
Konfl ikty a vývoj 
v krízových 
regiónoch 

Sýria

Niekoľko rokov 
trvajúci krvavý 
konfl ikt v Sýrii má 
značné dôsledky pre 
bezpečnosť celého 
regiónu neďaleko 
vonkajších hraníc 
EÚ. Aj na Slovensku 
zaznamenávame 
citlivú tému migrácie, 
ktorá bezprostredne 
súvisí so Sýrčanmi, 
ktorí museli opustiť 
svoje domovy 
a hľadať nový zmysel 
života v Európe. 
Študijným cieľom 
kapitoly je vysvetliť, 
v čom spočíva 
nestabilita na 
Blízkom východe, aké 
sú príčiny súčasného 
konfl iktu, aký je jeho 
priebeh, kto sú jeho 
aktéri a akú úloha 
zohráva EÚ.
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Charakter štátov 
na Blízkom východe

V súčasnom usporiadaní európskych národných štátov 
sú  pojmy ako identita a suverenita, národ a štát, spája-
né do jedného významového celku  a  dávajú moderným 
štátom  legitímny základ. Človek sa v  tomto systéme 
na základe spoločných kultúrnych a  iných znakov 
identifi kuje s  nejakou komunitou, národom, ktorý 
spolunažíva v hranicami vymedzenom priestore, štáte.

Štáty v regióne  Blízkeho východu disponujú suvere-
nitou, arabská identita však presahuje ich hranice. 
Spoločný arabský jazyk a  kultúra sú dôvodom, prečo 
identifi kácia obyvateľstva s  arabským národom vo 
väčšine krajín tohto regiónu prevažuje nad identifi ká-
ciou sa s jednotlivými štátmi. Identifi kácia sa s terito-
riálnym štátom bola v  tomto regióne vždy veľmi sla-
bá, ľudia sa združovali do jednotiek nižšej úrovne ako 
kmene, náboženské sekty, či o niečo väčšie moslimské 
ummy. Štát ako taký je tu výsledkom pôsobenia exter-
ných činiteľov, dobyvateľov a nie prirodzeného vývinu. 
Základné prvky moderného štátu ako centralizovaná 
správa, medzinárodne uznané hranice, štátna vlajka 
a právny systém začali na  mandátnych územiach bu-
dovať Veľká Británia a Francúzsko. 

Európania narazili na problém absen-
cie sekularizácie na Blízkom východe 
ako teoretického predpokladu moder-
ného štátu. Problémom bolo nastoliť 
poriadok, v ktorom by sa ku všetkým 
pristupovalo rovnako bez ohľadu na 
náboženskú príslušnosť.

Sýria dosiahla úplnú nezávislosť od 
Francúzska až po druhej svetovej voj-
ne, v  apríli 1946. Všadeprítomnosť 
štátneho aparátu, veľký vplyv armády a 
polície sa stali typickou črtou všetkých 
krajín Blízkeho východu. 

Panarabizmus 
a panislamizmus

V regióne Blízkeho východu boli hra-
nice vytvorené umelo na základe vôle 
mocností Západu podľa toho, ako im 
to vyhovovalo. Tento historický fakt 

dal priestor pre rozmach nadštátnych ideológií ako 
panarabizmus  a panislamizmus.

Idea panarabskej jednoty zostala základným pilie-
rom viacerých krajín Blízkeho východu, opierajúc sa 
o množstvo spoločných znakov či už vo sfére kultúry, 
náboženstva alebo  jazyka. Centrálnymi pojmami tej-
to ideológie sú arabská harmónia a arabské bratstvo, 
ktorými operuje, avšak reálne čelí medzištátnym kon-
fl iktom rovnako ako iné regióny pozostávajúce z  jed-
notlivých národných štátov.

V histórii existencie arabských štátov došlo k  niekoľ-
kým pokusom o spojenie sa  do jedného celku, avšak 
nikdy nemali dlhé trvanie. K  tým úspešnejším sa radí 
založenie Spojenej arabskej republiky v roku 1958 spo-
jením Egypta a Sýrie, ktorá tiež vznikla za účelom vy-
tvorenia základného kameňa pre budúci štát združujúci 
všetkých Arabov. 

Panislamizmus  tvrdí, že najlepším základom spoločnej 
arabskej identity zostáva spoločné náboženstvo. Naj-
viac zastúpené náboženstvo je sunnitský islam, avšak 
v  jednotlivých štátoch je to rôzne, niekde prevažujú 
prívrženci šiitského islamu (Irán), inde majú význam-
né postavenie aj odnože islamu či kresťanstva, naprí-
klad Alawiti v  Sýrii. V  rámci štátov pôsobí množstvo 
etnických minorít, napríklad Kurdi, ktorí sa zdržiavajú 

Mapa č. 14: Národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva v Sýrii.
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na území hneď niekoľkých štátov, Iránu, Iraku, Turecka 
a  Sýrie. Fakt, že hranice nekorešpondujú s vnímaním 
príslušnosti obyvateľstva k štátu, môže viesť k snahám 
o  iredentizmus, ktorý ďalej spôsobuje medzištátne 
konfl ikty, nakoľko štáty si navzájom zasahujú do vnú-
torných záležitostí v snahe vyriešiť tento problém.

Sýria a jej postavenie 
v regióne

Odhadovaný počet obyvateľov  v pol. roku 2016 je 18 mi-
liónov obyvateľov. 90 % obyvateľstva tvoria Arabi, zvyšok 
tvoria Kurdi, Arméni a ďalšie skupiny. 87 % obyvateľov  sa 
hlási k moslimskému vierovyznaniu – 74 % sunniti a 13 % 
šiíti. Ku kresťanstvu sa hlási 10 % obyvateľstva. Po prvej 
svetovej vojne Sýriu získalo Francúzsko ako mandátne 
územie po zániku Osmanskej ríše. Nezávislosť získala 
Sýria v roku 1946. Vedúcou osobnosťou prevratu v roku 
1966, ktorý priniesol moc alawitskej menšine v Sýrii bol 
Háfi z al Asad, otec súčasného prezidenta Baššára al 
Asada. V  roku 1971 už stál na čele krajiny. Pridal sa na 
stranu  štátov prijímajúcich hospodársku a vojenskú po-
moc zo strany Sovietskeho zväzu. Jeho vláda od základov 
zmenila sociálny aj politický život v krajine, pričom prís-
lušníci alawitskej menšiny, ktorá predstavovala len 12 % 

obyvateľstva, obsadili všetky významné posty v  kraji-
ne. Deklarovaním panarabského nacionalizmu úspešne 
zabezpečil vlastnej menšine kontrolu nad väčšinovou 
populáciou. Sekularizácia krajiny však na rozdiel od eu-
rópskych štátov neviedla v  Sýrii k  rozvoju pluralizmu. 
Islamistické politické hnutia boli obviňované z podko-
pávania modernizácie a národnej jednoty a zahnané do 
ilegality. Prejavy nesúhlasu boli a sú vnímané ako vzbura 
proti vládnej moci. 

Základným cieľom zahraničnej politiky bol boj proti 
Izraelu. Vyplývalo to z postojov sýrskej verejnosti, na-
koľko v  posledných rokoch nadvlády Osmanskej ríše 
územie, ktoré sa stalo palestínskym mandátom, bolo 
považované za časť južnej Sýrie a jeho premena na izra-
elský štát v roku 1948 vyvolala v Sýrii negatívne emó-
cie. V arabsko-izraelskej vojne v roku 1967 Sýria  prišla 
o Golanské výšiny, ktoré sa jej nepodarilo získať späť 
ani vo vojne v roku 1973, keď zaútočila na Izrael spolu 
s Egyptom. Po podpísaní zmluvy medzi Egyptom a  Iz-
raelom v roku 1979 zostala Sýria osamotená v boji pro-
ti Izraelu a  preto sa sústredila na vybudovanie silnej 
armády, ktorá by bola schopná čeliť izraelskej. Rozpad 
ZSSR naštrbil pozíciu Sýrie v regióne Blízkeho východu.

Dôsledkom aktívneho vojenského angažovania sa od roku 
1976  v Libanone bolo rapídne zhoršenie hospodárskej si-
tuácie, vlna nepokojov – najmä sunnitských moslimov, tzv. 

Obr. č. 66
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Moslimského bratstva, ktoré malo za cieľ zvrhnúť Asadovu 
vládu a vytvoriť zo Sýrie islamský štát. K vyhroteniu  situá-
cie prišlo vo februári 1982, keď príslušníci sýrskej armády 
zabili tisíce moslimských vzbúrencov protestujúcich proti 
režimu a situácii v krajine (tzv. masaker v Hamá). Repre-
sívnymi opatreniami si Sýria v 80. – 90. rokoch dokázala 
udržať na svojom území stabilitu.

V roku 2000 Hafi z al Asad zomrel a na jeho miesto na-
stúpil jeho syn Baššár al Asad vo veku 34 rokov. Pod 
jeho vedením Sýria podporila Palestínčanov v boji proti 
Izraelu a umožnila Hamasu a moslimským džihádistom 
usadiť sa v Sýrii. Sýria sa  tiež postavila proti bombar-
dovaniu  Afganistanu v roku 2001 a proti vojne v Iraku 
v roku 2003. Zavraždenie libanonského premiéra Rafi ka 
Haririho v  roku 2005, z ktorého bola obviňovaná prá-
ve sýrska vládna  garnitúra, zmenilo pôvodne dobrý 
dojem zo stiahnutia sýrskych vojsk z Libanonu v apríli 
2005 v očiach západných mocností (sýrske vojská ope-
rovali v Libanone od roku 1976). K výraznému zhoršeniu 
medzinárodnopolitického postavenia Sýrie došlo 
po deklarovaní podpory Hizballáhu vo vojenských 

operáciách namierených proti Izraelu z územia južného 
Libanonu a vyhrotení situácie v Libanone v roku 2006, 
keď Sýria poskytla Hizballáhu veľké dodávky zbraní. 
To viedlo k ďalšiemu zhoršeniu vzťahov s USA, EÚ a so 
Saudskou Arábiou. Tlak zo strany USA prostredníctvom 
ekonomických sankcií uvalených na Sýriu ako jednu 
z krajín „osi zla“ podporujúcu terorizmus a rozvíjajúcu 
program vývoja zbraní hromadného ničenia, viedol k  
presmerovaniu jej zahraničnopolitickej orientácie na 
Východ, a to Rusko a Čínu. V roku 2008 bola Sýria obvi-
nená z obchodovania  s KĽDR  s technológiami slúžiaci-
mi na výrobu jadrových zbraní.

Príčiny konfl iktu

Séria protivládnych demonštrácií a  nepokojov v  arab-
ských krajinách zameraná na riešenie politických, 
hospodárskych a  sociálnych problémov známa ako 
„Arabská jar“ zasiahla do vývoja v mnohých arabských 
krajinách. Sýrska spoločnosť je pomerne heterogénna, 

Obr. č. 67
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preto schopnosť opozície zjednotiť sa a zaujať spoločný 
postup proti vláde bola málo pravdepodobná, a teda re-
volúcia egyptského a tuniského typu tu bola vylúčená.

Začiatok krízy prichádza v marci 2011, keď sýrska vláda 
neadekvátne zareagovala na protivládne nápisy detí 
v meste Dará, čo spustilo vlnu protestov. 14 ročný chla-
pec nasprejoval grafi ty pod vplyvom správ z Tuniska 
a Egypta: „Na budúce si na rade ty doktor“ (Baššár al 
Asad je vyštudovaný oftalmológ). Reakciou  vlády bolo  
jeho zatknutie a ďalších 12 spolužiakov. Vo väzení na-
sledovalo týranie, elektrické šoky, mlátenie elektrický-
mi káblami, zavesenie na tyč. Rodičia dostali informá-
ciu od polície, že na deti majú zabudnúť.

Reakcia  rodičov, príbuzných a priateľov v podobe po-
kojnej demonštrácie bola potlačená najprv slzným ply-
nom, neskôr prišli špeciálne jednotky a helikoptéry a 
začali strieľať do davu – zranených ošetrovali v meši-
te, ktorú vládne sily tiež napadli. Rýchlo sa protivlád-
ne protesty rozšírili aj do iných miest  (Latakíja, Homs, 
Rakká,) a nepokoje sa stupňovali. 

Do konfl iktu sa začali zapájať externí aktéri, ako sun-
nitskí moslimovia, či extrémisti prichádzajúci z okoli-
tých arabských štátov, ktorí nesúhlasili so sekulárnou 
vládou alawitskej menšiny a využili príležitosť takýmto 
spôsobom bojovať proti režimu.

Medzi vnútorné príčiny  nespokojnosti  s režimom Baš-
šára al Asáda v prvej dekáde 21. storočia môžeme zaradiť:

- privatizácia: liberalizácia ekonomiky otvorila najmä 
príslušníkom vyššej strednej triedy s väzbami k rodi-
ne Asadovcov, ktorí z privatizácie zbohatli.

- chudoba: vzrastajúca chudoba na vidieku  v protikla-
de s novou vrstvou mestských zbohatlíkov, v  týchto 
častiach krajiny došlo k  rozpútaniu protivládnych 
protestov. 

- sucho: dlhotrvajúce sucho  v druhej polovici prvej de-
kády 21. storočia sa dotklo takmer milióna sýrskych 
občanov. 

- populačný boom: nefunkčná sýrska ekonomika ne-
bola schopná absorbovať vzrastajúci počet mladých 
ľudí prichádzajúcich na trh práce.

- korupcia: nevôľu u obyvateľov nižšej vrstvy voči vláde 
spôsobovala aj vysoká skorumpovanosť, ktorá bola 
prítomná vo všetkých sférach života.

- informovanosť: aj napriek kontrole zo strany vlády, ne-
bolo možné zabrániť ľuďom dostať sa k  informáciám 

cez satelitnú televíziu, internet a mobilné telefóny. 

- Al Džazíra: udalosti z Egypta a Tuniska, o ktorých sa 
ľudia dozvedeli prostredníctvom satelitného televíz-
neho kanálu Al Džazíra.

- náboženská heterogenita: príslušníci sunnitskej 
väčšiny sa nemohli zmieriť s  vedúcim postavením 
alawitov v krajine, čo počas protestov vyvolalo tenzie 
najmä v mestách so zmiešanou náboženskou prísluš-
nosťou obyvateľov.

Zúčastnení v konfl ikte

Vládne sily a  proasadovské milície (Shabiha  mafi a, 
Ľudové výbory) sa snažia o získanie kontroly nad  jed-
notlivými časťami Sýrie. Rusko a šiítsky Irán podporuje 
prezidenta Asada a jeho vládu;

Príslušníci opozičných ozbrojených zložiek sú  
sunnitského vierovyznania. Krajiny s  prevahou 
sunnitského obyvateľstva (Saudská Arábia, krajiny 
Perzského zálivu) priamo podporujú opozičné sily.

Islamskí fundamentalisti sa  snažia zvrátiť situáciu 
v krajine, ktorá je strategicky dôležitá pre celý región.

V roku 2013 situáciu skomplikoval vznik formácie s 
názvom Islamský štát pre Irak a  Sýriu. Na rozdiel od 
umiernenejších protestujúcich, ktorí sa pod záštitou 
Slobodnej sýrskej armády snažili o zvrhnutie Asadovho 
autoritatívneho režimu, extrémisti prišli do Sýrie za úče-
lom vyššieho cieľa, a to vytvorenia tzv. Islamského štátu 
naprieč celým moslimským svetom. Vojenské úspechy 
nového hnutia sú pripisované aj obrovskému fi nančné-
mu kapitálu, ktorý rebeli nadobudli sčasti zo súkrom-
ných zdrojov prúdiacich zo štátov Perzského zálivu a 
z ropných polí v Sýrii, ktoré ovládajú, či vykorisťovaním 
nadobudnutých území. V júni roku 2014 vedenie hnutia 
zmenilo jeho názov na Islamský štát a vyhlásilo Kalifát, 
pričom vyzýva všetkých moslimov, aby sa pripojili ku Ka-
lifátu. V roku 2015 ovládli  rozsiahle časti  v severnej a vý-
chodnej časti Sýrie a západné a severozápadné oblasti 
Iraku. Vzdušné operácie proti ISIS spustili USA v septem-
bri 2014. Od septembra 2015 bombarduje pozície ISIS aj 
Rusko. V roku 2017 utrpel ISIS významné  porážky.

Osobitnou skupinou sú Kurdi, ktorí tvoria približne 10 % 
populácie v Sýrii. Žijú prevažne v pohraničných oblas-
tiach s  Irakom a  s  Tureckom, aj vo veľkých mestách, 
v  Damasku a  Aleppe. Väčšina sa hlási k  moslimskému 
náboženstvu, pričom 98 % z nich sú sunniti. Nedôvera 
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medzi Kurdmi a Arabmi je spôsobená arabskou naciona-
listickou indoktrináciou a potenciálnou hrozbou  vzniku 
Kurdistanu, čo  spôsobuje nedostatok spolupráce s os-
tatnými opozičnými skupinami v boji proti Asadovi. Kur-
di vyhlásili vlastnú autonómnu vládu v oblastiach, kde 
mali početné zastúpenie.  V roku 2014 vzniklo spojenec-
tvo sýrskych Kurdov s tureckými Kurdmi  v boji proti spo-
ločným nepriateľom za udržanie autonómneho územia.

Aké sú záujmy kľúčových 
externých aktérov?

Záujmy Ruska: 

a) vojenské: poloha Sýrie, hranice s kľúčovými aktérmi 
regiónu – centrálny priestor pre naplnenie strategic-
kých záujmov Ruska (námorná a letecká základňa na 
území Sýrie);

b) kultúrne: tisíce Rusov pracovalo v Sýrii, opačne v 
ZSSR a v Rusku študovalo tisíce Sýrčanov;

c) ekonomické: primárne ekonomické odbytisko Ruska 
v arabskom svete;

d) geopolitické: získanie opätovného statusu  mocnosti 
a rešpektu strateného po skončení studenej vojny.

Rusko má eminentný záujem o  porážku ISIS, nakoľko 
na jeho strane bojujú mnohí  bojovníci z Ruska, ktorí by 
mohli vyvíjať podobné aktivity na Kaukaze a podporiť 
separatistické hnutia.

Záujmy USA:

Majú dlhodobo širšie záujmy na Blízkom východe:

- udržať regionálnu mocenskú rovnováhu

- zabezpečiť prísun ropy

- poraziť islamistické skupiny

- podporiť ľudové povstania proti nedemokratickým 
vládam 

Oprávnenie zasiahnuť  v Sýrii nehľadala administratíva 
prezidenta B. Obamu v prekonávaní strategickej hroz-
by, ale v odstránení narušenia univerzálnych princípov 
spravodlivosti.

Záujmy a pôsobenie EÚ

Vojna v Sýrii ukazuje, že EÚ je stále nedostatočne pri-
pravená na riešenie kríz takéhoto rozsahu. Už samotná 
východisková pozícia  nebola pre EÚ priaznivá. Na roz-
diel od  mnohých krajín v oblasti Stredozemného mora, 
EÚ nepodpísala  so Sýriou asociačnú dohodu. Pre Asa-
dov režim neboli vzťahy s EÚ alebo jej členskými štát-
mi  významnejšie v porovnaní so vzťahmi k Rusku, USA 
a  pod. Predstavitelia EÚ preto nevenovali adekvátnu 
pozornosť udalostiam  v priebehu roku 2011, ktoré vied-
li k  stupňovaniu násilia a vstupu viacerých externých 
aktérov do konfl iktu.

Sledujúc represie Asadovho režimu voči nenásilným 
prejavom nespokojnosti v prvej fáze vývoja udalostí, 
zaujala EÚ pozíciu odsudzujúcu násilie a spojila ju s po-
žiadavkou na odstúpenie Asada založenú na predstave, 
že  jeho režim sa v krátkom čase rozpadne. Táto pozícia 
sa nepremietla do konkrétnejších aktivít vo vojenskej  
alebo diplomatickej oblasti. 

Aktivity EÚ sa sústredili na humanitárnu oblasť, pričom 
EÚ poskytla v období 2011 – polovica roku 2016 5 mld €. 
Schopnosť využiť nástroje  diplomacie EÚ (humanitár-
na asistencia, rozvojová pomoc, obchodné sankcie, do-
hody s tretími krajinami) bola značne obmedzená. Vý-
voj udalostí vymedzuje priestor pre EÚ v implementácii 
rozličných nástrojov: humanitárnej pomoci, rozvojovej 
pomoci, podpore reforiem, fi nancovaní mimovládnych 
organizácií, koordinačných aktivít. Príspevok EÚ môže 
mať podobu vojenských akcií niektorých členských štá-
tov, ako aj diplomatických aktivít vysokého predstavi-
teľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Dôsledky nečinnosti EÚ sa prejavili v  politickej, socio-
ekonomickej i bezpečnostnej oblasti v podobe uteče-
neckej krízy. Ak bude aj v  budúcnosti absentovať sil-
nejšie politické stanovisko v krízach podobného typu,  

Obr. č. 68
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EÚ  riskuje stratu dôvery a úlohy doplňujúceho aktéra 
v moderných konfl iktoch ako poskytovateľa humanitár-
nej pomoci, rozvojovej pomoci, rekonštrukcie, technic-
kej asistencie, podporovateľa obchodu. 

Riešenie (?)

Politické rozhovory uskutočnené v Ženeve pod patroná-
tom OSN medzi vládou a opozičnými silami sa skončili 
v roku 2014 a 2016 bez dosiahnutia dohody. Počet obetí, 
ktoré si konfl ikt vyžiadal do apríla 2016, sa odhaduje na 
400 000. Do decembra 2016 bolo odkázaných na humani-

tárnu pomoc viac ako 13 miliónov Sýrčanov. Počet utečen-
cov zo Sýrie dosiahol k decembru 2016 počet 4,8 milióna.

Riešením by bola mierová dohoda zúčastnených strán 
konfl iktu pod dohľadom medzinárodného spoločenstva 
o transformácii povojnovej Sýrie. Táto najlepšia alter-
natíva je najmenej pravdepodobná. Dohoda by muse-
la uspieť na troch úrovniach, a to domácej, regionálnej 
a medzinárodnej, čo je zatiaľ málo pravdepodobné (stret 
záujmov vlády a opozície, stret záujmov Iránu, Saudskej 
Arábie a Turecka, stret záujmov Ruska a USA). 

Zmluvne stanovená demokratická transformácia Sýrie 
bude  vzhľadom na dlhotrvajúci občiansky konfl ikt, pô-
sobenie extrémistických skupín a fragmentáciu krajiny 
zložitou a náročnou úlohou.

Zhrnutie kapitoly
Vlna nespokojnosti obyvateľov krajín Blízkeho východu známa ako Arabská jar sa prejavila aj 
v Sýrii, kde obyvatelia vyšli do ulíc  v reakcii na represie vládnej moci, ktorá pomocou brutál-
nych zásahov  armády a polície potláčala akúkoľvek kritiku vládneho režimu. Príčiny nespokoj-
nosti súviseli s dlhodobým preferovaním menšiny Alawitov na úkor ostatných skupín obyvateľ-
stva, najmä sunnitských moslimov, ďalej s rastúcou chudobou, nezamestnanosťou, korupciou. 

Brutalita  režimu Baššára al Asada spôsobila eskaláciu napätia do podoby občianskej vojny, 
ktorú využívajú aj radikálne fundamentalistické hnutia na presadenie myšlienky vyhlásenia 
islamského štátu. 

Dohoda o mieri musí rešpektovať záujmy lokálnych, regionálnych aj globálnych aktérov a preto 
bude jej dosiahnutie  mimoriadne zložité.
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Kľúčové pojmy
Identita – totožnosť, zhoda, v psychológii pocit jedinca, že je sám sebou, pocit 
svojbytnosti, odlíšiteľnosti, jedinečnosti. 

Suverenita – nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, čo je vo vnútri 
štátu alebo mimo hraníc štátu, schopnosť štátu prijímať a presadzovať 
nezávislé rozhodnutia.

Legitimita – platnosť zákona a práva vôbec, zákonnosť niečoho. Právoplatnosť, 
oprávnenosť  vládnucej moci alebo panovníka.

Alawiti – Náboženská skupina patriaca do šiitskej vetvy islamu.

Kurdi – Národ žijúci v krajinách Blízkeho východu (juhozápadné Turecko, severný Irak, severná Sýria, 
severozápadný Irán, juh Arménska).

Zbrane hromadného ničenia – zbrane schopné spôsobiť  masové straty na životoch a obrovské 
materiálne škody. Zahŕňajú jadrové, chemické a biologické zbrane.

Privatizácia – odštátnenie, prevedenie vlastníctva z majetku štátu do vlastníctva iných, neštátnych 
subjektov.

Fundamentalisti – náboženské hnutie hlásajúce návrat ku koreňom svojej viery, jej slepé 
dodržiavanie.

Kalifát – územie pod správou, vládou kalifa, ktorý je politickým a náboženským vodcom v jednej 
osobe, nasledovníkom proroka Mohameda.

Indoktrinácia – vnútenie určitého učenia, dogmy, tlak vedúci k slepému prijímaniu názorov, hodnôt 
a postojov.

Implementácia – naplnenie, uskutočnenie, zavedenie.

Represálie – násilné odvetné opatrenia za skutočnú alebo domnelú nepriateľskú činnosť 
obyvateľstva, potláčacia činnosť, útlak.
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72

Vymenuj vnútorné príčiny 
nespokojnosti s režimom Baššára al 
Asáda v prvej dekáde 21. storočia.

Vymenuj zúčastnené strany konfl iktu 
a charakterizuj ich ciele.

Priblíž záujmy Ruska a USA v Sýrii 
a v širšom regióne Blízkeho východu.

Zhodnoť pôsobenie EÚ v konfl ikte!

Prečo je mierová dohoda 
zúčastnených strán konfl iktu málo 
pravdepodobná?

V čom je odlišné chápanie štátu 
na Blízkom východe v porovnaní 
s chápaním štátu v Európe?

Čo je panarabizmus, čím sa 
vyznačuje, aké sú jeho prejavy?

Čo hlása panislamizmus? Na aké 
dve základné skupiny sa rozdeľujú 
moslimovia? Vyznač ich prívržencov 
na mape štátov Blízkeho východu.

Charakterizuj Sýriu v období vlády 
Hafíza al Asada. 

Prečo sa zhoršilo medzinárodné 
postavenie Sýrie niekoľko rokov 
po nástupe Baššára al Asada?

6

Otázky a úlohy: ?

3

4

5

8

9

10

Aktivity:

• Napíš úvahu na tému vzťahu väčšiny k menšine v demokratickej spoločnosti.
• Práca s mapou: na mape vyznačte sféry záujmu Veľkej Británie a Francúzska na Blízkom 

východe v prvej pol. 20. storočia. Nájdi mapu s vyznačením sfér záujmu na základe Syces-
Picotovej zmluvy z roku 1917.

• Práca s mapou: určte krajiny s prevahou šiitského islamu a krajiny s prevahou sunnitského islamu.
• Na základe práce s mapami charakterizujte náboženskú a etnickú štruktúru Sýrie.
• Urobte monitoring tlače zameraný na správy zo Sýrie za posledných 6 mesiacov. Aké sú 

podľa vás vývojové tendencie?
• Zo zdrojov UNHCR zisti, koľko sýrskych utečencov sa nachádza v štátoch susediacich so 

Sýriou a koľko v krajinách EÚ.
• Z tlače zisti, aké opatrenia prijalo Slovensko na pomoc sýrskym utečencom.
• So spolužiakmi sa porozprávajte o vlastných návrhoch na pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú 

z krajín zničených vojnou.
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Rusko-
ukrajinský 
konfl ikt

Dátum vzniku 
konfl iktu: január/
február 2014
Hlavná príčina: 
bezprostredná 
príčina – 
nepodpísanie 
asociačnej dohody 
s Európskou 
úniou ukrajinským 
prezidentom 
Janukovyčom
Ďalšie príčiny: 
vysoký podiel 
ruskej menšiny 
na území Ukrajiny; 
geopolitické záujmy 
Ruska
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V  novembri 2013 ukrajinský 
prezident Viktor Janukovyč 
odmietol podpísať ukrajin-
sko-európsku asociačnú do-
hodu. Následkom boli v prvej 
fáze pokojné protesty Euro-
majdan (európske námestie), 
ktoré boli krvavo potlačené 
policajnými jednotkami Ber-
kut. Situácia sa ďalej vyhro-
covala a  v  januári a  februári 

2014 došlo ku tvrdým stretom, ktoré vyvrcholili 22. feb-
ruára, keď bola zo strany neznámych snajperov zahá-
jená paľba do demonštrantov aj policajtov. Niekoľko 
desiatok obetí vytvoril tlak na prezidenta Janukovyča 
aby situáciu neriešil násilím. Ukrajinský prezident situ-
áciu nezvládol a utiekol do Ruskej federácie, kde hľadal 
exil. Vlády v krajine sa ujali zástupcovia Euromajdanu 
a  bola zvolená nová vláda Arsenija Jaceňuka. Ruská 
federácia reagovala na Euromajdan negatívne, pričom 
ruská menšina sa mala nachádzať v  bezprostrednom 
nebezpečí. 

Práve toto vyhlásenie tvorilo základ pre vznik tzv. krízy 
na Kryme, ktorá nasledovala hneď po Euromajdane. Od 
potlačeniu protestov sa na polostrove začal zvyšovať 
počet stúpencov ruskej armády. Hoci v rámci Ukrajiny 
ruská menšina tvorila významný podiel, stále predsta-
vovala menšinu. Na Krymskom polostrove však tvorila 
ruská etnická skupina väčšinu (až 58% obyvateľstva). 
Podiel ruského obyvateľstva nebol jediným dôvodom 
záujmu o toto územie. Sevastopoľ bol na základe zmlu-
vy medzi Ukrajinou a  Ruskou federáciou domovským 
prístavom ruskej čiernomorskej fl otily. Vyjadrenia zo 

strany proeurópskych ukrajinských politikov nazna-
čovali možnosť nepredĺženia tejto zmluvy, Ruská fe-
derácia by tak stratila právo využívať túto vojenskú 
základňu. Po silnej propagande proti Európskej únii a 
„Západu“ ako takého, sa na Krymskom polostrove ko-
nalo 16. marca 2014 referendum o pripojení k Ruskej 
federácii. Výsledky tohto referenda boli jednoznač-
né (96,77%), obyvateľstvo sa jednoznačne vyjadrilo 
za pripojenie sa ku Ruskej federácii. Medzinárodné 
spoločenstvo sa veľmi nesúhlasne vyjadrovalo k re-
ferendu a ruský prístup bol označovaný za porušenie 
suverenity a územnej celistvosti. Výsledky krymského 
referenda uznalo len niekoľko štátov sveta. Na Ukrajine 
tvorí ruská menšina viac ako 17% celkového obyvateľ-
stva. Protesty Euromajdan spustili aj protesty na výcho-
de Ukrajiny, ktoré následne po  pripojení Krymského 
polostrova k Ruskej federácii sa ešte zintenzívnili. Išlo 
najmä o Doneckú, Charkovskú a Luhanskú oblasť, kde 
je koncentrácia ruskej menšiny väčšia ako vo zvyšku 
krajiny. S podporou z ruskej strany sa separatisti snažili 
násilne prebrať správu nad oblasťami. V apríli sa však 
situácia zhoršovala. V  Doneckej a  Luhanskej oblasti 

Európska asociačná dohoda 
je zmluva medzi Európskou 
úniou, jej členským štátmi 
a krajinou mimo Európskej 
únie. Dohoda vytvára rámec 
podpory spolupráce väčšinou 
v politickej, ekonomickej, 
sociálnej, kultúrnej 
a bezpečnostnej oblasti.

Obr. č. 69

Obr. č. 70
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vyhlásili separatisti samostatné republiky. Odvtedy na 
východe krajiny pretrvávajú násilné strety medzi sepa-
ratistami a ukrajinskými ozbrojenými zložkami. 

V marci 2014 Európska únia, Spojené štáty, Kanada, Aus-
trália a Nórsko uvalili ekonomické sankcie voči Ruskej 
federácii. Sankcie okamžite spôsobili oslabenie ruskej 
ekonomiky a rubeľ oslabil o viac ako 8%. Európska únia 
sa snaží udržiavať pozíciu mäkkej moci, ktorá pôsobí 
najmä ekonomickými nástrojmi a  svojimi hodnotami 
na iné mocnosti. V tejto súvislosti sa sankcie zamera-
li najmä na fi nančné nástroje – prístup na kapitálové 
trhy vo vzťahu k štátom vlastneným ruským fi nančným 
inštitúciám, niektorým ruským subjektom v obrannom 
sektore a subjektom, ktorých hlavnou náplňou podni-
kania je predaj alebo preprava ropy. Ruská federácia 
reagovala zákazom dovozu najmä potravín z členských 
štátov Európskej únie.

V  roku 2015 sa v Minsku konalo niekoľko stretnutí zo 
zástupcami Ukrajiny, Ruskej federácie, zástupcov z Do-
neckej a  Luhanskej oblasti. Pod záštitou Organizácie 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa pod-
písala prvá Minská dohoda na uvoľnenie vzťahov a vo-
jenských útokov. Strany konfl iktu súhlasili s vytvorením 
nárazníkovej zóny, stiahnutia žoldnierov a  zákazom 
útočných operácií. Dohoda bola následne porušená 
útokmi povstalcov na oblasti ovládané ukrajinskými 
vojskami. Zástupcovia Nemecka, Francúzska, Ruska 
a Ukrajiny sa v Minsku stretli vo februári opäť za rovna-
kým účelom uzavretia mierovej zmluvy. Dohoda o prí-
merí (Minsk II) bola však ešte v ten istý deň porušená 
separatistami.  

Mapa č. 15: Obyvateľstvo Ukrajiny hovoriace rodným jazykom ruským.

Zdroj: http://www.abc.net.au/news/interactives/ukraine-confl ict-in-maps/
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Zhrnutie kapitoly
Konfl ikt na Ukrajine vypukol v období medzi januárom a februárom v roku 2014, pričom hlavnou 
príčinou bolo nepodpísanie asociačnej dohody s Európskou úniou ukrajinským prezidentom 
Janukovyčom, vysoký podiel ruskej menšiny na území Ukrajiny a málo efektívna menšinová po-
litika, v neposlednom rade geopolitické záujmy Ruska. Súčasťou konfl iktu je aj kríza na Kryme, 
kde sa jasne prejavujú geopolitické záujmy Ruska. Okrem väčšinovej ruskej populácie sa na 
Kryme nachádza aj vojenská základňa Sevastopoľ, ktorý malo Rusko v prenájme. V marci 2014 
sa konalo na Kryme referendum o pripojení sa k Rusku, ktoré bolo schválené veľkou väčšinou. 
Medzinárodné spoločenstvo tento krok Ruska rázne odmietlo ako porušenie medzinárodného 
práva a uvalilo ekonomické sankcie. 

1 Akú úlohu pri tomto konfl ikte 
zohrala Ruská federácia?

Čo bolo hlavným dôvodom vzniku 
konfl iktu na Ukrajine?

Aké hlavné rozdiely medzi 
východnou a západnou časťou 
Ukrajiny existujú?

3

Otázky a úlohy: ?
2
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Aktivity:

• Spoj kľúčové slová so správnym významom 
A. referendum 1. krajiny, ktoré sa považujú za skupiny alebo konajú spoločne ako skupina

B. medzinárodné spoločenstvo 2. záujem štátu založený na strategickej geografi ckej polohe iného štátu a/
alebo oblasti

C. suverenita
3. v medzinárodných vzťahoch ide o situáciu, v ktorej bol aktívny ozbrojený 
konfl ikt ukončený, ale žiadna mierová zmluva nebola prijatá a konfl ikt vo 
svojej podstate ostáva

D. sankcia 4. princíp alebo prax predkladania hlasovania verejnosti o opatreniach prijatých 
alebo navrhnutých zákonodarným orgánom alebo ľudovou iniciatívou

E. mäkká moc 5. súbor pravidiel stanovených zmluvou alebo zvykom a uznaný národmi ako 
záväzný vo vzťahoch medzi sebou

F. zamrznutý konfl ikt
6. prístup v medzinárodných vzťahoch štátu alebo organizácie, keď vo vzťahu 
k ostatným aktérom medzinárodných vzťahov využíva najmä ekonomickú 
a kultúrnu silu

G. geopolitický záujem 7. najvyššia moc na štátom alebo politickou inštitúciou 

H. medzinárodné právo 8. ofi ciálny príkaz (napr. zastavenie obchodu), ktorý sa prijíma proti krajine, 
ktorá porušila medzinárodné právo 

A4, B1, C7, D8, E6, F3, G2, H5

• Pripravte si krátke referáty o historických a kultúrnych špecifi kách Ukrajiny. Zamerajte sa na 
krátku históriu najmä vo vzťahu k Ruskej federácii. Pri kultúrnych špecifi kách sa pozrite aj na 
národnostné menšiny na Ukrajine. V oboch prípadoch refl ektuje svoje referáty na mape. 

• Vytvorte krátku prezentáciu o zamrznutých konfl iktoch (vyhľadajte si defi níciu zamrznutého 
konfl iktu a príklady). Následne napíšte krátku esej na otázku Je konfl ikt na Ukrajine zamrznutý?

Odporúčané linky:
https://dennikn.sk/tema/konfl ikt-na-ukrajine/ 

https://svet.sme.sk/c/20177858/tri-dovody-preco-rusko-ozivuje-konfl ikt-na-vychodnej-ukrajine.html 

http://www.blogovisko.sk/ukrajina-preco-sa-to-zacalo.html 

http://www.academia.edu/9727335/Pr%C3%AD%C4%8Diny_vzniku_konfl iktu_na_ukrajine 

http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/priciny-rusko-ukrajinskeho-konfl iktu-2/ 
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Izraelsko – 
palestínsky 
konfl ikt

Po letných prázdninách 
sa cez prestávku 
medzi žiakmi jedného 
z prešovských gymnázií 
rozprúdil rozhovor o tom, 
ako strávili posledné dva 
mesiace. Albert hovoril 
o svojich zážitkoch 
z pobytu v Izraeli, kde 
so svojimi rodičmi 
a známymi navštívil 
zaujímavé historické 
lokality. Viacerí spolužiaci 
mu oponovali, že to 
nie je možné, veď sa 
tam bojuje, sú tam 
samovražedné atentáty 
a je to miesto neustáleho 
konfl iktu medzi Židmi 
a Palestínčanmi. Do 
sporu vniesol viac svetla 
pán učiteľ.  
Študijným cieľom 
tejto kapitoly je 
oboznámiť žiakov 
s jedným z najdlhších 
a najproblematickejších 
konfl iktov sveta. Vzťahy 
medzi Izraelčanmi 
(Židmi) a Palestínčanmi 
(Arabmi) sú veľmi 
komplikované už celé 
generácie. Analýzou 
a historickými faktami 
chceme predísť viacerým 
zaužívaným stereotypom 
a chceme aj podnietiť 
záujem o túto časť sveta, 
ktorá si to iste zaslúži.
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Blízky východ 

V  odbornej literatúre nie je jednotný výklad geogra-
fi ckých a  politických hraníc Blízkeho východu. Vyme-
dzenie hraníc je rôznorodé, niekedy účelové, vyhovu-
júce tej-ktorej strane, prípadne záujmom jednotlivých 
skupín alebo štátom. Pre naše účely budeme pre väč-
šiu prehľadnosť používať ad hoc termín Blízky východ, 
to znamená krajiny – Bahrajn, Irak, Izrael, Jemen, Jor-
dánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestínska ná-
rodná autonómia (Palestína), Saudská Arábia, Spojené 
arabské emiráty (SAE), Sýria a  Turecko. Blízky východ 
má okrem výnimočnej strategickej polohy a  obrov-
ských zásob nerastných surovín aj veľmi pestrú etnickú 
a náboženskú skladbu. Predovšetkým vzájomné vzťahy 
medzi arabským a židovským obyvateľstvom mali vplyv 
na regionálne a v širšom kontexte aj na medzinárodné 
záležitosti. 

S regiónom malo v minulosti úzke väzby bývalé Česko-
slovensko a následne aj SR ako člen EÚ a NATO. Postoj 

našej krajiny najmä v zahraničnej a bezpečnostnej po-
litike je adekvátny jeho záväzkom a povinnostiam ako 
riadneho člena vyššie spomínaných zoskupení.  

Vznik štátu Izrael a arabsko- 
izraelské vojny

14. mája 1948 o  16. hodine David Ben Gurion vyhlásil 
na slávnostnom zhromaždení Národnej rady v Tel Avive 
vytvorenie štátu Izrael. 15. mája 1948 zaútočili na Izra-
el ozbrojené sily piatich členov Ligy arabských štátov 
a  ofi ciálne sa začala prvá arabsko-izraelská vojna. Jej 
výsledkom bol neúspech arabských štátov a po skonče-
ní vojenských operácií v roku 1949 zväčšenie izraelské-
ho územia na úkor palestínskeho štátu o 20%. Z oblastí, 
ktoré sa stali súčasťou izraelského štátu, nastal masový 
odliv palestínskych Arabov v počte približne 600 000 – 
700 000 utečencov. Jeruzalem bol rozdelený na židovskú 
a arabskú zónu s vlastnou administratívou.

Zdroj: www.pozorovatel.sk/archiv/komu_skutocne_patri_palestina_html

Mapa č. 16: Palestínske územné straty v rokoch 1946 – 2000.

217Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



V roku 1956 egyptský prezident Gamál Abdal Násir vy-
hlásil vládne rozhodnutie o znárodnení Suezského 
prieplavu. Začala sa druhá arabsko–izraelská vojna 
(Sinajská, 1956-1957). Boje medzi britsko-francúzskymi 
a izraelskými jednotkami na jednej strane a egyptskými 
na strane druhej sa skončili rezolúciou Rady bezpeč-
nosti OSN a zásahom sovietskej diplomacie prostred-
níctvom ultimáta, týkajúceho sa okamžitého zastavenia 
bojov a následného rozmiestnenia mierových síl OSN. 

Začiatok šesťdesiatych rokov znamenal novú fázu v arab-
sko-izraelskom konfl ikte. V roku 1967 vypukla tretia arab-
sko-izraelská vojna (Šesťdňová), v ktorej Izrael obsadil 
Golanské výšiny, patriace Sýrii, Sinajský polostrov, 
patriaci Egyptu, západný breh Jordánu, egyptské pásmo 
Gazy a východný Jeruzalem.

Pokračujúca okupácia Sinaja a Golanských výšin a ne-
úspech v rokovaní medzi Izraelom a Egyptom a Izraelom 
a Sýriou viedli nového egyptského prezidenta Anwara el 
Sadata v tesnej spolupráci so sýrskym prezidentom Há-
fi zom Asadom k vojenskému útoku proti Izraelu v roku 
1973. Začala sa štvrtá arabsko-izraelská vojna (Jomkipur-
ská). Zasiahli do nej aj superveľmoci ZSSR a USA (dodáv-
ky zbraní). Arabské štáty reagovali na účasť USA na stra-
ne Izraela znížením ťažby ropy a rastom jej ceny. Ropa 
tak bola po prvýkrát použitá v arabsko-izraelskom kon-

fl ikte ako politický a nátlakový prostriedok. V roku 1979 
bola podpísaná v americkom Camp Davide mierová do-
hoda medzi Egyptom a Izraelom. V júli roku 1980 anek-
toval Izrael východný Jeruzalem a o rok neskôr Golanské 
výšiny. Na tzv. okupovaných územiach začal s budova-
ním židovských osád. Ako následok neustálej výstavby 
židovských osád spojenej s inými atakmi voči Palestín-
čanom sa začala v decembri roku 1987 na okupovaných 
územiach prvá palestínska intifáda, ľudové povstanie 
vedené Organizáciou na oslobodenie Palestíny. Intifáda 
trvala do roku 1993. Dňa 2. apríla 1989 bol za prezidenta 
Palestínskeho štátu zvolený Jásir Arafat. 

V  roku 1993 boli v Osle podpísané izraelsko-palestín-
ske mierové dohody. Dvaja hlavní aktéri tohto procesu, 
Jicchak Rabin a Jásir Arafat boli v roku 1994 odmenení 
Nobelovou cenou mieru. V roku 2000 sa začala druhá 
palestínska intifáda. Trvala až do roku 2005. V krajine 
sa rozpútala vlna násilia a  terorizmu sprevádzaná vý-
stavbou izraelského ochranného múru. Po smrti pa-
lestínskeho prezidenta Jásira Arafata ho nahradil vo 
funkcii Mahmúd Abbás. V roku 2006 zaútočil Izrael na 
susedný Libanon, ťažko poškodil jeho ekonomiku, spô-
sobil mu obrovské materiálne a ľudské škody. Konfl ikty 
prebiehali naďalej aj na okupovaných územiach (2006, 
2008, 2009, 2012, 2014) a bezpečnostná situácia je v ce-
lej oblasti pomerne komplikovaná.  

 

Historic Divisions of Israel / Palestine

Mapa č. 17: Historické rozdelenie Izraela/ Palestíny.
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Zhrnutie kapitoly
Blízky východ patrí k regiónom, ktoré sa pravidelne objavujú vo svetových médiách ako miesta 
nepokojov a konfl iktov. Spory medzi Palestínčanmi (Arabmi)) a Izraelčanmi (Židmi) siahajú do 
obdobia 1. svetovej vojny, nie sú teda „odveké“, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vyvrcholili 
v období po 2. svetovej vojne v  štyroch arabsko-izraelských vojnách a dvoch palestínskych 
intifádach. Blízky východ má značný strategický a geopolitický význam, čo ho predurčovalo už 
v minulosti stať sa predmetom záujmu veľmocí. Bývalé Československo dodávalo Izraelu pri 
jeho vzniku v roku 1948 vojenskú techniku, čo mu umožnilo úspešne sa brániť agresii okolitých 
arabských štátov. Následne sa v súvislosti s geopolitickými záujmami veľmocí politika zmeni-
la a Československo začalo výrazne podporovať palestínske snahy o sebaurčenie. V súvislosti 
s novou pozíciou samostatnej SR a jej členstva v EÚ a NATO zastávame postoj korešpondujúci 
s líniou európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky založenej na báze dialógu medzi zne-
priatelenými stranami v snahe o dosiahnutie konsenzu.             

Doplňujúci text

Palestína 

V  biblickej terminológii sa pod pojmom Palestína 
(hebr. Pelešet = „Filištínska krajina“, gréc. Palaisti-
ne) označovala krajina, ktorá bola dejiskom staro-
zákonných a  novozákonných udalostí. Používa sa 
aj označenie Kanaán, Zasľúbená zem, Svätá zem 
a Izrael. Svojou geografi ckou polohou medzi sta-
rovekým Egyptom a Mezopotámiou bola Palestína 
miestom neustálych vojenských stretov a konfl iktov 
mnohých národov. Najvýznamnejšími boli Filištínci 
a  Izraeliti. Na území Palestíny existovalo v ďalších 
storočiach Judsko-izraelské kráľovstvo s  hlavným 
mestom Jeruzalemom. Územie bolo neskôr pod 
vplyvom Ptolemaiovcov, Seleukovcov, Rimanov, 
Arabov, Osmanov, Francúzov a Britov. 

Sionizmus 

Počiatky sionizmu súvisia s  emancipáciou národ-
ného hnutia medzi európskym židovským obyvateľ-
stvom na konci 19. storočia. Myšlienka návratu Židov 
na Sion viedla k vývinu sionistického hnutia ako no-
vej formy moderného židovského nacionalizmu. Za-
kladateľom „politického sionizmu“ sa stal Theodor 
Herzl (1860-1904). Hlavnou ideou sionizmu bola nut-
nosť vytvorenia židovského štátu. Na 1. sionistickom 
kongrese v  Bazileji v  roku 1897 bol prijatý plán na 
zriadenie „židovskej domoviny“ v Palestíne. Na tento 
účel bola založená Svetová sionistická organizácia. 
Sionisti mali v čase 1. svetovej vojny a v medzivojno-
vom období svojich najväčších podporovateľov a fi -
nančných a  politických donorov vo Veľkej Británii. 
K jedným z nich patril aj neskorší britský ministerský 
predseda Winston Churchill (Fogaš 2008 a).
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1 Čo rozumiete pod pojmom 
antisemitizmus?

Ako by ste v grafe alebo 
v mapovom podklade znázornili 
nárast židovského obyvateľstva 
v Palestíne?

Vymenujte štyri arabsko-izraelské 
vojny.

Čo je to intifáda?

Ktoré krajiny patria do regiónu 
Blízkeho východu?

Aké termíny sa používali v histórii 
a používajú v súčasnosti pre územie 
Palestíny?

V čom je význam Suezského 
prieplavu?

Čo je to sionizmus a kde má korene?

5

Otázky a úlohy: ?
2

3

4

6

7

8

Kľúčové pojmy
Blízky východ – región zahŕňajúci krajiny na východ od Stredozemného mora 
vrátane Arabského polostrova a Perzského zálivu – patria sem tieto štáty: Bahrajn, 
Irak, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestínska národná 
autonómia (Palestína), Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Sýria 
a Turecko – pestré etnické (Arabi, Židia, Turci, Kurdi) a náboženské zloženie 
(judaizmus, kresťanstvo, islam, zoroastrizmus, bahaizmus) – obrovské zásoby 
nerastných surovín (ropa, zemný plyn).

Arabsko – izraelské vojny – štyri vojny medzi Izraelom a arabskými štátmi v rokoch 1948/49 (Palestínska), 
1956/57 (Sinajská), 1967 (Šesťdňová) a 1973 (Jomkipurská) – spôsobili značné straty na ľudských životoch, tisíce 
utečencov, veľké materiálne škody a znamenali posuny hraníc v regióne Blízkeho východu.

Palestína – v biblickej terminológii sa pod pojmom Palestína označovala krajina, ktorá bola dejiskom 
starozákonných a novozákonných udalostí, miesto vojenských stretov a konfl iktov mnohých národov 
(najmä Filištínci a Izraeliti) – hlavné mesto Jeruzalem – vplyv Ptolemaiovcov, Seleukovcov, Rimanov, 
Arabov, Osmanov, Francúzov a Britov.

Sionizmus – forma moderného židovského nacionalizmu – počiatky siahajú do 19. storočia - zakladateľom bol 
Theodor Herzl - hlavná idea sionizmu - nutnosť vytvorenia židovského štátu v Palestíne - najväčší fi nanční 
a politickí podporovatelia pochádzali z Veľkej Británie. (napr. Winston Churchill).

220 Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



Informácie v  rámčekoch majú pomôcť žiakom zorientovať sa v problematike izraelsko-palestínske-
ho konfl iktu prostredníctvom miesta najvýznamnejšieho stretu medzi židmi a moslimami (Chrámová 
hora), prostredníctvom najsilnejšej radikálnej islamskej organizácie v regióne (Hamas) a prostredníc-
tvom duchovného vodcu židovskej komunity (rabín).

Chrámová hora – sa nachádza v centre Jeruzalema a je stredom záujmu veriacich židov aj moslimov. 
Je to miesto, kde mal obetovať Abrahám Izáka. Z hlavnej svätyne sa zachoval iba základový kamenný 
múr (Múr nárekov), ktorý je najposvätnejším miestom vyznávačov judaizmu. Po Mekke a Medine je 
Chrámová hora tretím najposvätnejším miestom islamu. Prví chalifovia tu postavili Skalný dóm so 
zlatou kopulou, ktorá je dominantou starého Jeruzalema. V susedstve je postavená ďalšia významná 
mešita al-Aksá.  
Zdroj: Šlachta 2007

Hamas – je radikálna islamská organizácia založená v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Civilná zlož-
ka Hamasu sa venuje charitatívnej činnosti, prevádzkuje školy a má vlastný systém sociálneho zabez-
pečenia. Militantné politické krídlo sa venuje ozbrojeným akciám a teroristickým útokom na izraelské 
ciele, vrátane civilistov. Cieľom Hamasu je vytvorenie islamského štátu na území celej Palestíny a lik-
vidácia Izraela. Heslom Hamasu je: „Alah ako posledný cieľ. Prorok ako hlava, korán ako ústava, smrť 
pre Alahovu slávu ako najhorúcejšia túžba.“
Zdroj: Šlachta 2007 

Rabín – duchovný vodca židovskej komunity. Táto funkcia nebola v minulosti profesiou, ale bola vy-
konávaná popri zamestnaní. V niektorých komunitách sa dokonca vyžadovala úspešnosť v civilnom 
hospodárskom živote. V novodobej Palestíne bol zavedený úrad vrchného rabinátu, ktorý je v štáte 
Izrael rešpektovaný. Vrchní rabíni sú dvaja: sefardský a aškenázsky.
Zdroj: Pavlincová a kol. 1994 
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Aktivity:

Žiaci si pripravia v skupinách krátke prezentácie (predpríprava môže byť už doma) týkajúce sa 
života v Izraeli a to z nielen zo súčasnosti, ale aj z minulosti (napr. križiacke výpravy, púte do 
Svätej zeme, židovská mystika a pod.). Témy nadväzujú primárne na problematiku izraelsko- 
arabských (palestínskych) vzťahov, ich genézu a možnosti riešenia konfl iktov. Taktiež sa vedú 
diskusie pod odborným vedením pedagóga o tematike holokaustu, sionizmu, terorizmu, ale 
aj o slovenskej účasti na rôznych spoločných vedeckých a akademických projektoch medzi SR 
a Izraelom.  

 

Odporúčané linky:
http://www.israelipalestinianprocon.org/populationpalestine.html

www.pozorovatel.sk/archiv/komu_skutocne_patri_palestina.html

http://www.cas.sk/clanok/453513/byvaly-vojak-odhalil-hrozostrasne-detaily-svojej-prace-takto-
ludia-stracaju-zabrany-zabijat/
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Irak Na hodine dejepisu 
preberali žiaci najstaršie 
civilizačné centrá sveta. 
Pán učiteľ hovoril 
o tom, že za mnoho 
výdobytkov súčasnej 
kultúry alebo techniky 
vďačíme práve ľuďom 
pochádzajúcim z územia 
starej Mezopotámie. Nebyť 
napríklad Sumerov, tak 
by sme možno doteraz 
nosili svojich blízkych 
na nosidlách a nevozili 
sa v pohodlných autách. 
Žiaci boli týmto faktom 
prekvapení, pretože 
to, čo vidia a počujú 
v každodenných správach 
o Iraku, vrhá na túto oblasť 
úplne iné svetlo.   
Študijným cieľom tejto 
kapitoly je oboznámiť 
žiakov s konfl iktom 
v Iraku. Na území 
najstaršieho kultúrneho 
a civilizačného centra 
sveta, v Mezopotámii sa 
rozhorel konfl ikt, ktorý je 
výrazne fragmentalizovaný. 
Zaoberáme sa tu genézou 
tohto konfl iktu, vojenskou 
operáciou „Iracká sloboda“, 
ako aj faktom, že konfl ikt, 
ktorý je od nás vzdialený 
tisíce kilometrov, môže 
mať v konečnom dôsledku 
dosah na Európu, prípadne 
Slovensko. 
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Konfl ikt v Iraku

Počiatky konfl iktu v  oblasti historickej Mezopotámie 
siahajú do obdobia Osmanskej ríše, keď bolo toto úze-
mie jeho súčasťou. K  jadru krajiny nachádzajúcom sa 
v  úrodnom a  husto zaľudnenom Medziriečí pričlenili 
po skončení 1. svetovej vojny Briti ako správcovia man-
dátu Spoločnosti národov v roku 1920 priľahlé oblasti 
Iránskej a Arménskej vysočiny obývané predovšetkým 
Kurdmi. Vznikol nesúrodý celok, v  ktorom prevažovali 
šiíti (60%) nad sunnitmi (20 %). Ak vezmeme do úvahy 
aj etnické zloženie, tak nám vzniká pestrá mozaika do-
plnená o  Kurdov (17%), Turkov a iné minoritné skupiny 
(Gurňák, Blažík, Lauko 2007). Briti sa opierali vo svo-
jej politike o menšinovú skupinu sunnitov. Preferova-
li ich vo viacerých oblastiach politického, kultúrneho 
a spoločenského života. Do vývoja krajiny výrazne za-
siahol fakt objavenia ložísk ropy v medzivojnovom ob-
dobí. Ropa sa stala významným mocenským faktorom 
ovplyvňujúcim dianie v regióne Blízkeho východu. 

Zásoby ropy v Iraku sa odhadujú na približne 20 % sve-
tových zásob. V roku 1979 sa do čela štátu dostal Sad-
dám Husajn. Najdôležitejšie posty v krajine a v ozbro-
jených zložkách obsadili menšinové sunnitské klany zo 
stredného Iraku. Ovládali ropné bohatstvo a potláčali 
tvrdými represáliami majoritných šiítov, ako aj snahy 
Kurdov o zisk autonómie. V rokoch 1980 – 1988 prebie-
hal krvavý konfl ikt so susedným Iránom. Počas tohto 
konfl iktu bol Irak výrazne podporovaný ako materiálne, 
tak aj politicky USA. Po neúspechu voči Iránu nasledo-
vala okupácia Kuvajtu (1990), ktorá bola po následnom 
zásahu spojeneckých síl vedených USA v operácii „Púš-
tna búrka“ v  roku 1991 ukončená vyhnaním irackých 
vojsk z  okupovaných území. Režim Saddáma Husajna 
potlačil v ďalších rokoch povstania šiítov na juhu kra-
jiny a povstania Kurdov na severe. Embargo vyhlásené 
voči Iraku spôsobilo postupné zbedačovanie obyvateľ-
stva a  rapídne zhoršenie jeho sociálnej situácie (naj-
mä šiítov a Kurdov). Po útoku teroristov na USA v roku 
2001 sa začalo intenzívne obviňovanie irackého režimu 
z podpory terorizmu a z vlastníctva chemických a jad-
rových zbraní. Napriek chýbajúcim dôkazom o výrobe 
a vlastníctve zbraní hromadného ničenia a spolupráce 
s  teroristami, zaútočili bez mandátu OSN v  roku 2003 
USA a Veľká Británia na Irak. Začala sa operácia „Iracká 
sloboda“.

Operácia „Iracká sloboda“ 
a následné udalosti

Vojenská operácia „Iracká sloboda“, ktorá sa začala 
20. marca 2003 a „ofi ciálne“ sa skončila 1. mája 2003, 
mala za cieľ zvrhnutie diktátorského režimu Saddáma 
Husajna. Po nej nastalo v Iraku obdobie budovania irac-
kej štátnosti a celková povojnová rekonštrukcia krajiny. 
Od ukončenia ofi ciálnych vojenských akcií začali prebie-
hať po celom území krajiny násilnosti namierené proti 
koaličným jednotkám, medzinárodným civilným organi-
záciám a novo konštituovaným irackým politickým a bez-
pečnostným štruktúram. 30. januára 2005 sa uskutočnili 
v Iraku po takmer päťdesiatich rokoch demokratické par-
lamentné voľby. Prezidentom krajiny sa stal Kurd Džalál 
Talabání a premiérom šííta Núrí al-Málikí. 30. decembra 
2006 bol popravený bývalý iracký diktátor Saddám Hu-
sajn. Irak je parlamentná demokratická republika na čele 
s prezidentom. V súčasnosti je Irak krajina vyznačujúca sa 
politickou neistotou, rozvrátenou ekonomikou, značnou 
nezamestnanosťou, vysokým zahraničným dlhom, neu-
celenou, regionálne nevyváženou priemyselnou základ-
ňou viažucou sa predovšetkým na ropný sektor, nepro-
duktívnym a málo výkonným poľnohospodárstvom. 

Irak je roztrieštenou krajinou, kde denne zomiera, 
väčšinou pri samovražedných teroristických útokoch, 
priemerne 100 ľudí. K  tomu je potrebné pripočítať aj 
obete na strane Američanov a ich spojencov, ktoré už 
dávnejšie prekročili hranicu ofi ciálne priznaných 4000 
vojakov. Viaceré krajiny podporujúce inváziu USA a V. 
Británie do Iraku už svoje jednotky stiahli, vrátane slo-
venskej ženijnej jednotky (105 vojakov, 4 zahynuli), kto-
rá bola redislokovaná na Slovensko vo februári 2007. 
Problémom Iraku zostáva stále pomerne komplikovaná 
náboženská štruktúra. Sunniti tvoriaci väčšinu sa s ne-
vôľou dívajú na aktivity šiítskej vládnucej elity. Ďalšie 
náboženské menšiny (najmä asýrski kresťania, jazídi 
ai.) sa stávajú pravidelnými cieľmi útokov všetkých zú-
častnených strán. Výrazne kritická situácia bola na zá-
pade a severozápade krajiny, kde vyvíjal svoje aktivity 
Islamský štát. Aj keď po sérii útokov zo strany vládnych 
vojsk sa jeho teritórium zmenšilo (dobytie Mósulu), 
nedá sa hovoriť o  pokojnom regióne. Okupácia Iraku 
v  rokoch 2003 – 2011 si vyžiadala cca 5  000 obetí na 
strane okupačných síl (Američania a ich spojenci), pri-
bližne 17 000 zabitých irackých vládnych vojakov a cca 
162 000 Iračanov, z ktorých až 70 % tvorili civilisti (Gom-
bár, Pecha 2013). Budúcnosť Iraku je veľmi neistá a kla-
die pre medzinárodné spoločenstvo náročné otázky 
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súvisiace s jeho existenciou v súčasnej podobe. Európ-
ske a  transatlantické ekonomické a vojenské štruktú-
ry, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj SR, vnímajú 
posilnenie faktora bezpečnosti v regióne ako jednu zo 
svojich primárnych úloh. Konsolidácia pomerov v Iraku 
a na celom Blízkom východe má v konečnom dôsledku 
vplyv aj na stabilitu celého euroázijského priestoru.   

Doplňujúci text

Mezopotámia

Územie historickej Mezopotámie ležiace na sútoku 
riek Eufrat a Tigris patrí k najvýznamnejším kultúr-
nym a  civilizačným centrám sveta. V  tejto „kolíske 
ľudstva“ Sumeri vynašli písmo, koleso, hrnčiarsky 
kruh a ako prví na svete sa začali zaoberať matema-
tikou, právom a fi lozofi ou. Územie sa stalo miestom 
útokov a vpádov cudzích dobyvateľov. Od 7. storočia 
je oblasť pod vplyvom Arabov a islamu. Bagdad bol 
až do devastácie Mongolmi  v roku 1258 označovaný 
za perlu arabského sveta a centrum kultúry a vzde-
lanosti Blízkeho východu.

Islamský štát (IS) – arabské označenie (Dáiš – Dáeš) 
je teroristická organizácia, ktorá sa snaží o zriadenie 
univerzálneho wahhábitského chalifátu, nadväzujúc 
na myšlienky nového usporiadania sveta pod kura-
telou islamu. IS vedie pseudosvätú vojnu formou ne-
kontrolovaného teroru voči obyvateľom vyznávajú-
cim iné náboženstvo než sunnitský islam (kresťania, 
jazídi, šiítski moslimovia ai.). Prezentuje sa fyzickou 
likvidáciou vojakov, novinárov, humanitárnych pra-
covníkov, spojenou s medializáciou a ničením kultúr-
nych pamiatok vysokej historickej hodnoty (Palmýra, 
Nimrud, Hatra, Rakka, Mósul ai.). IS nie je uznaný na 
základe medzinárodného práva žiadnou krajinou 
sveta. Hlavným mestom je severosýrska Rakka. 

Zhrnutie kapitoly
Mezopotámia patrí k najvýznamnejším kultúrnym a civilizačným centrám sveta. Vďaka obyva-
teľom žijúcim na tomto území urobilo ľudstvo veľký krok vpred. Od 7. storočia sa dostala celá 
oblasť pod arabský a islamský vplyv. Udalosti, ktoré dennodenne sledujeme v médiách, sú odra-
zom súčasného vývoja. Po období trvania režimu Saddáma Husajna  a jeho pádu spôsobeného 
spojeneckými jednotkami západnej koalície sa Irak stal roztrieštenou krajinou plnou etnického 
a náboženského násilia, ku ktorému sa pridali aj aktivity novo konštituovaného Islamského štá-
tu. Snaha o stabilizáciu pomerov je v záujme svetových mocností, ako aj krajín, ktorých sa labilita 
krajiny dotýka sekundárne, napríklad v podobe státisícov migrantov prúdiacich do Európy.    

Mapa č. 18: Národnostné a náboženské zloženie 
obyvateľstva v Iraku.

Zdroj: ŠLACHTA, M. (2007): Ohniska napĕtí ve svĕtĕ. Kartografi e Praha, a.s. a Nakladatelství České geografi cké 
společnosti, s.r.o., s. 187
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Kľúčové pojmy
Irak – 3. najväčší arabský štát Ázie (po Saudskej Arábii a Jemene) sa nachádza 
v jej juhozápadnej časti pri Perzskom zálive – väčšinu obyvateľov tvoria 
Arabi, vyznávajúci islam – hlavným mesto je Bagdad – v Iraku sa v súčasnosti 
odohrávajú boje so zvyškami Islamského štátu.

Iracká sloboda – vojenská operácia, ktorá sa začala 20. marca 2003, pokračovala 
dobytím hlavného mesta Iraku, Bagdadu 9. apríla 2003 a „ofi ciálne“ sa skončila 
1. mája 2003 vyhlásením amerického prezidenta G. Busha o ukončení invázie – mala za cieľ zvrhnutie 
diktátorského režimu Saddáma Husajna – po nej nastalo v Iraku obdobie budovania irackej štátnosti 
a celková povojnová rekonštrukcia krajiny.

Saddám Husajn – iracký prezident (1979 – 2003) – predstaviteľ strany BAAS (Arabská strana 
socialistickej obrody) v Iraku – kult osobnosti – odsúdený irackým súdnym tribunálom za zločiny 
proti ľudskosti a popravený v roku 2006 v Bagdade.

Islamský štát (IS) – (arabsky Dáiš) - teroristická organizácia, ktorá sa snaží o zriadenie univerzálneho 
chalifátu (štátneho útvaru) pod nadvládou islamu – nekontrolovaný teror voči obyvateľom – fyzická 
likvidácia jej odporcov – ničenie kultúrnych pamiatok – územie Islamského štátu na pomedzí Iraku 
a Sýrie sa zmenšilo po útokoch spojeneckých vojsk na minimum.

1 Ktoré náboženstvá sú dominantné 
v Iraku?

Vysvetlite rozdiel medzi šiítmi 
a sunnitmi.

Kto sú to Kurdi a jazídi?

Ktoré oblasti Iraku anektoval 
Islamský štát?

V čom bol najväčší prínos 
Mezopotámie pre ľudstvo?

Kto to bol Saddám Husajn?

Prečo sa začala vojenská operácia 
Púštna búrka?

Aké udalosti predchádzali vojenskej 
operácii Iracká sloboda?

5

Otázky a úlohy: ?
2

3

4

6

7

8
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Aktivity:

Žiaci dostanú za úlohu pripraviť si na nadchádzajúcu hodinu aktuálne informácie z  regiónu 
Blízkeho východu zamerané na oblasť Iraku, ktoré sa odohrali počas týždňa a ktoré zachytili 
v médiách a na internete. Na hodine potom každý z nich v stručnosti prednesie túto správu aj 
so svojím komentárom. Ostatní spolužiaci mu dávajú otázky súvisiace s  danou informáciou 
a spolu s vyučujúcim analyzujú konkrétny problém. Popri tom si vysvetľujú základné pojmy 
týkajúce sa etnickej a náboženskej štruktúry obyvateľstva Iraku, ako aj význam pôsobenia 
slovenských vojakov na misii v  tejto krajine. Neodmysliteľnou súčasťou analýzy je práca 
s mapovými podkladmi, či už vo forme klasickej nástennej mapy, alebo interaktívnej tabule, 
aby si študenti uvedomili aj priestorovosť a geopolitické súvislosti danej problematiky.  

Odporúčané linky:
https://www.mzv.sk/

http://www.mzv.cz/jnp/

http://www.iir.cz/

https://www.etrend.sk/

http://www.parlamentnelisty.sk/

http://www.vhu.sk/vojenske-misie-slovenski-vojaci-v-sluzbach-mieru-stability-vo-svete-a-v-boji-
proti-terorizmu/
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Arabi – vlastným menom al-Arab patria k národom semitskej jazykovej skupiny. Žijú najmä na Blízkom 
východe, v severozápadnej a severnej Afrike a menšinovo najmä vo východnej Afrike. Zo svojho pô-
vodného teritória na Arabskom polostrove sa rozšírili ako hlavní nositelia nového náboženstva, islamu 
od 7. storočia postupne až do Španielska a južnej Ázie. Jazykom Arabov je arabčina, štvrtý najrozšíre-
nejší jazyk sveta. Je úradným jazykom v 25 štátoch a materinským jazykom pre cca 250 miliónov osôb. 
Arabčina je jedným z hlavných jazykov v OSN. Z arabčiny sa dostalo mnoho slov do jazykov európskych 
národov, slovenský nevynímajúc. Najviac arabských prvkov je v španielčine. K najznámejším slovám, 
ktoré obohatili slovenský jazyk, patria – algebra, algoritmus, alkohol, atlas, bazár, cifra, cukor, fl otila, 
zenit a ďalšie.
Zdroj: Fogaš 2010 b 

Mešita – kultová stavba určená na zhromažďovanie veriacich a k modlitbám. Prototypom mešity sa stal 
Mohamedov dom v Medine. Ten sa stal miestom prvých spoločných modlitieb a zároveň sa tu riešili aj 
záležitosti verejného záujmu – obce.  Typ domu poskytol základnú schému pre mešitu, ktorá bola ne-
skôr doplnená o monumentálne výškové doplnky – minarety, kupoly a vstupné brány. Interiér mešity 
je vybavený veľmi jednoducho. Účinnosť modlitby veriaceho je zaručená okrem iného postojom veria-
ceho, ktorého tvár musí byť obrátená k Mekke. Kvôli tomu je v mešite výklenok v stene (mihrab), ktorý 
naznačuje tento správny smer. Súčasťou interiéru je kazateľnica (minbar), odkiaľ Mohamed hovoril 
k veriacim. Základný typ mešít sa neskôr rozdelil na rôzne stupne podľa významu miesta, čo ovplyvňo-
valo výstavnosť a veľkosť stavby.
Zdroj: Pavlincová a kol. 1994

Chalifát – islamský štát riadený chalifom. Pôvodne znamenal územie, na ktorom je uplatňovaná moc 
obce veriacich. Inštitúcia chalifátu vznikla po smrti Mohameda (632). Centrom chalifátu bola najskôr 
stredná Arábia s hlavným mestom v Medine. Počas panovania umajjovskej dynastie sa územie chali-
fátu rozšírilo od Iberského polostrova cez severnú Afriku, Levantu, Mezopotámiu a Irán až po Strednú 
Áziu a povodie Indu. Jeho sídlo sa presunulo do Damašku. Idea chalifátu sa oživila v niektorých prú-
doch islamu v 19. storočí a v myšlienkach a činoch islamských fundamentalistov v 20. a 21. storočí 
(Islamský štát).
Zdroj: Pavlincová a kol. 1994

Informácie v rámčekoch majú rozšíriť obzor žiakov o termíny, s ktorými sa budú stretávať pravdepodobne aj v bu-
dúcnosti a súvisia s regiónom Blízkeho východu, ktorého súčasťou je  aj Irak.  
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