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Streszczenie: Bezpečnosť je životným záujmom 
občanov, sociálnych skupín, štátov a 
medzinárodného spoločenstva. Ľudské dejiny 
sú späté s hľadaním ciest, spôsobov a foriem 
zabezpečenia medzinárodnej, vnútornej aj 
vonkajšej bezpečnosti. Vnútorná bezpečnosť 
znamená vytvoriť taký stav usporiadania a 
poriadku v krajine, aby v nej mohla bezchybne 
fungovať demokratická spoločnosť. Regionálne 
bezpečnostné prostredie určené regionálnymi 
hranicami na geopolitickej mape, ktoré 
vymedzujú teritória susedných, prípadne aj 
okolitých štátov. Slovensko existuje v tomto 
prostredí a jeho bezpečnosť – ako malej krajiny 
– je vecou stability rozvoja jeho spoločnosti.  
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Abstract. Security is a vital concern of citizens, 
social groups, states and the international 
community. Human history is related to the 
search for ways and forms of securing interna-
tional, internal and external security. Internal 
security means creating a state of order in the 
country so that a democratic society can 
operate without fail. Regional security envi-
ronment is defined by regional boundaries on 
a geopolitical map defining the territory of 
neighboring or neighboring countries. Slovakia 
exists in this environment and its security - as 
a small country –it is a matter of stability for 
the development of its society. 
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ÚVOD 

Vnútornú bezpečnosť možno charakterizovať ako stav, v ktorom sú 

na minimálnu mieru eliminované ohrozenia štátu a jeho záujmov zvnútra 

a štát má vytvorené dostatočné právne prostredie, inštitúcie, zdroje, sily, 

prostriedky a mechanizmy na riešenie možných krízových situácií. Je to tiež 

spoločnosťou akceptovaná úroveň demokracie, ekonomickej prosperity, 

ochrany občanov a uplatňovania právnych noriem, ktorých zabezpečovanie 

je jednou zo základných funkcií štátu. K tomu problému sa vypracovalo 

množstvo teórii, koncepcií, projektov a stratégií avšak s vývojom spoločnosti 

sa menia aj podmienky na zaistenie bezpečnosti, vznikajú nové hrozby a 

riziká, ktoré sú dnes, oproti minulosti v mnohých prípadoch sofistikovanejšie. 

Aj z tohto dôvodu sú, a aj budú otázky bezpečnosti vždy aktuálne a ľudstvo 

sa k nim bude vracať dovtedy, kým sa nezaistí trvalý mier vo svete. Ak sa na 

problém bezpečnosti pozrieme pragmaticky, Kantova teória o pax prerpetua 

v diele „K večnému mieru“ je utópia a k otázkam bezpečnosti sa 

bezpečnostná veda bude vracať pravidelne. V tomto článku sa budeme 

venovať vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky v kontexte novej teórie 

bezpečnosti. 

VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ 

Volner vo svojej publikácií Nová teória bezpečnosti hovorí 

o bezpečnosti ako o konkrétnom -historickom fenoméne, ktorý vždy 

aktuálny, prítomný, týka sa konkrétneho javu, procesu, veci, vzťahu, za 

konkrétnych okolností a podmienok, v konkrétnom priestore a čase, 

v konkrétnej forme prejavu a kvalite. Ak dnes hovoríme o niečom čo je 

bezpečné, za okamih sa môže stať nebezpečné. V niektorých prípadoch je 

konkrétny jav bezpečný a za iných podmienok a okolnosti môže byť 

nebezpečný. Pre jedného bezpečný, pre iného nebezpečný (VOLNER, Š.  

2007, s. 99). 

Metodologicky je dôležité si uvedomiť, že bezpečnosť nie je možnú 

skúmať ani vysvetľovať mimo hraníc nebezpečnosti. Inak povedané, metodo-

logicky je osobitne dôležité určiť hranice dokedy môžeme hovoriť, že istým 

v je bezpečný a kedy je už nebezpečný. Takýmito hranicami môžu byť štátne 
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hranice či hranica EÚ. Pri riešení otázok bezpečnosti je nutné definovať poj-

my ako riziko, hrozba a ohrozenie. 

RIZIKO 

Pod pojmom riziko môžeme chápať javy a procesy, ktoré síce priamo 

nepôsobia na jednotlivcov, región, štát či národ, ale v určitých prípadoch pri 

neopatrnom správaní sa, alebo za určitej situácie či podmienok alebo v istej 

fáze svojho vývoja môžu vyvolať javy a procesy, ktoré sa transformujú na 

hrozby. V odbornej literatúre je možné sa stretnúť s rôznymi definíciami 

pojmu riziko, pretože sa spája s rôznymi činnosťami človeka. Spoločným zna-

kom všetkých definícií je, že riziko obsahuje prvok neistoty, ak dôjde 

k nežiaducej činnosti a vzniku nepriaznivých situácií. Riziko je tiež 

interpretované ako pravdepodobnosť vzniku technogenných alebo 

prírodných javov sprevádzaných vznikom, formovaním a pôsobením 

nebezpečenstiev, pričom dochádza k sociálnym, ekonomickým, ekologickým 

a iným škodám, alebo ujme na zdraví človeka (t.j. dôsledkom).(Zákon 

124/2006 z 2). 

HROZBA 

Hrozba vyjadruje objektívny jav, ktorý je už oproti riziku aktuálnejší, 

reálnejší, citeľnejší a nám bližší. Pôsobí na konkrétny systém. Hrozbou môžu 

byť živelné pohromy (napr. povodeň, požiar, kalamita), havárie (napr. 

dopravná nehoda, kontaminácia vody, výbuch, radiácia), spoločenské javy 

(napr. vojnový konflikt, zločin) , ekonomické javy (napríklad finančná kríza, 

pohyb menového kurzu, nedostupnosť úveru,) alebo správanie jednotlivcov 

(napríklad chyba obsluhy, krádež, neoprávnené užívanie, zneužitie 

právomoci). 

Ak sa pozrieme na tieto dva pojmy, riziko je objektívny jav ktorý 

predstavuje základ budúcich hrozieb, ktorý vytvára isté podmienky a priestor 

pre budúce možné hrozby. Riziko je to čo sa môže reálne stať, ale nemusí. 

Hrozba je už jav, ktorý pôsobí deštrukčne na určitý objekt. Preto na pred-

chádzanie hrozieb, je nevyhnutné eliminovať riziká na minimum. 

 

https://managementmania.com/sk/uver-credit
https://managementmania.com/sk/pravomoc
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OHROZENIE 

Pojem ohrozenie je na rozdiel od hrozby nutné odlišovať, a vnímať 

tento pojem ešte bezprostrednejšie ako hrozbu. Pôsobí už priamo na funk-

čnosť objektu.(VOLNER, Š., 2007, s. 1004-105.). 

VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Vývoj vnútornej bezpečnosti Slovenskej je v rozhodujúcej miere 

ovplyvňovaný jej zahraničnou bezpečnostnou politikou. Integrálnou súčasťou 

zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky sú najmä dobré susedské 

vzťahy, zintenzívnenie politicko – vojenskej spolupráce s Českou republikou, 

Poľskom a Maďarskom. Aktuálnou bezpečnostnou novinkou je podpísanie 

vykonávacích zmlúv k dohode o vzájomnej ochrane vzdušného priestoru 

medzi Slovenskou a Českou republikou začiatkom roka (2018), v ktorej sa 

projekt tzv. „spoločného neba“ stal realitou. Ide o významný krok 

k posilneniu vnútornej bezpečnosti a ochrane krajín dohody o spolupráci 

v prípade hrozby teroristického útoku, alebo v prípade situácie, že by 

niektorá zo zmluvných krajín nebola schopná zabezpečiť ochranu svojho 

vzdušného priestoru. Tento krok možno vnímať ako snahu o interoperabilitu 

spoločne konať pri plnení stanovených úloh.(JURČÁK, V. a kol. 2009, s. 223). 

Súčasne sú však podľa nášho názoru pre vnútornú bezpečnosť  vážnejšie tzv. 

asymetrické hrozby. Teda nie hrozby vojenského charakteru, ale hrozby 

vyplývajúce z aktuálneho diania vo svete. Terorizmus, vývoj jadrového pro-

gramu, nelegálna migrácia, úpadok morálky, sociálny úpadok, miešanie kul-

túr, extrémizmus, zvyšovanie napätia medzi etnikami, kriminalita, korupcia, 

prehlbovanie rozdielov medzi sociálnymi vrstvami (stráca sa tzv. stredná 

vrstva), civilizačné choroby, pandémie, ekologické havárie, zmeny klímy 

a pod. to všetko vplýva na obyvateľstvo ako hrozba. Vnímanie týchto hrozieb 

senzitívnejšie, ba priam aj ich „privlastňovanie“  však do istej miery 

znásobuje fakt, že ľudstvo  21. storočia je vystavené vďaka novým 

technológiám toku informácii prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Všetky 

negatívne javy, hrozby a riziká o ktorých sa dozvieme, nech sa dejú 

kdekoľvek na svete, vnímame a pociťujeme ako vlastne napriek faktu, že 

mnohé z nich existujú v iných častiach sveta, iných kontinentoch a nie 
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v našom regióne. Z tohto dôvodu je nutné rozlišovať vnútorné bezpečnostné 

problémy Slovenskej republiky na:  

 reálne hrozby a riziká - skutočné bezpečnostné problémy vo vnútri 

krajiny (zvyšujúce sa extrémistické nálady, korupcia, kriminalita, 

vandalizmus, kybernetické riziká, zdravotné riziká, ekologické havár-

ie, živelné pohromy, ekonomická a sociálna nerovnosť v krajine 

a pod.)  

 domnelé hrozby a riziká – bezpečnostné problémy existujúce mimo 

regiónu, ktoré priamo neohrozujú vnútornú bezpečnosť Slovenska 

a jej obyvateľov, avšak prostredníctvom moderných informačných 

technológií a internetu sme k nim „bližšie“ a vnímame ich ako nám 

hroziace (konflikty na Blízkom východe, teroristické útoky vo svete, 

okupácia regiónov teroristickou skupinou Islamský štát, 

Severokórejské jadrové testy, etnické a náboženské prenasledovania 

na africkom kontinente, sociálne nepokoje v Južnej Amerike a pod.) 

 Vnútornú bezpečnosť štátu e frekventovane používaná v súvislosti 

s pojmami verejný poriadok, verejná bezpečnosť alebo verejné zdravie. Na-

priek faktu, že vplyvom globalizácie sa stierajú  rozdiely medzi vonkajšou 

a vnútornou bezpečnosťou, domácou a zahraničnou politikou, čo môže pre 

stav bezpečnosti predstavovať vážnu hrozbu. Negatívne na to vplýva aj zv-

yšujúce sa vplyvy neštátnych aktérov – rôznych skupín, organizácií 

a nadnárodných sietí. Pre vnútornú bezpečnosť Slovenskej republiky 

predstavujú najväčšie ohrozenia: 

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN – Organizovaný zločin v SR je možné 

charakterizovať teritoriálnou pôsobnosťou organizovaných a zločineckých 

skupín. Z dôvodu zvyšovania zisku z nelegálnej činnosti postupne dochádza k 

nárastu vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými členmi rôznych skupín, 

samotnými skupinami navzájom a taktiež k ich  prepojeniu na zahraničie. 

Väčšina skupín sa neorientuje výlučne na páchanie jedného druhu trestnej 

činnosti, ale na súbežné páchanie najmä : 
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- závažnej násilnej trestnej činnosti, ktorá je v prevažnej miere páchaná 

podporne k ostatným druhom trestnej činnosti. Cieľom násilia môže 

byť demonštrácia sily, postavenie členov skupiny, ovládnutie te-

ritória a trhov, vyvolanie strachu a rešpektu a taktiež podriadenosti 

partnerov, 

- ekonomickou trestnou činnosťou, ktorá je zameraná najmä na daňové 

a úverové podvody, faktoringové podvody, sprenevery 

a skresľovanie údajov obchodnej evidencie, znižovanie dane 

z príjmov prostredníctvom fiktívnych faktúr, poisťovacích podvodov 

a rôznymi spôsobmi legalizácie príjmov z trestnej činnosti. 

Zaznamenaný bol zvýšený nápad trestnej činnosti spojenej 

s neoprávneným uplatňovaním nadmerných odpočtov dane 

z pridanej hodnoty, 

- všetkých druhov drogovej trestnej činnosti so snahou premeniť územie 

SR z tranzitnej krajiny na cieľovú, teda na perspektívny odbyt drog 

pochádzajúci z medzinárodného obchodu. Na Slovensku sa neustále 

zvyšuje aj vlastná produkcia drog a to hlavne syntetických drog 

a marihuany. Syntetické drogy (pervitín a extáza) sú vyrábané 

v špeciálne upravených laboratóriách a marihuana je pestovaná 

najčastejšie hydropónne, 

- obchodovaním s ľuďmi (predovšetkým kupliarstvom a detskou porno-

grafiou). 

U hlavných predstaviteľov jednotlivých zločineckých skupín je v čoraz 

väčšej miere zrejmá snaha o začlenenie sa do podnikateľského prostredia, 

teda páchanú trestnú činnosť nahradiť bežnými podnikateľskými aktivitami. 

Stredné články skupín majú snahu o zhodné konanie, avšak z dôvodu nedo-

statku vstupného kapitálu sa naďalej súbežne zameriavajú aj na páchanie 

násilnej, drogovej, ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. Ak je pri pá-

chaní trestnej činnosti potrebné použiť „hrubú silu“ využívané sú  najnižšie 

články skupín. Ďalším charakteristicky novým fenoménom v oblasti organi-

zovanej kriminality sú podvody s nehnuteľnosťami, pri páchaní ktorých pách-

atelia využívajú spravidla osoby zo slabších sociálnych vrstiev. Evidovaný je 
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taktiež trend, kedy nelegálnu činnosť organizovaných skupín využívajú súkr-

omní podnikatelia, ktorí sa pokúšajú ovplyvňovaním a zastrašovaním odstaviť 

konkurenciu. Častejšie sa zaznamenáva nárast ekonomickej trestnej činnosti 

v oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

Prostriedkom na jeho elimináciu je vytváranie vhodných nástrojov 

(napr. zrušenie bankového tajomstva, odstránenie daňových rajov v EÚ, 

ochrana detí a zastavenie obchodovania s ľuďmi prísnejšími trestami pre 

páchateľov a pod.) na jeho prevenciu v spolupráci so zahraničnými partner-

mi. 

Informačné a komunikačné systémy – prijímať opatrenia na obmedzenia 

kybernetických útokov najmä na informačné siete štátnej a verejnej správy, 

spolupracovať so zahraničnými partnermi v oblasti utajovaných informácií. 

Spravodajské služby – odhaľovanie a zamedzenie aktivít cudzích 

spravodajských služieb namierených proti záujmom štátu. 

EXTRÉMIZMUS - Hrozby extrémizmu sú v súčasnosti stále vysoko aktuálne. 

Dotýkajú sa všetkých demokratických štátov, SR nevynímajúc. Prejavy nená-

visti voči príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických 

skupín, ale aj náboženstiev prinášajú so sebou nebezpečenstvo priameho 

ohrozenia riadneho fungovania demokratickej spoločnosti. Pravicový extr-

émizmus popiera rovnosť ľudí, čo sa na jednej strane prejavuje jednostranne 

vyšším hodnotením vlastného etnika, národa alebo rasy, z  čoho pramení  

typický etnocentrizmus, nacionalizmus či antisemitizmus a rasizmus.  Na 

druhej strane sa prejavuje ponižovaním skupín, ktoré považuje za cudzie, 

menej hodnotné, či ideologicky nevyhovujúce. 

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, BEZPEČNOSŤ OSÔB A MAJETKU  

Z pohľadu štruktúry trestnej činnosti sú najčastejšie páchanými tres-

tnými činmi majetkové trestné činy. Najmarkantnejšou majetkovou trestnou 

činnosťou sú krádeže motorových vozidiel s ktorou je následne spätá ďalšia 

trestná činnosť ako sú legalizácia príjmu, ekonomická a drogová trestná 

činnosť. 
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V rámci ochrany verejného poriadku  útvary služby poriadkovej polície Poli-

cajného zboru : 

1. sa podieľali na ochrane osôb, predovšetkým pred útokmi na ich 

život, zdravie, ako aj na ich česť, osobnú slobodu a dôstojnosť, 

2. spolupôsobili pri ochrane majetku právnických osôb a fyzických 

osôb, predovšetkým pred poškodzovaním a krádežami,  

3. plnili úlohy a vykonávali služobné zákroky proti narušiteľom vere-

jného poriadku, a ak bol verejný poriadok narušený alebo ohro-

zený, robili opatrenia na jeho obnovenie, najmä v súvislosti 

s konaním dôležitých zhromaždení, športových podujatí 

a verejných kultúrnych podujatí,  

4. predchádzali a zabraňovali porušovaniu pravidiel občianskeho 

spolunažívania.  

 V kontexte hromadného narušenia verejného poriadku eviduje od-

bor poriadkovej polície prezídia Policajného zboru narastajúci počet takýchto 

konaní najmä v spojitosti s organizovaním športových podujatí.  

V súvislosti s riešením trestnej činnosti páchanej futbalovými vý-

tržníkmi je potrebné poukázať na nárast  trestných činov a priestupkov počas 

národných a medzinárodných futbalových zápasov. Ako hlavné riziká ohroz-

enia sa v budúcnosti  javia organizované prejavy vandalizmu, výtržníctva, 

chuligánstva a zneužívanie športových podujatí na politické ciele. V tejto 

súvislosti možno predpokladať, že tento trend bude pokračovať. (Minister-

stvo vnútra, 2010). 

NELEGÁLNA MIGRÁCIA 

Obdobie po vstupe SR do Schengenu sa vyznačuje tým, že SR prestá-

va byť len tranzitnou krajinou, ale postupne sa stáva cieľovou krajinou. Toto 

pozorujeme predovšetkým u štátnych príslušníkov Vietnamu a Ukrajiny, ktorí 

vstupujú na územie SR legálne, ale po zániku povolenia na pobyt nevycestujú 

v určenej lehote z územia SR do domovskej krajiny, ale sa naďalej zdržiavajú 

na území SR, čím sa ich pobyt na území SR stáva nelegálnym. S takýmto pre 

migranta jednoduchším spôsobom nelegálnej migrácie, t.j. nie neoprávnen-

ým prekročením vonkajšej hranice SR, ale neoprávneným pobytom po legá-
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lnom vstupe, sa stretávame čoraz častejšie. S týmto trendom migrácie sa 

stretávajú aj mnohé vyspelé štáty západnej Európy.   

Za rok 2016 eviduje polícia celkom 1962 prípadov neoprávneného prek-

ročenia vonkajšej štátnej hranice SR a 208 prípadov neoprávneného pobytu 

na území SR. V roku 2015, kedy nelegálna migrácia dosiahla vrchol od vstupu 

Slovenska do shengenského priestoru bolo zaznamenaných 2313 prípadov 

neoprávneného prekročenia vonkajšej štátnej hranice a 222 prípadov neop-

rávneného pobytu. 

V celoeurópskom meradle poklesla vlani migrácia výraznejšie, ako na Sloven-

sku. Polícia to vysvetľuje tým, že cez naše územie pokračovala nelegálna 

migrácia ľudí, ktorí sa nachádzajú na takzvanej balkánskej trase, najmä v 

Srbsku a Macedónsku. Podľa posledných informácií sa tu mimo shenge-

nského priestoru nachádza v súčasnosti ešte 74.000 osôb a je predpoklad, že 

majú záujem pokračovať v trase. 

Mimoriadne dôležitou medzinárodná spolupráca ozbrojených 

a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky s partnerskými orgánmi pri 

výmene a riešení spoločných operácií. Zahraničná i obranná politika využívala 

k realizácii bezpečnostných záujmov SR medzinárodné organizácie, ktorých 

je členom ako aj cielený rozvoj bilaterálnych vzťahov. Prechodom na euro 1. 

januára 2009 Slovensko úspešne zavŕšila svoju plnú integráciu v Európskej 

únii. Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti získala Slovenská republika 

ďalší nástroj garancie svojej bezpečnosti.  

Členstvo Slovenska v NATO, Európskej únii, OBSE a ďalších 

medzinárodných organizáciách prispelo k stabilite bezpečnostného prostre-

dia a tak možno konštatovať, že jej bezpečnostná situácia je stabilizovaná. 

Nedošlo k bezprostrednému ohrozeniu ústavného zriadenia, zvrchovanosti, 

územnej celistvosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Hrozba rozsiah-

leho ozbrojeného konfliktu na európskom kontinente je malá.  Na území SR 

nie je zaznamenaná žiadna priama aktivita teroristických skupín, ani priamy 

útok organizovaného zločinu na chránené objekty a osoby.(Ministerstvo 

vnútra, 2010). 
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