich legitymacji i w adzy kontrolowania
dystrybucji zasobów.
Lecz uwaga, jak w adze polityczne kieruj ku systemom zewn trznym, nie zawsze
ma charakter polityczny. Presti per se mo e motywowa niektóre grupy do d enia do
militarnych i innych kontaktów z innymi spo ecze stwami. Jeszcze wa niejsze s jednak
interesy ekonomiczne. Te interesy ekonomiczne- dnych zysku kolonialnych kapitalistów,
handlowców, finansistów, eksporterów broni-których powodzenie opiera si na pa stwie,
sprzyjaj

zagranicznej ekspansji militarnej, podczas gdy interesy ekonomiczne, których

powodzenie opiera si na dynamice rynku i wolnym handlu, b
ekspansjonizm militarny, gdy

zazwyczaj hamowa

szkodzi on produkcji krajowej czy zyskom na rynkach

zagranicznych. Ten rodzaj interesów b dzie sprzyja

posuni ciom kooperacyjnym za

po rednictwem stosunków handlowych i rynkowego uzale niania zewn trznych spo ecze stw
od dóbr i us ug wytwarzanych przez stron zainteresowan . Tabela 3 przedstawia twierdzenia
Webera w bardziej abstrakcyjnej formie. Uzupe niaj one twierdzenia zestawione w tabeli
11-2,

w

których

Weber

postrzega

utrat

prawdopodobie stwa konfliktu.
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legitymacji

w

kategoriach

wzrostu

Sedno sprawy le y nie tyle w tym, eby Weber budowa dojrza teori konfliktu, ale
w tym, e da pocz tek podej ciu konfliktowemu, badaj cemu relacje mi dzy procesami
konfliktu wewn trznego i zewn trznego.

Georg

Simmel

(1858-1918).

Georg

Spencerowsk analogi do organizmu. Uwa
„skomplikowan

paj czyn

Simmel

odrzuci

spo ecze stwo za

wielokrotnych wzajemnych relacji

pomi dzy jednostkami, które pozostaj

z sob

w ci

ej

interakcji”. (Coser, 1977:178). Forma tych interakcji stanowi a
ówny temat prac Simmla. Uj cie to, nazywane socjologi
formaln , mo na wykorzystywa do badania ró nych sfer ycia
spo ecznego (np. zwi zków rodzinnych, sposobów prowadzenia
interesów, procesów legislacyjnych). Odkrycie przez Simmla wspólnych elementów w
strukturach formalnych tak zró nicowanych typów interakcji przyczyni o si do dalszego
rozwoju socjologii. Prace Simmla doprowadzi y do bada nad „typami spo ecznymi”. Jego
szczegó owa analiza zjawiska „obcego” uchwyci a niemal wszystkie subtelno ci i niuanse tej
roli spo ecznej. Wspó czesne badania nad biedot wiele zawdzi czaj Simmelowskim opisom
tego typu spo ecznego. Wedle Simmla obcy jest ten, kto tylko ladowo anga uje si w ycie
grupy spo ecznej, formalnie jest jej cz onkiem, ale nie w pe ni akceptowanym, i nie potrafi
zintegrowa si z grup .
Georgowi Simmlowi bliskie by o takie formu owanie twierdze teoretycznych, by
chwyta y form podstawowych procesów spo ecznych; podej cie to okre li jako socjologi
formaln . Odwo uj c si

przede wszystkim do w asnych obserwacji, Simmel d

do

wyprowadzenia kluczowych w asno ci z procesów i zdarze zachodz cych w ró norodnych
kontekstach. Te kluczowe w asno ci dostarcza y z kolei podstawy do formu owania na ich
temat abstrakcyjnych twierdze .
W znacznej mierze podobnie jak Marks, Simmel postrzega
wszechobecny, a tym samym jako w

konflikt jako

ciwy przedmiot analizy w kategoriach formalnych.10

W swoim najs ynniejszym szkicu o konflikcie Simmel po wi ci wiele uwagi badaniu
pozytywnych skutków konfliktu dla podtrzymania ca

ci spo ecznych i ich cz ci

sk adowych. Simmel zdawa sobie naturalnie spraw , e w pe ni kooperatywne, uzgodnione i
zintegrowane spo ecze stwo nie wykazywa oby „ adnych procesów yciowych”, lecz jego
10

Twierdzenia te zosta y przej te ze szkicu Georga Simmla pt. Conflict (t um. Kurt H. Wolff, w: Con filet; The
Web of Group Amilation, Glencoe, III. 1956, Free Press).
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analiza konfliktu wci

mie ci si w nurcie wyja niaj cym, w jaki sposób konflikt sprzyja

solidarno ci i unifikacji. Inaczej, zatem ni Marks, dla którego konflikt ostatecznie przybiera
posta gwa town i rewolucyjn i prowadzi do strukturalnej zmiany systemu, Simmel cz sto
poddawa analizie ca kiem odwrotne zjawiska - mniej intensywne i gwa towne konflikty,
które przyczyniaj si do solidarno ci, integracji i systematycznej zmiany11. Kluczowe idee
Simmla na temat konfliktu zosta y zestawione w tabeli 4.
Tabela 4. Kwintesencja twierdze Simmla o procesach konfliktowych
(I) Poziom gwa towno ci konfliktu wzrasta, kiedy:

(A) cz onkowie zbiorowo ci

pozostaj cych w konflikcie wykazuj znaczne zaanga owanie emocjonalne, co z kolei
wi e si z odpowiednio wysokim poziomem solidarno ci w ka dej z tych zbiorowo ci;
(B) cz onkowie zbiorowo ci pozostaj cych w konflikcie postrzegaj

konflikt jako

wykraczaj cy poza ich indywidualne interesy, co z kolei wi e si ze stopniem, w jakim
konflikt dotyczy zagadnie dotycz cych warto ci.
(II) Poziom gwa towno ci konfliktu si obni a, kiedy konflikt ma charakter instrumentalny
i strony traktuj go jako rodek osi gania jasno zdefiniowanych i ograniczonych celów.
Konflikt wywo uje dla jego uczestników skutki w postaci: (A) uczynienia granic grup
jednoznacznymi; (B) scentralizowania panowania i w adzy; (C) zmniejszenia tolerancji
dla dewiacji i rozbie no ci pogl dów; (D) wzrostu solidarno ci wewn trznej w ród
cz onków obu stron, lecz zw aszcza w ród cz onków grup mniejszo ciowych i grup
zaanga owanych w samoobron .
(IV) Konflikt wywo uje integracyjne skutki dla ca
ma niewielk intensywno

ci systemu, kiedy: (A) wyst puje cz sto,

i gwa towno , co z kolei pozwala stronom konfliktu na

wyzbycie si wrogo ci; (B) przebiega w systemie, którego cz onkowie i cz ci wykazuj
wysoki poziom wzajemnej zale no ci funkcjonalnej, co z kolei sprzyja inicjowaniu
normatywnych uzgodnie s

cych regulacji konfliktu, tak aby wymiana dóbr nie uleg a

za amaniu; (C) powoduje powstawanie koalicji mi dzy ró nymi grupami, które w nim
uczestnicz .
Twierdzenie 1-A pokrywa si nieco z twierdzeniami zbudowanymi przez Marksa. Na
mod

11

Marksa Simmel podkre la ,

e gwa towny konflikt jest rezultatem pobudzenia

Pierre yan den Berghe argumentowa , e dialektyczny model konfliktowy jest koniec ko ców takim modelem,
w którym konsens powstaje w efekcie konfliktu, aczkolwiek tylko niekiedy. Niemniej, co szeroko zostanie
poddane analizie w nast pnym rozdziale, 184 ontologiczne ró nice pomi dzy Marksem a Simmlem sta y si w
ogromnej mierze inspiracj ró nych perspektyw teoretycznych we wspó czesnej socjologii (zob. Dialectic and
Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis, „Amen can Sociological Review” 1963, 28, s. 695—705).
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emocjonalnego. Pobudzenie takie jest szczególnie mo liwe wówczas, gdy Grupy konfliktowe
wy aniaj si z kontekstu stosunków pierwotnie harmonijnych.
W twierdzeniu I-B Simmel wskazuje, e stopie , w jakim cz onkowie zbiorowo ci
postrzegaj , e konflikt przekracza ich indywidualne cele, w po czeniu z pobudzeniem
emocjonalnym, zwi ksza prawdopodobie stwo gwa townego konfliktu.
Najwa niejszym twierdzeniem Simmla jest twierdzenie I poniewa zdaje si ono
zaprzecza hipotezie Marksa, i obiektywna wiadomo

interesów b dzie prowadzi do

powstania organizacji zmierzaj cej do gwa townego konfliktu. W twierdzeniu tym Simmel
dowodzi , e im bardziej jasno wyartyku owane zosta y interesy grup konfliktowych, tym
bardziej zogniskowane s cele tych grup. W sytuacji wyra nie wyartyku owanych celów
bardziej prawdopodobne staje si odwo ywanie si do mniej gwa townych rodków, takich
jak kompromis i uk ady, które mog cz sto równie dobrze s
Grupy. St d te

dla Simmla

wiadomo

zrealizowaniu celów

wspólnych interesów mo e w okre lonych

warunkach prowadzi do konfliktu wysoce instrumentalnego i pozbawionego gwa towno ci.
Na przyk ad: w kontek cie spraw zwi zanych z zarz dzaniem w przemy le
twierdzenie Simmla wydaje si bardziej trafne ni twierdzenie Marksa, poniewa przemoc
cz ciej towarzyszy walce o sprawy zwi zkowe w pocz tkowym stadium tworzenia zwi zku
zawodowego, interesy i cele, bowiem nie s jeszcze dok adnie wyartyku owane. Gdy interesy
staj

si klarowne, konflikt gwa towny stopniowo ust puje miejsca mniej gwa townym

formom negocjacji spo ecznych12.
Skutki konfliktu dla (1) stron konfliktu i (2) ca

ci systemowej, w której dochodzi do

konfliktu, zosta y zestawione w twierdzeniach III i IV. Twierdzenia III-A, III-B, III-C i III-D
podsumowuj idee Simmla na temat funkcji konfliktu dla ka dej z uczestnicz cych w nim
grup. Konflikt podwy sza stopie

ukszta towania si

wyra nych granic grupowych,

ze rodkowania w adzy, kontroli nad dewiacjami i rozbie no ciami oraz solidarno ci
spo ecznej w grupach konfliktowych. Twierdzenie IV dotycz ce skutków konfliktu dla
ca

ci spo ecznej wnosi istotne zastrze enie do analiz Marksowskich. Marks przedstawia

konflikty, które — pocz tkowo umiarkowane — zyskiwa y na intensywno ci, w miar jak
walcz ce strony coraz bardziej si polaryzowa y, co ostatecznie skutkowa o gwa townym
konfliktem, prowadz cym do gruntownej zmiany w systemie.

12

Zdaniem wielu pó niejsze u wiadomienie sobie przez Marksa istnienia ruchu na rzecz zjednoczenia w USA
zmusi o go do zastanowienia si nad t mo liwo ci , aczkolwiek nie w czy on tego spostrze enia do swojego schematu teoretycznego.
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Simmel, odwrotnie, dowodzi , e konflikty o niewielkiej intensywno ci i cz ste,
przebiegaj ce w systemach o wysokim stopniu wewn trznych wspó zale no ci, nie musz
narasta

i prowadzi

do gruntownej zmiany spo ecznej. Przeciwnie, konflikty takie

zmniejszaj napi cia i poddaj si regulacji normatywnej, przez co przyczyniaj si do
stabilno ci w systemach spo ecznych. Co wi cej, wraz ze wzrostem stopnia zorganizowania
grup konfliktowych i powstawaniem w ród nich koalicji gwa towno
abn , a cele stron zostan

lepiej wyartyku owane. Konsekwencj

artykulacji interesów b dzie wi ksza sk onno
konfliktu, wi

konfliktu b dzie
takiej organizacji i

do inicjowania umiarkowanych form

cych si ze wspó zawodnictwem, przetargami i kompromisem.

Rozwój teorii konfliktu
Prace Marksa, Simmla i Webera przedstawiaj pocz tki teorii konfliktu w socjologii,
a zarazem wci

nadaj ton i inspiruj t orientacj . Pierwsza fala teorii konfliktu pod koniec

lat pi dziesi tych poprzez lata sze dziesi te po pocz tek lat siedemdziesi tych przyswoi a
i przystosowa a idee tych teoretyków, jak zobaczymy w dalszych rozdzia ach na temat
dojrzewania tradycji konfliktowej.
Jednak - co stanie si oczywiste w rozdzia ach o wspó czesnych kierunkach teorii
konfliktu - podej cie to w nast pnych dwóch dekadach sta o si o wiele bardziej eklektyczne
i zró nicowane. Idee Marksa, Simmla i Webera s ci gle ywe, lecz ich wp yw nie zawsze
jest w pe ni oczywisty. W gruncie rzeczy w miar

jak teoria konfliktu si

rozrasta a,

niezauwa alnie zostawa a przyswojona - podobnie jak si to wcze niej zdarzy o z wieloma
ideami funkcjonalistycznymi - przez socjologiczny kanon i przesta a wyró nia si jako
odr bna perspektywa, jak to by o w latach sze dziesi tych i na pocz tku siedemdziesi tych.
By mo e wczesne Teorie konfliktu, wdaj c si w do

przesadne polemiki, zazwyczaj

przeciwko funkcjonalizmowi, musia y stworzy przyczó ek, który potem pos
sta ego l du teoretycznego. Dzi ki temu teoretycy konfliktu mogli stan

do budowy

na nim z wi ksz

pewno ci , a kiedy to uczynili, idee teorii konfliktu przenikn y jeszcze wi cej obszarów
docieka socjologicznych13.

13

Celem poznania ró norodnych stanowisk zob. William A. Gamson, The Strategy of Social Protest, Belmont,
Cal. 1990, Wadsworth; Louis Kriesberg, The Sociology out Soda! Conflicts, Englewood Cliffs, N.J. 1973,
Prentice Hall; Anthony Oberschall, Soda! Conflict and Soda! Movements, Englewood Cliffs, N.J. 1973, Prentice Hall; Robin M. Williams, Jr. (wspó prac. Madelyn B. Rhenisch), Mutual Accommodation: Ethnic Conflict
and Cooperation, Minneapolis 1977, University of Minnesota Press; id., The Reduction of intercrop Tensions,
New York 1947, Social Science Research Council; id., Conflict Sociology, New York 1947, Science Research
Council; Randail Collins, Conflict Sociology, New York 1975, Academic; Ted Gurr, Sources of Rebellion in
Western Societies: Some Quantitative Evidence, „Annals out the American Academy of Political and Social
Science” 1970, 391, s. 128—144; Alvin L. Jacobson, Intrasocietal Conflict: A Preliminary Test of a Structural
Level Theory, „Comparative Political Studies” 1973, 6, s. 62—83; David Snyder, Institutional Setting and In-
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Teoria dialektyczna — Dahrendorf
W pierwszej po owie XX w. Teorie konfliktu pozostawa y w pewnym u pieniu.
Przeprowadzano oczywi cie analizy konfliktu w zwi zku z okre lonymi zjawiskami
empirycznymi,

takimi

jak

konflikty

etniczne,

napi cia

klasowe,

wojny

mi dzy

spo ecze stwami, kolonializm i inne procesy dysocjacyjne. Idee konfliktowe opracowane
przez niemieckich mistrzów nie zosta y jednak w czone w g ówny nurt teorii socjologicznej,
zw aszcza w Ameryce. Szczególnie nauka Marksa znalaz a si w odwrocie, represjonowana
przez antykomunizm ery zimnej wojny. W latach sze dziesi tych wy oni si jednak szeroki
ruch spo eczny i intelektualny, który nast pnie stawi czo o praktykom instytucjonalnym
w spo ecze stwach zachodnich.
W tym nowym rodowisku socjologia konfliktu prze

a swoje ponowne narodziny,

wkrótce staj c si istotn cz ci kanonu teoretycznego.

Krytyka funkcjonalizmu
Znaczna cz

tego powtórnego o ywienia uj

konfliktowych przybra a posta

krytyki przerysowa funkcjonalizmu, który cz sto oskar ano o to, e jest konserwatywn
ideologi popieraj

istniej cy stan rzeczy. Podej cie konfliktowe by o potrzebne jako

korekta tych ideologicznych implikacji funkcjonalizmu. Poczynaj c od ko ca lat
pi dziesi tych i prac niemieckiego socjologa Ralfa Dahrendorfa, teoretycy skupili si na
zjawisku konfliktu. W latach siedemdziesi tych teoria konfliktu zast pi a funkcjonalizm
w roli dominuj cego podej cia teoretycznego - cho stopie owej dominacji nie dorównywa
tej, jak cieszy si funkcjonalizm w latach pi dziesi tych i na pocz tku sze dziesi tych.
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawione podej cie dialektyczne Ralfa Dahrendorfa.

dustrial Conflict, „American Sociological Review” 1975, 40, s. 259—278; David W. Britt, Omer R. Galle, Industrial Conflict and Unionization, „American Sociological Review” 1972, 37, s. 46—57; The Nature of Human Conflict, Elton B. McNeil (red.), Englewood Cliffs, N.J. 1965, Prentice-Hall; Jessie Bernard, Where Is
the Modern Sociology of Conflict? „American Journal of Sociology” 1950, 56, s. 111—116; id., Parties and
Issues in Conf „Journal of Conflict Resolution” 1957, 1, s. 111—121; Kenneth Bounding, Conflict and Defense: A General Theory, New York 1962, Harper and Row; Thomas N. Carrey, The Basis of Soda! Conflict,
„American Journal of Sociology” 1908, 13, s. 628—637; James S. Coleman, Community Conflict, Glencoe,
III. 1957, Free Press; James C. Davies, Toward a Theory of Resolution, „American Journal of Sociology”
1962, 27, s. 5—19; Charles P. Loomis, In Praise of Conflict and Its Resolution, „ „American Sociological Review” 1967, 32, s. 875—890; Raymond W. Mack, Richard C. Snyder, The Analysis of Social Conflict, „Journal of Conflict Resolution” 1957, 1, s. 388—397; John S. Patterson, Conflict in Nature and Life, New York
1883, Appleton-Century-Crofts; Anatol Rapport, Fights, Games and Debates, Ann Arbor 1960, University of
Michigan Press; Thomas C. Schilling, The Strategy of Conflict, Cambridge, Mass. 1960, Harvard University
Press; Pitrim A. Sorokin, Solitary, Antagonistic, and Mixed Systems of Interaction, w: Society, Culture, and
Personality, New York 1947, Harper and Row; Nicholas S. Timasheff, War and Resolution, New York 1965,
Shed and Ward; Clinton F. Fink, Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflict, „ „Journal of
Conflict Resolution” 1968, 12, s. 428—431.
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By a to pierwsza nowoczesna teoria konfliktu, która uzyska a szeroki rozg os, od niej, wi c
nale y zacz

to opracowanie.

Pod koniec lat pi dziesi tych Ralf Dahrendorf uparcie dowodzi , e w schemacie
Parsonsa i ogólnie rzecz bior c, w funkcjonalizmie proponuje si ca kowicie pozbawion
sprzeczno ci, zintegrowan i statyczn wizj spo ecze stwa. Cho spo ecze stwo traktowane
jest jako co , co ma dwa oblicza — oblicze zgodno ci i oblicze konfliktu — Dahrendorf
utrzymywa , e czas najwy szy podj

analiz „wstydliwej strony” spo ecze stwa, rezygnuj c

z utopijnej wizji tworzonej przez funkcjonalizm. By odej
nast puj

sugesti : Nale y w przysz

od utopii, Dahrendorf wysuwa

ci skupi si nie tylko na konkretnych problemach,

lecz tak e na takich problemach, które wymagaj wyja nie za pomoc kategorii nacisku,
konfliktu i zmiany. To drugie oblicze spo ecze stwa jest, by mo e, z estetycznego punktu
widzenia mniej przyjemne ni zintegrowany system spo eczny, lecz je liby wszystko, co
socjologia ma do zaoferowania, mia o by jedynie atw ucieczk w cisz Utopii, to nie warta
by by a naszych wysi ków 14.
Zatem, by uciec od utopii, trzeba zast pi

jednostronny model funkcjonalny

jednostronnym modelem konfliktowym. Chocia ta perspektywa konfliktu nie jest traktowana
przez Dahrendorfa jako jedyne oblicze spo ecze stwa, to jednak jest ona niezb dnym
uzupe nieniem, w którym mo na wprowadzi poprawki do teorii funkcjonalnej.15
Za

enia dialektyczne
Model wy aniaj cy si z tych zabiegów teoretycznych to perspektywa dialektyczno-

konfliktowa, wci

pozostaj ca jedn z najbardziej udanych prób powi zania idei Marksa

oraz - w mniejszym stopniu - Webera i Simmla w spójny zbiór twierdze teoretycznych. Dla
Dahrendorfa instytucjonalizacja poci ga za sob

utworzenie „zrzesze

imperatywnie

skoordynowanych” (imperatively coordinated Association), odt d okre lanych jako ZIS-y
(ICA). W kategoriach bli ej nie sprecyzowanych kryteriów stanowi one daj

si wyró ni

organizacj ról. Organizacja ta cechuje si stosunkami w adzy, dzi ki którym pewne wi zki
ról dysponuj mo liwo ci wymuszenia na innych konformizmu.

14

Ralf Dahrendorf, Out of Utopia; Toward a Reorientation of Sociological Analysis, „American Journal of Sociology” 1958, 64, s. 127.

15

Jak podkre la Dahrendorf: „Nie zamierzam pa ofiar pomy ki, jak pope ni o wielu funkcjonalistów strukturalnych, i zgodzi si na roszczenia modelu konfliktowego do wszechstronno ci i wy cznej stosowalno ci
[raczej jest tak, e w sensie filozoficznym spo ecze stwo ma dwa tak samo realne oblicza: stabilno ci, harmonii
i konsensu oraz zmiany, konfliktu i napi ” (ibid.). Takie dementi jest w rzeczywisto ci potwierdzeniem tez
o prymacie konfliktu w spo ecze stwie. Je li si twierdzi, e funkcjonali ci s jednostronni, to naturalnym odruchem jest sta si równie jednostronnym w celu „zrównowa enia poprzedniej jednostronno ci.
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Jakkolwiek Dahrendorf wyra a si w tym punkcie niejasno, wydaje si , e ka da
ca

spo eczna - pocz wszy od ma ej grupy lub organizacji formalnej, a sko czywszy na

spo eczno ci lub ca ym spo ecze stwie — mo e by traktowana dla celów analitycznych jako
ZIS, je eli istnieje w niej organizacja ról wykazuj ca zró nicowanie pod wzgl dem w adzy.
Ponadto, gdy w adza oznacza zniewolenie jednych przez drugich, to stosunki w adzy w ZISach powinny uzyska prawomocno

i by wobec tego traktowane jako stosunki w adzy

prawomocnej, w której pewne pozycje maj „zaakceptowane” lub „normatywne prawo”
dominowania nad innymi.
Porz dek spo eczny jest, zatem dla Dahrendorfa czym , co utrzymuje si dzi ki
procesom kreuj cym stosunki w adzy prawomocnej w rozmaitych typach ZIS-ów istniej cych
we wszystkich warstwach systemów spo ecznych16. Równocze nie jednak w adza i
panowanie stanowi rzadkie dobra, o które wspó zawodnicz i walcz ró ne podgrupy w
obr bie okre lonych ZIS-ów. S , wi c one g ównymi ród ami konfliktu i zmiany w obr bie
wzorów zinstytucjonalizowanych. Konflikt ten jest ostatecznie odbiciem po
w ZIS-ie w stosunku do panowania, albowiem „obiektywne interesy” w

enia wi zek ról

ciwe ka dej z ról s

bezpo redni funkcj tego, czy w jakiej roli dysponuje si panowaniem i w adz nad innymi
rolami. Jednak e, pomimo i role w ZIS-ach dysponuj rozmaitymi stopniami w adzy, ka dy
poszczególny ZIS mo e by zaszeregowany jedynie w kategoriach dwóch g ównych typów
ról, a wi c rz dz cych i rz dzonych, przy czym rz dz ce wi zki ról maj swój interes w
zachowaniu status quo, rz dzone za wi zki ról maj swój interes w redystrybucji w adzy lub
panowania. W pewnych okre lonych warunkach ro nie wiadomo

istnienia sprzecznych

interesów. ZIS ulega wtedy polaryzacji na dwie Grupy konfliktowe, z których ka da jest teraz
wiadoma swych obiektywnych interesów i wykorzystuje to w walce o w adz .
Rozwi zanie walki czy konfliktu poci ga za sob redystrybucj w adzy w ZIS-ie,
powoduj c, e konflikt staje si przyczyn zmiany spo ecznej w systemach spo ecznych.
Z kolei redystrybucja w adzy oznacza instytucjonalizacj
i rz dzonych, które w pewnych warunkach ulegaj

nowej wi zki ról rz dz cych

polaryzacji na dwie Grupy interesu,

zapocz tkowuj c kolejn walk o w adz . Rzeczywisto

spo eczna jest, wi c przedstawiona

w kategoriach nieko cz cego si cyklu konfliktu o w adz w obr bie ZIS-ów ró nych typów
sk adaj cych si

16

na

wiat spo eczny. Niniejsza wizja instytucjonalizacji jako procesu

Zob. Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, „Journal out Conflict Resolution” 1958, 2, s. 170183; id., Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford, Cal. 1959, Stanford University Press, s. 168169; id., Gesellschaft und Freshest, Munchen 1961, Piper; id., Essays in the Theory of Society, Stanford, Cal.
1967, Stanford 190 University Press.
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cyklicznego lub dialektycznego doprowadzi a Dahrendorfa, bardzo podobnie jak przed nim
Marksa, do analizy jedynie wybranych, kluczowych relacji przyczynowych: (1) zak ada si ,
e konflikt jest nieuchronnym procesem wy aniaj cym si z przeciwstawnych si istniej cych
w obr bie strukturalnych uk adów spo ecznych; (2) konflikt taki wzmaga si lub maleje w
wyniku ingerencji szeregu warunków lub zmiennych strukturalnych; (3) rozwi zanie
konfliktu w pewnym momencie tworzy sytuacj spo eczn , która w okre lonych warunkach w
sposób nieunikniony prowadzi do dalszego konfliktu pomi dzy przeciwstawnymi si ami.
Ponadto modele Dahrendorfa i Marksa ukazuj

podobny

cuch przyczyno wy

zdarze prowadz cy do konfliktu i reorganizacji struktury spo ecznej. Tak, wi c stosunki
dominacji i podporz dkowania prowadz do „obiektywnego” przeciwie stwa interesów;
wiadomo

interesów i ich przeciwie stwa w ród grup podporz dkowanych ujawnia si

w pewnych okre lonych warunkach; przy zaj ciu dodatkowych warunków ta nowo powsta a
wiadomo

prowadzi do utworzenia organizacji politycznej, a nast pnie do polaryzacji grup

podporz dkowanych, które wchodz w konflikt z grup dominuj

; wynikiem konfliktu

dzie zapocz tkowanie nowego wzoru organizacji spo ecznej; ten Nowy wzór organizacji
spo ecznej obejmuje stosunki dominacji i podporz dkowania, które wywo uj

kolejn

sekwencj zdarze prowadz cych do konfliktu, a nast pnie zmiany we wzorach organizacji
spo ecznej.
Marks i Dahrendorf opisali warunki interweniuj ce, wp ywaj ce na te procesy jedynie
z punktu

widzenia tworzenia si

wiadomo ci przeciwstawnych

interesów grup

podporz dkowanych, upolitycznienia i polaryzacji jednostek pod porz dkowanych w grup
konfliktow

oraz wyniku konfliktu. Warunki interweniuj ce, w obr bie, których

zinstytucjonalizowane wzory generuj grupy dominuj ce i podporz dkowane, oraz warunki,
w jakich ulegaj one podzia owi na grupy maj ce przeciwstawne interesy, pozostaj jednak e
bli ej nie okre lone - najwidoczniej, dlatego e le

one w naturze procesu instytucjonalizacji

lub w naturze ZIS-u i st d te nie musz by wyja nione. Diagram 1 jest prób nakre lenia
obrazu powi za przyczynowych w koncepcjach Marksa i Dahrendorfa. U góry diagramu s
przedstawione Marksowskie kategorie analityczne sformu owane w ich najbardziej
abstrakcyjnej formie. Pozosta e dwa rz dy okre laj

odpowiednio kategorie empiryczne

Marksa i Dahrendorfa. Odr bne kategorie analityczne dla modelu Dahrendorfa nie s tu
wymienione, albowiem s one takie same jak kategorie modelu Marksa. Jak wiadomo,
kategorie empiryczne schematu Dahrendorfa znacznie ró ni

si

od kategorii Marksa.

Jednak e forma analizy jest w wi kszo ci ta sama, poniewa ka dy z nich traktuje jako
nieproblematyczne i niewymagaj ce analizy przyczynowej warunki empiryczne organizacji
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spo ecznej, przemian

tej organizacji na stosunki dominacji i pod porz dkowania oraz

tworzenie si przeciwstawnych interesów.
Pocz tkiem analizy przyczynowej, zarówno dla Marksa, jak i dla Dahrendorfa, jest
powstanie warunków prowadz cych do wzrostu

wiadomo ci klasowej (Marks) lub

wiadomo ci quasi-grup (Dahrendorf) ich obiektywnych interesów; nast pnie w analizie
przechodzi si do problemu powstania upolitycznionej klasy „dla siebie” (Marks) lub
rzeczywistych „grup konfliktowych” (Dahrendorf); na koniec wreszcie uwaga skupia si na
powstaniu konfliktu pomi dzy spolaryzowanymi i upolitycznionymi klasami (Marks) lub
grupami konfliktowymi (Dahrendorf).
Twierdzenia teoretyczne
Formalnie rzecz ujmuj c, Dahrendorf wskazuje trzy typy interweniuj cych warunków
empirycznych: warunki organizacji, które wywo uj

przekszta canie quasi-grup w grupy

konfliktowe; warunki konfliktu, które wyznaczaj form i intensywno

konfliktu, i warunki

zmiany strukturalnej, które wp ywaj na rodzaj, tempo i g boko

zmian w strukturze

spo ecznej. Tak wi c explicite uznane zmienne w schemacie teoretycznym to (1) stopie
wykszta cenia si

grupy konfliktowej; (2) stopie

gwa towno ci, konfliktu; (4) stopie

intensywno ci konfliktu; (3) stopie

zmiany w strukturze spo ecznej oraz (5) zakres tej

zmiany. Twierdzenia Dahrendorfa wydaj si przetworzeniem twierdze zbudowanych przez
Marksa, jak atwo zauwa
konflikt wi e si

w tabeli 12-117. Podobnie jak Marks, Dahrendorf uwa

ze wzrostem

, e

wiadomo ci w asnych interesów u zbiorowo ci

podporz dkowanych i utworzeniem grup konfliktowych (twierdzenie 1). wiadomo

taka i

utworzenie grup konfliktowych s dodatni funkcj stopnia, w jakim spe nione s warunki (a)
techniczne (przywództwo i jednocz ca ideologia), (b) polityczne (zdolno
si ) i (c) spo eczne (zdolno

do komunikacji). Idee te ewidentnie maj

do organizowania
ród o w wywodach

Marksa 18.
Dahrendorf dokonuje jednak tak e - jak pokazuje twierdzenie II - zapo ycze od
Simmla i zaprzecza Marksowi, podkre laj c, e je eli grupy nie s dobrze zorganizowane,
tzn. kiedy nie zostaj spe nione warunki techniczne, polityczne i spo eczne, wówczas konflikt
dzie z du ym prawdopodobie stwem anga owa strony emocjonalnie.

17

Twierdzenia te ró ni si od twierdze zamieszczonych przez Dahrendorfa w Class and Class Conflict, s. 239240, z dwóch powodów: (1) s konsekwentnie wyra ane w postaci twierdze o zale no ciach oraz (2) s wyra one w nieco bardziej abstrakcyjny sposób, bez odwo ywania si do „klasy”, która w wymienionym dziele
by a obiektem 192 g ównego zainteresowania Dahrendorfa.

18

zob. tabela 11-1 na s. 179, J.H. Turner , Struktura teorii socjologicznej.
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Nast pnie Dahrendorf dokona zapo ycze od Webera (twierdzenie III), podkre laj c,
e nak adanie si nagród, tzn. stopie korelacji mi dzy grupami korzystaj cymi z przywilejów
(w adzy, bogactwa i presti u), równie powoduje wzrost emocjonalnego zaanga owania
strony podporz dkowanej, która d y do konfliktu.
Twierdzenie IV ukazuje, e Dahrendorf w równej mierze korzysta z idei Webera co
z Marksa: uwa a,

e brak ruchliwo ci ku pozycjom w adzy powi ksza zaanga owanie

emocjonalne strony podporz dkowanej. Twierdzenie V wywodzi si wprost od Simmla i stoi
w sprzeczno ci z Marksem, mówi bowiem, e gwa towno

konfliktu jest zwi zana z brakiem

organizacji i jasnej artykulacji interesów.
Tabela 5. Twierdzenia wynikaj ce ze schematu Dahrendorfa
(I) Konflikt jest tym bardziej prawdopodobny, im bardziej cz onkowie quasi-grup w ZIS-ach
staj si

wiadomi swoich obiektywnych interesów i tworz grup konfliktow , co z kolei

wi e si : A z „technicznymi” warunkami organizacji, które z kolei zale

od: (1)

rozbudowania kadry przywódczej w quasi-grupach, (2) skodyfikowania systemu idei b
statutu; (B) z „ „politycznymi”warunkami organizacji, które zale

od przyzwolenia grup

dominuj cych na zorganizowanie si przeciwstawnych interesów; (C) ze „ spo ecznymi”
warunkami organizacji, które z kolei s zwi zane ze: (1) sposobno ci cz onków quasigrup do komunikowania si , (2) sposobno ci przyjmowania nowych cz onków.
(II) W im ni szym stopniu zrealizowane s techniczne, polityczne i spo eczne warunki
organizacji, tym bardziej intensywny jest konflikt.
(III) W im wy szym stopniu dystrybucja w adzy i innych nagród nak ada si na siebie, tym
bardziej intensywny jest konflikt.
(IV) lm mniejsza jest mobilno

pomi dzy grupami nadrz dnymi i podporz dkowanymi, tym

bardziej intensywny jest konflikt.
(V) W im ni szym stopniu spe nione s

techniczne, polityczne i spo eczne warunki

organizacji, tym bardziej gwa towny jest konflikt.
(VI) W im wy szym stopniu deprywacja podporz dkowanych w rozdziale nagród
przekszta ca si z deprywacji absolutnej w deprywacj wzgl dn , tym gwa towniejszy
jest konflikt.
(VII) lm mniejsza jest zdolno

grup konfliktowych do wprowadzenia reguluj cych

porozumie , tym gwa towniejszy jest konflikt.
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(VIII) Im bardziej intensywny jest konflikt, w tym wy szym stopniu b dzie on generowa
zmian strukturaln i reorganizacj .
(IX) Im bardziej gwa towny jest konflikt, tym wy szy jest stopie zmiany strukturalnej i
reorganizacji.

Ale w twierdzeniu VI Dahrendorf powraca do Marksowskiego nacisku na to, e nag y
wzrost postrzegania przez ludzi ich deprywacji - tzn. derywacji wzgl dnej - zwi ksza
prawdopodobie stwo gwa townego konfliktu. W twierdzeniu VII Dahrendorf wraca jednak
do Simmla i wywodzi, e gwa towno

konfliktu jest w bardzo znacznym stopniu zwi zana

ze zdolno ci systemu do wytworzenia procedur regulacyjnych, s

cych radzeniu sobie ze

skargami i obni aj cych napi cia. A w twierdzeniach VIII i IX Dahrendorf znów powraca do
Marksowskiego nacisku na to, w jaki sposób konflikt tworzy ró ne wspó czynniki i stopnie
zmiany strukturalnej w systemie spo ecznym.
Podsumowanie
Dahrendorf nie by pierwszym teoretykiem konfliktu w po owie XX stulecia, lecz
szybko zacz

wywiera dominuj cy wp yw. Rozg os zapewni y mu ataki na Parsonsowski

funkcjonalizm, dzi ki czemu zyska publiczno

przychyln dla jego nowych analiz Marksa,

w które w cza istotne w tki z Simmla i Webera. Ortodoksyjni marksi ci pozostawali wysoce
krytyczni wobec abstrakcyjnego i analitycznego podej cia Dahrendorfa, gdy w ich opinii
Dahrendorf odrzuca istot analiz Marksowskich. Odar Marksa, ich zdaniem, z tych poj ,
które czyni y jego podej cie tak wa nym. Ale Dahrendorf uwolni teori

konfliktu od

Marksowskiego paternalizmu, zwracaj c j ku szerszemu rodowisku socjologicznemu.
W tym samym czasie, kiedy marksi ci poddawali krytyce Dahrendorfa, inny teoretyk
konfliktu, wykazuj cy wi cej sympatii dla socjologii funkcjonalnej, Lewis A. Coser,
proponowa mniej skrajn alternatyw dla uj

dialektycznych. Czerpi c wi cej z Simmla ni

z Marksa, Coser opracowa funkcjonaln teori konfliktu, któr przedstawiam w nast pnym
rozdziale.
Funkcjonalna teoria konfliktu - Coser
Lewis A. Coser by jednym z pierwszych nowoczesnych teoretyków konfliktu, a jego
ówne dzie o na temat konfliktu ukaza o si jeszcze przed pracami Ralfa Dahrendorfa.
Poniewa jego koncepcje utrzymane s w tonacji funkcjonalnej i wi cej w nich zapo ycze
od Simmla ni

od Marksa, pocz tkowo nie odczytano ich jako mia

cej krytyki

funkcjonalizmu, tak samo zreszt jak wczesnych polemik Dahrendorfa. W swojej wyra nie
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funkcjonalnej wersji teorii konfliktu Coser wylansowa pogl d, który sta si typowym
argumentem polemicznym, przeciwko funkcjonalizmowi: konflikt nie zosta

przez

funkcjonalistów obdarzony dostatecznym zainteresowaniem wraz z powi zanymi z nim
poj ciami, takimi jak dewiacja i

19

odmienno

zapatrywa , które zbyt atwo traktowano jako

„patologiczne” w stosunku do Equilibrium systemu spo ecznego. Chocia

Coser

konsekwentnie utrzymywa , podobnie jak i Dahrendorf, e uprawianie teorii funkcjonalnej
„zbyt cz sto polega o na lekcewa eniu zagadnie w adzy i interesu”, nie podziela jednak ani
stanowiska Marksa, ani Dahrendorfa, polegaj cego na po

eniu nacisku na destrukcyjne

konsekwencje gwa townego konfliktu. W przeciwie stwie do nich d

do skorygowania

tego, co traktowa jako analityczne nadu ycie Dahrendorfa, podkre laj c przede wszystkim
integracyjne i „adaptacyjne” funkcje konfliktu dla systemów spo ecznych.20
Tak wi c - Coser w rezultacie Coser uzasadnia swoje podej cie poprzez krytyk
funkcjonalizmu21 za ignorowanie konfliktu i krytyk teorii konfliktu za nieciocenianie funkcji
konfliktu. Czyni c to, Coser, na mod

Georga Simmla, nawet konflikt otwarty traktowa

w pewnych okoliczno ciach jako co , co podtrzymuje ywotno

i elastyczno

systemów

spo ecznych czy przynajmniej niektórych ich najwa niejszych elementów. Analiza Cosera
przebiega zatem nast puj co: (1) nierówny poziom zintegrowania elementów sk adowych
ca

ci spo ecznej prowadzi do (2) wybuchu ró nego typu konfliktów pomi dzy elementami

sk adowymi, które z kolei s

przyczyn

(3) tymczasowej ponownej integracji ca

spo ecznej, co w pewnych warunkach powoduje (4) zwi kszon
systemu, która z ko lei (5) zwi ksza zdolno

elastyczno

ci

struktury

systemu do rozwi zywania poprzez konflikt

przysz ych braków równowagi wewn trznej, zmierzaj c do wytworzenia systemu, który (6)
ujawnia wysoki poziom adaptowalno ci do zmieniaj cych si warunków.
Coser rozwija to podej cie, formu uj c - cho

nie zawsze wprost - rozmaite

twierdzenia, których kwintesencja zosta a przedstawiona w tabelach 1-5. Zaczyna od
19

Zob. Lewis A. Coser, The Functions of Soda! Conflict, London 1956, Free Press of Glencoe.

20

Wykaz niektórych znanych prac Cosera wykorzystanych w dalszych analizach ujawnia funkcjonalistyczny
charakter jego perspektywy konfliktowej: Function of Social Conflict Some Soda! Functions of Violence,
„Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1966, 364; Some Functions of Deviant
Behavior and Normative Flexibility, „American Journal of Sociology” 1962, 68, s. 172—181 oraz The Functions of Dissent, „Scientific Proceedings of the American Academy of Psychoanalysis” 1968, 18, s. 158—170.
Inne znane prace o tre ci krytycznej, aczkolwiek o mniej symptomatycznych tytu ach, to: Social Conflict and
the Theory of Sodal Change, „British Journal of Sociology” 1957, 8, s. 197—207; violence and the Soda!
Structure, „ „Science and Psychoanalysis”, 1963, 7, s. 30—42. Te I inne artyku y zosta y zebrane w: Continuities in the Study of Sodal. Conflict, New York 1967, Free Press; zob. te Masters of Sociological
Thought, New York 1977, Harcourt Brace Jovanovich.

21

Zob. Lewis Coser, Durkheim’s Conservatism and lts implications for His Sociological Theory, w: mile Durkheim, 1858—1917: A Collection of Essays, Kurt H. Wolff (red.), Columbus 1960, Ohio State Uniyersity Press
(przedruk. w: Continuities in the Study of Social Conflict, s. 153—180).
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przyczyn konfliktu (tabela 1), przechodzi do zagadnienia gwa towno ci konfliktu (tabela - 2),
nast pnie do trwania konfliktu (tabela 3), a na koniec bada funkcje konfliktu (tabele 1-4, 3-5).
Przyczyny konfliktu
W znacznej mierze podobnie jak Weber Coser podkre la (co pokazano w twierdzeniu
I w tabeli 13-1), e warunkiem wst pnym konfliktu, lecz o rozstrzygaj cym znaczeniu, jest
utrata prawomocno ci przez istniej cy system nierówno ci22. Tymczasem przedstawiciele
teorii dialektycznej, tacy jak Dahrendorf, wykazuj
konfliktu

w

„sprzeczno ciach”

lub

„konfliktach

tendencj

do upatrywania przyczyn

interesów”.

Poniewa

jednostki

podporz dkowane wraz z u wiadomieniem sobie w asnych interesów zaczynaj d

do

konfliktu, wobec tego g ówne zadanie teoretyczne polega na okre leniu warunków, w których
dochodzi do podniesienia poziomu

wiadomo ci. Lecz Coser utrzymuje,

e konflikty

interesów dochodz do g osu dopiero po tym, jak strona upo ledzona cofnie akceptacj . Coser
podkre la, i porz dek spo eczny utrzymuje si na skutek zgody w pewnym zakresie co do
istniej cych stosunków spo ecznych.
Do „nieporz dku” (disorder) spo ecznego z powodu konfliktów dochodzi wtedy, gdy
istniej warunki zmniejszaj ce zakres zgodno ci lub prawomocno

stosunków spo ecznych.

Dwa z tych warunków zosta y wymienione w twierdzeniach l-A i I-B przedstawionych
w tabeli 13-1 i oba dowodz wi kszej inspiracji pracami Webera ni Marksa. Kiedy nie
istniej kana y wyra ania krzywd i kiedy udaremnione zostan pragnienia po krzywdzonych
zaj cia miejsc w wy szych segmentach, prawdopodobie stwo utraty prawomocno ci wzrasta.
Twierdzenie II w tabeli 1 wskazuje,

e zakwestionowanie prawomocno ci samo

w sobie nie musi koniecznie prowadzi do konfliktu. Ludzie musz przede wszystkim zosta
pobudzeni emocjonalnie. Jedno z zada teoretycznych polega podsyca bunt.23 Ludzie osi gaj
poziom pobudzenia emocjonalnego, który mo e doprowadzi do konfliktu, gdy oczekiwania
co do lepszej przysz

ci nagle zaczynaj przekracza postrzegane mo liwo ci realizowania

tych oczekiwa . Poziom pobudzenia emocjonalnego z kolei zale y od zaanga owania ludzi
w istniej cy system, od stopnia, w jakim rozwin li oni silny wewn trzny przymus, oraz od
natury i rozmiarów kontroli spo ecznej, jak cechuje si system. Twierdzenia takie prowadz
np. do przewidywa , i w systemach, w których rz dz bezwzgl dni dyktatorzy poddaj cy
22

Twierdzenia zestawione w tabeli 13-1 zosta y oparte na: Coser, Functions of Social Conflict, s. 8—385; id.,
Social Conflict and the Theory of Social Change, s. 197—199; id., Violence and Social Structure.

23

Zob. James Davies, Toward a Theory of Resolution, „American Journal of Sociology” 1962, 27, s. 5—19; Ted
Robert Gurr, Why Men Rebel, Princeton, N.J. 1970, Princeton Uniyersity Press; id., Sources of Rebellion in
Western Societies: Some Quantitative Evidence, „Annals of the American Academy of Political and Social
Science” 1970, 391, s. 128—144.
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masy bezlitosnym represjom, bunt mas jest mniej prawdopodobny ni

w systemach,

w których przyznane zosta y ludziom pewne „swobody” i w których upo ledzeni zaczynaj
wierzy ,

e wszystko zmierza ku lepszemu. W tych warunkach kwestionowaniu

prawomocno ci systemu mo e towarzyszy wyzwolenie nami tno ci i emocji.
Tabela l. Twierdzenia o przyczynach konfliktu
(I) lm bardziej upo ledzeni cz onkowie danego systemu kwestionuj

prawomocno

istniej cego rozdzia u rzadkich zasobów, tym bardziej prawdopodobne, e zainicjuj oni
konflikt. B dzie to powodowane przez: (A) istnienie niewielkiej liczby kana ów
wyrównywania krzywd; (B) niski wspó czynnik mobilno ci do grup uprzywilejowanych.
(II) lm wi ksze b dzie poczucie deprywacji, a tym samym wzro nie poczucie
niesprawiedliwo ci upo ledzonych cz onków systemu, tym bardziej prawdopodobne, e
zainicjuj oni konflikt. B dzie si to wi za : (A) ze stopniem, do jakiego do wiadczenia
socjalizacyjne upo ledzonych nie b
z pora

wywo ywa wewn trznej presji ze strony ego; (B)

, jak ponios uprzywilejowani w swoich staraniach o wywarcie zewn trznego

przymusu na upo ledzonych.
Zatem na okre leniu warunków, w których kwestionowanie prawomocno ci systemu
przechodzi oby w stan pobudzenia emocjonalnego jako przeciwie stwo innych stanów
emocjonalnych, takich jak apatia i rezygnacja. Coser czerpie tu inspiracje z Marksowskiego
poj cia deprywacji wzgl dnej. Jak bowiem zauwa

Marks oraz jak zosta o to

udokumentowane w wielu badaniach empirycznych, bezwzgl dna deprywacja nie zawsze ?
Gwa towno

konfliktu

W tabeli -2 zosta y zestawione najwa niejsze twierdzenia Cosera dotycz ce stopnia
gwa towno ci konfliktu.24 Jak u wi kszo ci funkcjonalistów, w twierdzeniu
Trwanie konfliktu
Jak przedstawiono w twierdzeniach zestawionych w tabeli -3, Coser podkre la fakt, i
ugotrwa e b

takie konflikty, w których d

si b dzie do osi gni cia szerokiej gamy

celów lub te w których cele te s niedookre lone25. Gdy za cele s ograniczone i starannie
wyartyku owane, mo liwe jest rozpoznanie, kiedy zostan osi gni te, dysponuj c za wiedz
o warunkach osi gni cia celu, mo na atwiej po

kres konfliktowi. W przeciwie stwie do

tego istnienie du ej ró norodno ci lub d ugiej listy celów sprzyja przed
24

eniu konfliktu, jest

Twierdzenia te zosta y zaczerpni te z nast puj cej pracy: Coser, Function of Conflict s. 37—52; id.,

25

Zob. Coser, The Termination of Gonflict, w: Continuities in The Study of Social Conflict, s. 37—52; id., The
Functions of Social Conflict, s. 20, 48—55, 59, 128—133.

175

bowiem ma o prawdopodobne pojawienie si poczucia ostatecznego osi gni cia celu. Coser
podkre la te , i wiedza o tym, co w sensie symbolicznym sk ada si na zwyci stwo lub
przegran , b dzie wp ywa na d ugotrwa

konfliktu.

Bez zdolno ci do rozpoznania zwyci stwa lub kl ski konflikt mo e przeci gn

si a

do punktu, w którym jedna ze stron zniszczy drug . Powa ny wp yw na procesy konfliktu
wywiera przywództwo. lm lepiej przywódcy umiej
przeciwnika nie jest mo liwe, i im wi ksze maj
podw adnych o konieczno ci po

dostrzec,

e ca kowite pokonanie

zdolno ci przekonywania swych

enia kresu konfliktowi, tym krócej b dzie on trwa .

Tabela -3. Twierdzenia o trwaniu konfliktu
(I) Konfhkt b dzie si przed

, gdy:(A) przeciwstawne strony b

wi za z nim rozleg e

cele; (B) niski b dzie stopie zgodno ci co do celów konfliktu; (C) strony nie b

umia y

atwo odczyta symbolicznych punktów zwyci stwa i pora ki przeciwników.
(II) Konflikt b dzie si ogranicza w czasie, gdy: (A) przywódcy przeciwstawnych stron
dostrzegaj , e ca kowite osi gni cie celów jest mo liwe jedynie za cen bardzo wysokich
kosztów, co z kolei wi e si

z: (1) równym rozdzia em w adzy mi dzy grupami

konfliktowymi, (2) klarowno ci wska ników przegranej lub zwyci stwa w konflikcie,
(B) przywódcy s w stanie przekona swych podw adnych o celowo ci zako czenia
konfliktu, co z kolei wi e si z: (1) centralizacj w adzy w grupach konfliktowych, (2)
integracj grup konfliktowych.

Funkcje konfliktu spo ecznego
Poj cie „funkcja” niesie w sobie szereg problemów. Je li jaki proces lub struktura
pe ni funkcje wobec jakich innych w

ciwo ci systemu, cz sto jest tam ukryte za

enie

o tym, co jest dobre, a co z e dla systemu. Je li ukryta ocena nie jest podbudowana
empirycznie, to w jaki sposób mo na si przekona , kiedy dany element jest funkcjonalny czy
dysfunkcjonalny? Nawet pozornie neutralne poj cia, jak np. „przetrwanie” lub „zdolno

do

adaptacji”, jedynie maskuj ukryt ocen . Zwykle socjologowie nie s w stanie wskaza , co
jest przetrwaniem lub przetrwaniem w wi kszym stopniu, a co jest adaptacj lub zwi kszon
adaptowalno ci . Powiedzenie, e dany element cechuje si wi kszym stopniej przetrwania
lub rosn cym stopniem adaptowalno ci, cz sto jest kamufla em ocen na temat tego, co jest
„dobre”. W twierdzeniach Cosera dotycz cych funkcji konfliktu problem ten jest wyra ny:
konflikt jest dobry, gdy sprzyja integracji opartej na solidarno ci, na wyra nie okre lonej
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adzy, wzajemnych zale no ciach funkcjonalnych i kontroli normatywnej. W kategoriach
Cosera konflikt jest czynnikiem zwi kszaj cym zdolno ci adaptacyjne systemu. Inni
teoretycy konfliktu mogliby argumentowa , i konflikt w takim systemie jest z y, albowiem
integracja i adaptowalno

w specyficznym kontek cie mo e mie charakter wyzysku. Coser

dokonuje podzia u analizy funkcji konfliktu w sposób podobny do zastosowanego przez
Simmla, wyró nia wi c funkcje konfliktu wobec: (1) odpowiednich stron konfliktu i (2)
systemowej ca

ci, w której konflikt zachodzi.

Tabela 4. Twierdzenia o funkcjach konfliktu dla ka dej ze stron
(I) lm gwa towniejszy czy bardziej intensywny przebieg ma konflikt, tym bardziej
prawdodobne, e spowoduje on: (A) powstanie ostrych, wyra nych granic ka dej ze stron
konfliktu; (B) utworzenie po obu stronach scentralizowanej struktury decyzyjnej,
zw aszcza je li strony te by y strukturalnie zró nicowane; (C) solidarno

strukturaln i

ideologiczn cz onków grup konfliktowych, zw aszcza gdy grupy te postrzegaj konflikt
jako istotny dla dobra wszystkich ich segmentów; (D) obni enie si poziomu niezgody i
dewiacji po ka dej stronie, a tak e wzmocnienie konformizmu w kwestii norm i warto ci.
(II) lm bardziej konflikt mi dzy stronami prowadzi do scentralizowania w adzy wymuszania
konformizmu w grupach konfliktowych, tym wi ksza b dzie kumulacja wrogo ci i tym
bardziej prawdopodobne, e na d

sz met ujawni si konflikt wewn trzgrupowy.

Coser traktuje si konfliktu (zob. tabela 13-4), tj. zaanga owanie ludzi w konflikt i ich
enie do podtrzymania konfliktu, jako czynnik determinuj cy rosn

przepa

pomi dzy

grupami konfliktowymi (twierdzenie I-A), centralizacj w adzy (twierdzenie I-B), solidarno
ideologiczn

i strukturaln

(twierdzenie I-C) oraz wzmo one eliminowanie ró nic

w zapatrywaniach i innych dewiacji (twierdzenie l-D) w obr bie ka dej ze stron konfliktu26.
Si a konfliktu jest przypuszczalnie funkcjonalna, zwi ksza, bowiem integracj , cho Coser
wskazuje, e despotyczna centralizacja i t umienie dewiacji i ró nic w pogl dach tworzy na
sz met naciski nie sprzyjaj ce integracji (zob. twierdzenie II Wydaje si , zatem, e
istnieje wewn trzna dialektyka upodabniania si do siebie grup konfliktowych, która tworzy
naciski w kierunku ró norodno ci.
Niestety, Coser nie okre la warunków, w jakich dochodzi do ujawnienia si tej presji
nie sprzyjaj cej integracji. Skupiaj c si na funkcjach, tj. na si ach podnosz cych integracj ,
Coser omin

w swej analizie obiecuj cy obszar docieka . Owa jednostronno

staje si

jeszcze bardziej widoczna, gdy Coser przenosi sw uwag ku funkcjom konfliktu wobec
26

Twierdzenia te zaczerpni to z: Coser, Function of Soda! Conflict, S. 37-38, 45,200 69-72, 92-95.
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ca

ci systemowej, w obr bie, której dochodzi do konfliktu. Twierdzenia te zosta y

zestawione w tabeli 13-527 Tabela 5 nie prezentuje tez Cosera w ca ej ich z

ono ci, lecz

jedynie kwintesencj jego analiz, przez co s one ukazywane ja niej. W twierdzeniu I systemy
one, o wielkiej liczbie wzajemnych zale no ci i wymian, s bardziej nara one na cz ste
konflikty; konflikty te b
w systemach mniej z

mniej anga uj ce emocjonalnie i mniej gwa towne ni

onych, w których napi cia kumuluj si .

Tabela -5. Twierdzenia o funkcjach konfliktu dla ca

ci spo ecznej

(I) Im bardziej jednostki systemu s zró nicowane i wzajemnie zale ne funkcjonalnie, tym
wi ksze jest prawdopodobie stwo, e konflikt b dzie wyst powa cz sto, lecz b dzie go
cechowa niski stopie intensywno ci i gwa towno ci.
(II) Im ni szy b dzie stopie intensywno ci i gwa towno ci konfliktu, tym bardziej praw
dopodobne, e b dzie on prowadzi do: (A) wzrostu poziomu innowacyjno ci i potencja u
twórczego jednostek systemu; (B) zmniejszenia wrogo ci zanim dojdzie do polaryzacji
jednostek systemu; (C) powstawania normatywnych regulacji stosunków konfliktowych;
(D) wzrostu wiadomo ci rzeczywistych problemów; (E) wzrostu liczby koalicji mi dzy
jednostkami systemu.
(III) W im wy szym stopniu konflikt wywo uje procesy lI-A-ll-E, tym wy szy b dzie poziom
integracji ca ego systemu i wi ksza b dzie jego zdolno

przystosowania si

do

rodowiska zewn trznego.
Natura takiej zale no ci wzajemnej - utrzymuje Coser - powoduje,

e konflikty

wybuchaj cz sto, lecz poniewa do tych wybuchów dochodzi cyklicznie, emocje nie zbieraj
si do punktu, w którym konflikt musia by sta si gwa towny. I odwrotnie, systemy o niskim
stopniu wspó zale no ci funkcjonalnych b

si cz sto polaryzowa na wrogie obozy; kiedy

konflikt wybuchnie, b dzie intensywny i gwa towny.
W twierdzeniu II cz stym konfliktom o niskim stopniu intensywno ci i gwa towno ci
przypisuje si pewne funkcje pozytywne. Po pierwsze, takie cz ste i ma o intensywne
konflikty sk aniaj strony do prze szacowania i zreorganizowania dzia

(twierdzenie ll-A).

Po drugie, takie konflikty os abi napi cia i wrogo , zanim powstanie punkt, wokó którego
przeciwnicy mogliby si

spolaryzowa

w zwi zku z zagadnieniami oderwanymi od

rzeczywisto ci (twierdzenie ll-B). Po trzecie, konflikty cz ste i ma o intensywne sprzyjaj
rozwojowi procedur normatywnych — praw, s dów, cia mediacyjnych itp. — reguluj cych
27

Tam e, s. 45-48. Zob. te Coser, Soda! Conflict and the Theory of Soda! Change; id., Somo Soda! Functions
of Violence; id., The Functions of Dissent.
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napi cia (twierdzenie II-C). Po czwarte, takie rodzaje konfliktu zwi kszaj te poczucie
realizmu wobec kwestii, która sta a si
konflikty, których intensywno

przedmiotem konfliktu. To znaczy,

i gwa towno

e cz ste

pozostaj pod kontrol , pozwalaj stronom na

wyartyku owanie swoich interesów i celów, a dzi ki temu u atwiaj przetargi i kompromisy
(twierdzenie lI-D). Po pi te, konflikty powoduj powstawanie koalicji mi dzy jednostkami
zagro onymi post powaniem jednej b

drugiej strony.

Je li konflikty s cz ste i cechuje je ma a intensywno

i gwa towno , takie koalicje

tworz si i rozwi zuj , powoduj c tym samym elastyczne, p ynne alianse (twierdzenie II-E).
Je li natomiast konflikt nie jest cz sty i emocje si kumuluj , koalicje cz sto prowadz do
polaryzacji zagro onych stron we wrogie sobie obozy, co skutkuje tym, e je li do konfliktu
dojdzie, ma on gwa towny przebieg. Twierdzenie III to funkcjonalna konkluzja Cosera,
w my l której je li konflikty wyst puj
ograniczona, b

cz sto, a ich intensywno

i gwa towno

jest

sprzyja y utrzymywaniu si elastycznej koordynacji wewn trz systemu

oraz spowoduj wzrost jego zdolno ci do przystosowywania si do warunków rodowiska.
Mo liwo

takiego wzrostu elastyczno ci i zdolno ci przystosowawczych jest wynikiem

procesów zestawionych w twierdzeniach od II-A do II-E.
Podsumowanie
Coser zapo yczy i rozwin

wst pne ustalenia Georga Simmla. W swoim czasie

funkcjonalizm Cosera stanowi istotn
pracami Marksa.

korekt

podej

dialektycznych inspirowanych

adna z idei Cosera nie musia a by wyra ona w j zyku funkcjonalizmu,

lecz przyj ta przez niego taktyka zosta a uwie czona sukcesem i ugruntowa a prac Cosera
jako alternatyw

wobec socjologii Marksowskiej. Dzi

idee Cosera i Simmla zosta y

czone w takie koncepcje procesów konfliktowych, które odesz y od j zyka
funkcjonalizmu, i we wspó czesnej teorii konfliktu trudno dostrzec akcenty funkcjonalne.
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