
Bezpečnostné 
prostredie 
Slovenskej 
republiky

Bezpečnostné 
prostredie Slovenskej 
republiky je 
v súčasnosti určované 
nielen naším 
bezprostredným 
okolím, alebo aj jeho 
širšou dimenziou 
strednej Európy, 
regiónu celej Európy 
a jeho blízkeho okolia. 
Z tohto priestoru sa 
aj pre našu krajinu 
určujú priame 
alebo nepriame 
bezpečnostné hrozby, 
ktorým môžeme 
byť vystavení a voči 
ktorým musíme zaujať 
svoje stanovisko, 
alebo dokonca 
musíme zakročiť. 
Nasledujúci text 
sa vám pokúsi 
vysvetliť vymedzenie 
bezpečnostného 
prostredia Slovenskej 
republiky, súčasných 
hrozieb, ktoré z tejto 
analýzy vyplývajú, aké 
sú hlavné problémy, 
výzvy, ktoré musí 
Slovensko dnes alebo 
do budúcnosti riešiť, 
a ako vplývajú na 
rozhodnutia v oblasti 
bezpečnosti a obrany.
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Vymedzenie bezpečnostného 
prostredia Slovenska 

Bezpečnostné prostredie je závislé od vývoja vo vnútri 
štátu, ale podlieha aj vplyvom z vonkajšieho prostredia.

V oboch sférach nájdeme pozitívne aj negatívne fakto-
ry, ktoré ho ovplyvňujú. Práve analýza jednotlivých von-
kajších, ako aj vnútorných faktorov bezpečnostného 
prostredia umožňuje pochopiť vývoj bezpečnostných 
hrozieb, výziev a problémov, ktorým je štát vystavený. 
Samotný pojem prostredie súvisí s umiestnením štátu 
v geografi ckom priestore. 

Slovenská republika sa nachádza v Európe, presnejšie 
v strednej Európe, ktorá nemá geografi cky pevne vyme-
dzené hranice, čo sa aj v minulosti prejavilo relatívne 
častou zmenou hraníc a  vznikom mnohonárodných 
štátov, kde spolu exitovali viaceré etniká, národnosti 
alebo náboženské skupiny. Homogénny národný štát je 
niečo, čo poznáme len posledných sto rokov, predtým 
sme na našom území vždy žili ako zmiešané obyvateľ-
stvo, bez ohľadu na jazykovú, kultúrnu a etnickú prís-

lušnosť. Aj svoje územie a kontúry hraníc sme získali až 
po prvej svetovej vojne. Práve táto rôznorodosť sa dnes 
stala jedným z faktorov, ktoré sa snažia niektorí spolu-
občania zneužívať a kriminalizovať. Bezpečnosť štátov 
strednej Európy, ktoré sa z hľadiska mocenskej hierar-
chie zaraďujú medzi malé štáty, závisela predovšetkým 
od mocenským ambícií silnejších aktérov, čo sa preja-
vilo viackrát v našej histórii. Bezpečnostné prostredie 
SR je v súčasnosti ovplyvňované najmä obmedzenými 
prírodnými zdrojmi a ľudským kapitálom, nedostatoč-
ným vojenským potenciálom, energetickou závislosťou 
od Ruskej federácie, ako aj  ekonomickou závislosťou 
od susedných štátov a Európskej únie.

Súčasné bezpečnostné prostredie je ovplyvňované 
z celosvetového pohľadu globalizáciou  a nerovnomer-
nosťou vývoja štátov a regiónov vo svete. Taktiež je ci-
teľný trend, že sa do popredia dostávajú nevojenské 
hrozby a stávajú sa pálčivejšie ako tie vojenské hroz-
by. Regionálne bezpečnostné prostredie je určované 
našou polohou v Európe a tiež naším členstvom v in-
tegračných zoskupeniach na tomto kontinente. Práve 
pre upevnenie pozície Slovenska na globálnej a  regi-
onálnej scéne sa ukázalo ako nevyhnutné integrovať 
sa do medzinárodných bezpečnostných organizácií, čo 
umožňuje malým štátom, ako sme aj my, zmierniť nega-
tívne dôsledky limitovaného potenciálu, efektívnejšie 
presadzovať svoje záujmy a získať bezpečnostné záruky 
vo forme kolektívnej bezpečnosti. 

Geografi a predstavuje 
jeden z determinantov 
bezpečnostného prostredia 
štátu a je východiskom 
pri analýze hrozieb a 
pri určovaní smerovania 
bezpečnostnej politiky štátu.

Aktuálne bezpečnostné 
výzvy sú zároveň skúškou 
princípu solidarity, ktorý je 
pilierom každej organizácie 
kolektívnej bezpečnosti.
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na Ukrajine v  roku 2014, ale aj vznik migračných vĺn po 
roku 2015, či stúpajúce množstvo teroristických útokov 
v celej Európe. Jedným z najväčších impulzov bol práve 
vznik vojny na Ukrajine, ktorá znamenala celkovú zmenu 
chápania obranyschopnosti krajiny, keďže sme konfl ikt 
v tak blízkom okolí, priamo u suseda, neočakávali, a pod-
porilo to aj diskusiu v otázke vývoja výdavkov na obranu. 

Tieto faktory teda ovplyvnili bezpečnostné riziko a vní-
manie jednotlivých bezpečnostných hrozieb. Z  vyme-
dzeného vyplýva, že okrem vonkajších hrozieb ako te-
rorizmus, medzinárodný organizovaný zločin, nelegálna 
migrácia, či regionálne konfl ikty, musí čeliť Slovensko aj 
hrozbám, ktoré majú svoj pôvod vo vnútri štátu. Sem by 
sme mohli zaradiť najmä súčasný problém našej spoloč-
nosti, a to polarizáciu – vo všetkých otázkach verejného 
života, najmä však pri radikalizácii spoločnosti a extré-
mizme, ako aj nové hrozby pochádzajúce z energetickej 

V našom bezprostrednom okolí je to vývoj v susedia-
cich krajinách, ako je Poľsko, Česko, Maďarsko, Ra-
kúsko a Ukrajina, ktoré môžu pozitívne, ale aj negatívne 
ovplyvniť vývoj u nás. A nakoniec sú to faktory vo vnútri 
štátu, ktoré nás bezprostredne ovplyvňujú.

Významné impulzy pre 
bezpečnostné prostredie 
v súčasnosti

Súčasné bezpečnostné prostredie Slovenska je teda, ako 
sme vyššie uviedli, determinované nielen tým súčasným 
vývojom priamo u nás doma, ale aj udalosťami, ktoré sa 
stali v nedávnej minulosti v našom okolí. Okrem energe-
tickej krízy v roku 2009, sem zaraďujeme vypuknutie vojny 

Mapa č. 11: Poloha Slovenskej republiky v Európe.
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závislosti alebo kybernetického priestoru. No aby sme 
boli spravodliví, nie je vždy úplne možné jasne a striktne 
vymedziť líniu, kedy je problém a hrozba ešte vonkajšia 
a kedy vnútorná, keďže často dochádza k ich prelínaniu. 
V nasledujúcom texte si stručne charakterizujeme zák-
ladné hrozby pre Slovenskú republiku, ktorým je dnes 
vystavená celá naša spoločnosť.

Bezpečnostné hrozby 
pre Slovenskú republiku

Terorizmus – Slovensko sa ešte nestalo terčom teroristic-
kého útoku na svojom území, no aj tu ako v  iných kra-
jinách platí zvýšený stupeň takejto možnosti. Posledné 

Počiatky súčasného konfl iktu 
na Ukrajine siahajú do 
roku 2013, kedy mala byť 
podpísaná asociačná dohoda 
s EÚ. V politickom tábore sa 
však ozvali hlasy odmietajúce 
prozápadnú orientáciu krajiny, 
čo viedlo k protivládnym 
demonštráciám, politickej 
nestabilite, rozdeleniu 
spoločnosti a separatistickým 
tendenciám na východe 
krajiny. Napätie vyvrcholilo 
v dôsledku ruskej anexie 
Krymu a vypuknutia 
vojnového konfl iktu.

roky sa Slovensko zapojilo do mnohých operácií a misií 
medzinárodného spoločenstva v  krízových regiónoch, 
čo zvyšuje pravdepodobnosť, že naše územie sa stane 
terčom teroristického útoku. Slovensko môže byť podľa 
odborníkov využívané ako tranzitná krajina, či krajina s 
materiálno-technickou a logistickou podporou pre pláno-
vané operácie. Tiež by tu mohli byť tzv. „spiaci teroristi“, 
prípadne by mohli hľadať úkryt pred alebo po uskutočne-
ní teroristického útoku v zahraničí. Aj keď riziko priameho 
teroristického útoku na Slovensku zostáva aj naďalej re-
latívne malé, hrozbu predstavuje potenciálna prítomnosť 
teroristov na území SR, ktorá sa v súčasnosti dostáva do 
popredia aj v súvislosti s migračnou krízou v Európe.

Organizovaný zločin – môže byť vnútroštátny alebo 
medzinárodný, ktorý sa vzájomne prelína, s  ním sú 
spojené zároveň aj bezpečnostné problémy ako pranie 
špinavých peňazí, korupcia aj nelegálna ekonomika. 
V  podmienkach Slovenska boli zaznamenané viaceré 
aktivity skupín z oblasti Balkánu a Kaukazu. V posled-
nej dobe sa na našom území v kontexte aktivít orga-
nizovaného zločinu začína objavovať popri obchode a 
produkcii štandardných a syntetických drog aj prevá-
dzačtvo, ako aj obchod s bielym mäsom.

Migrácia – problematická je najmä tá nekontrolovaná 
a nelegálna, keď v kontexte migračnej krízy v Európskej 
únii musí aj Slovenská republika čeliť miernemu náras-
tu. No podľa údajov z  Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky sa počet migrantov smerujúcich na územie 

Obr. č. 64
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Slovenska zvýšil takmer nebadateľne. Slovensko nie 
je pre migrantov z Blízkeho východu a severnej Afriky 
cieľová krajina, sme skôr tranzitnou krajinou, keďže ire-
gulárni migranti prechádzajú cez Slovensko smerom na 
západ. Slovensko v roku 2015 odmietlo povinné preroz-
delenie migrantov v rámci EÚ a namiesto toho sa vláda 
SR zaviazala prijať 500 asýrskych kresťanov. V  súčas-
nosti prichádza najviac legálnych migrantov z Ukrajiny 
a post-sovietskeho priestoru.

Regionálne konfl ikty – bola bezpečnostná hrozba dlho 
mimo záujmu našich ozbrojených síl a  politikov, pre-
tože sa odohrávali väčšinou ďaleko od nášho územia, 
obdobie bojov na Balkáne bolo dávno za nami a nikto 
nepredpokladal vznik väčšieho ozbrojeného konfl iktu 
v blízkom okolí. No európsku bezpečnosť, a teda aj naše 
územie ovplyvňujú aj konfl ikty, ktoré neprebiehajú pria-
mo v Európe, vrátane konfl iktu v Afganistane, v severnej 
Afrike (Líbya) a na Blízkom východe (Sýria, Irak), pretože 
tieto zóny konfl iktu sa môžu stať zdrojom rôznych iných 
problémov. No po roku 2014, keď vypukla vojna na Ukra-
jine, sa Slovensko dostalo bezprostredne do kontaktu 
s krajinou, v ktorej je ozbrojený konfl ikt. Ten môže tiež 
sprostredkovane ohroziť aj Slovensko v podobe preru-
šenia dodávok energií, masovej migrácie z Ukrajiny, ale 
aj ohrozenia ekonomickej bezpečnosti.

Radikalizácia, extrémizmus a rasová neznášanlivosť – sú 
problémy, ktorým je naša spoločnosť vystavená najviac 
posledné obdobie, ale náznaky ich nárastu tu máme už 
od roku  2000, len im spoločnosť a politici nevenova-
li pozornosť. Výsledok je dnes citeľný v podobe krajne 

pravicovej strany Mariána Kotlebu Ľudová strana – Naše 
Slovensko, ktorá sa na týchto náladách v spoločnosti vy-
viezla až do parlamentu. Práve polarizácia spoločnosti 
v mnohých otázkach nahráva zvyšujúcej sa radikalizácii 
ľudí, nárastu protimigrantských nálad. Teda spoločne s 
populizmom a politizáciou otázky okolo migrácie posil-
nila tieto nebezpečné tendencie nielen na Slovensku.

Energetická bezpečnosť – patrí medzi dlhodobé zá-
ujmy Slovenska, naša takmer 100-percentná závislosť 
od surovín dovážaných z Ruska nás úplne vystavuje ich 
nepriamemu vplyvu. Príklad z roku 2009 hovorí, že keď 
Rusko prerušilo dodávky zemného plynu, Slovensko sa 
ocitlo na 11 dní bez akýchkoľvek dodávok. Odvtedy sa 
sústreďuje pozornosť na diverzifi káciu zdrojov a zníže-
nie závislosti od Ruska. 

Kybernetická bezpečnosť – je jedna z nových asymet-
rických hrozieb a  v  sebe skrýva celú škálu problémov, 
ktoré sú sprostredkované práve prostredníctvom ky-
bernetického priestoru. Práve narastajúca informačná 
previazanosť, množstvo informácií, ktoré sa šíria v tom-
to priestore, vytvára potenciálne možnosti narušenia 
nielen bezpečnosti štátu a  jeho informácií, ale priamo 
aj bezpečnosti jednotlivých ľudí, ktorí sú týmto spôso-
bom vystavení strate svojich údajov, alebo ich zneužitiu, 
zvyšujúcej sa propagande aj zo strany niektorých štátov, 
ktoré si chcú u nás získať alebo znovunadobudnúť svoj 
vplyv a v neposlednom rade pomáha šíreniu nenávist-
ných ideológií alebo hnutí. Tieto vidíme aj prostredníc-
tvom šírenia na sociálnych sieťach alebo iných virtuál-
nych médiách.

Obr. č. 65
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Zhrnutie kapitoly
Slovenská republika nie je izolovaný štát, nežijeme vo vzduchoprázdne a sme súčasťou západ-
nej demokracie, prostredníctvom ktorej vyznávame určité hodnoty, ktoré nás posunuli do štá-
dia vývoja spoločnosti, v ktorom sme dnes, a je preto nevyhnutné ich chrániť, tak, aby sme si 
tento štandard zachovali. Preto aj hrozby, ktorým sme vystavení, nie sú malé, svojím rozsahom 
často ohrozujú nielen jeden štát, ale celý región či kontinent. Dnes sa popri tradičným hrozbám 
z vojenského sektora pridávajú aj ďalšie bezpečnostné problémy, ktoré vyžadujú často koordi-
novaný postup s viacerými štátmi na ich elimináciu či odstránenie. Za najväčší problém dnes 
môžeme považovať polarizáciu spoločnosti vo všetkých sférach života spoločnosti, od prejavov 
krajného nacionalizmu, xenofóbie, rasizmu a intolerancie, cez šírenie propagandy, využívanie 
informačnej vojny, či hybridného spôsobu vedenia vojny, až po diskusie o otázkach prístupu 
k migrantom, menšinám, no aj v otázkach členstva SR v organizáciách kolektívnej bezpečnos-
ti. Práve členstvo v medzinárodných bezpečnostných organizáciách vrátane Severoatlantickej 
aliancie poskytuje Slovensku nástroje a možnosti čeliť jednotlivým ohrozeniam efektívnejšie a 
v spolupráci s ostatnými aktérmi. 

Kľúčové pojmy
Bezpečnostná hrozba – je viazaná na konkrétne udalosti, ktoré môžu mať 
spoločenský, prírodný alebo technický charakter a spôsobujú narušenie 
rovnováhy spoločnosti, hrozby môžeme deliť podľa viacerých kritérií, jedným 
z nich je i delenie na symetrické a asymetrické, vojenské, nevojenské a pod.

Bezpečnostné prostredie – je geografi cky a politicky vymedzený priestor, 
ktorý môže mať viaceré vertikálne analytické roviny – vonkajšie a vnútorné, 
ale používa sa i delenie na globálne, regionálne, štátne, lokálne, sublokálne 
bezpečnostné prostredie.

Zbrane hromadného ničenia – zahrňuje chemické, jadrové, biologické a rádiolokačné, ktorých cieľom je 
ohroziť existenciu ľudstva ako takého a môžu spôsobiť trvalú deštrukciu, až po zničenie planéty Zem.

Organizácia kolektívnej bezpečnosti – môže byť chápaná ako bezpečnostná dohoda viacerých štátov, 
v ktorej každý štát organizácie akceptuje, že bezpečnosť jedného je záujmom všetkých, a preto sa 
zaväzuje ku spoločnej reakcii na prípadné  narušenia mieru, alebo vzniknutých bezpečnostných hrozieb.
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Ktoré regionálne konfl ikty 
v súčasnosti najviac ovplyvňujú 
bezpečnostné prostredie SR a akým 
spôsobom?

Aký má dopad súčasná migračná 
vlna do Európy z krajín Blízkeho 
východu a severnej Afriky na 
bezpečnostné prostredie SR? 

Charakterizujte geografi cké 
postavenie Slovenskej republiky 
a defi nujte, ako ovplyvňuje jeho 
bezpečnostné prostredie?

Ktoré sú hlavné impulzy, 
ovplyvňujúce súčasné bezpečnostné 
prostredie Slovenska?

3

Otázky a úlohy: ?

Aktivity:

1.  Spracujte vlastný projekt identifi kácie bezpečnostných hrozieb a ohodnoťte, aké 
nebezpečenstvo podľa vás predstavujú v súčasnosti jednotlivé hrozby pre bezpečnosť 
Slovenska. Následne popíšte a zdôvodnite, s ktorou z uvedených hrozieb sa vy v súčasnosti 
cítite byť najviac ohrozený a prečo, a v skupinovej debate svoje výsledky porovnajte.

bezpečnostná hrozba vysoké stredné nízke žiadne

terorizmus
šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov
regionálne konfl ikty
nelegálna a nekontrolovateľná migrácia
zvyšujúci vplyv neštátnych aktérov
organizovaný zločin, korupcia a nelegálna ekonomika
nárast radikálneho nacionalizmu a neznášanlivosti
aktivity cudzích spravodajských služieb
zraniteľnosť informačných a komunikačných nosičov
živelné pohromy, havárie a katastrofy, ekologické zmeny
nevyvážený demografi cký vývoj
závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov vrátane potravín
šírenie nákazlivých chorôb
zlyhávajúce štáty
ekonomická nerovnováha vo svete
globalizácia a s ňou spojené negatívne javy
doplňte ďalšie vlastné ....
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Odporúčané linky:
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dudinska1/subor/bartko.pdf 

http://www.dotyk.cz/publicistika/hrozi-prichod-novodobeho-hitlera-20160620.html 

http://www.dotyk.cz/publicistika/kazdy-mir-v-dejinach-je-diktat-20160618.html 
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