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Anotace:
Článek denuje koncept nebezpečnosti, který chápe jako syntézu pojmů: hrozba,
riziko a ohrožení. Autor zmíněné termíny nově denuje a nabízí koherentní klasikaci
hrozeb a rizik v 21. století.
¬¬¬

Metodologicky je dôležité si uvedomiť, že bezpečnosť nie je možné skúmať ani
vysvetľovať mimo hraníc nebezpečnosti. Inými slovami povedané, metodologicky je
osobitne dôležité (aspoň približne, v abstrakcii) určiť hranicu dokedy môžeme hovoriť,
že istý jav je (v podstate a prevážne) „bezpečný“, a kedy je už „nebezpečný“. Takýmito hranicami môžu byť napríklad štátne hranice, hranica Európskej únie, hranica
NATO, hranica geopolitických záujmov, kritická hranica vojenskostrategickej rovnováhy, hranica civilizácií, hranica náboženstiev, zlomová línia, hranica ekonomického
rastu, dostatočná bezpečnostná hranica, demogracká hranica, ale i hranica bezpečnosti a nebezpečnosti. atď. Skúmanie bezpečnosti ľudí a ľudstva bez skúmania toho, čo
ich ohrozuje, je metodologicky (teoreticky i prakticky) chybné.
V tomto článku budem (pracovne a zjednodušene) pojem „nebezpečenstvo“ chápať
ako súhrn hrozieb a rizík. Teda, ak nevieme čo je nebezpečné, akým hrozbám a rizikám sme vystavovaní, potom ani nemôžeme vedieť čo je pre nás bezpečné, resp. ako si
zaisťovať svoju bezpečnosť. Dokedy existujú hrozby a riziká (subjektívne alebo objektívne), dovtedy je aj aktuálna potreba zaisťovania bezpečnosti. Príroda i spoločnosť,
ľudstvo, štáty, národy a jednotlivci sú permanentne vystavovaní najrôznejším hrozbám
a rizikám. V celom historickom vývoji prírody a spoločnosti nie je momentu, kedy by
neexistovali, alebo na ne nepôsobili nejaké hrozby a riziká. Preto skúmanie problému
hrozieb a rizík vystihuje najhlbšiu podstatu, najefektívnejší smer skúmania problému
bezpečnosti. Zaisťovanie bezpečnosti je – veľmi stručne povediac – úsilie o elimináciu,
oslabenie, prekonanie, prispôsobenie či odstránenie konkrétnych hrozieb a rizík.
Najskôr – len veľmi letmo – k pojmom „hrozba“, „riziko“ a „ohrozenie“.
V odbornej literatúre sa najčastejšie denuje rozdiel medzi týmito pojmami tak,
že zatiaľ čo pojem „hrozby“ vyjadruje objektívne existujúce ohrozenia (javy), potom
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pojem „riziká“ sú subjektívnym vyjadrením, resp. odrazom hrozby, ako objektívneho
fenoménu v ľudskom vedomí.
V tejto práci však budem tieto pojmy chápať inakšie. Pod pojmom „hrozby“
budem chápať také javy a procesy ekonomického, politického, sociálneho, vojenského,
geopolitického, ekologického, vedeckotechnického, informačného, morálnoduchovného
charakteru na najrôznejšej úrovni spoločenského života (od individuálnej až po globálnu), ktoré priamo negatívne pôsobia na prírodu a spoločnosť, ohrozujú ich existenciu,
fungovanie a rozvoj.
Pod pojmom „riziká“ budem chápať také javy a procesy, ktoré síce priamo a bezprostredne nepôsobia na ľudstvo, národy, štáty, jednotlivcov, ale ktoré za istého „neadekvátneho“, „chybného“ správania sa (napríklad štátu vo vnútornej alebo zahraničnej
politike), alebo za konkrétnej situácie, za istých konkrétnych podmienok, v istej fáze
svojho vývoja môžu vyvolať javy a procesy, ktoré sa transformujú na hrozby. Pre štát
by mali byť riziká tzv. varovné signály, tzv. rizikové polia, kritická fáza, etapa, kde by
nemal vstúpiť, ak nechce aby sa postavili, otočili proti nemu, aby ho neohrozovali. Pojem
„hrozba“ vyjadruje objektívny jav, ktorý je oproti pojmu „riziko“ aktuálnejší, reálnejší,
otvorenejší, časovo bližší, obsahovo užší, identikovateľnejší, „hmatateľnejší“, disponibilnejší, ktorý reálne „negatívne“, „deštruktívne“ pôsobí na konkrétny jav, systém.
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 (ale nemusí
nevyhnutne) reálne stať; javy, z ktorých môžu (ale nemusia) vzniknúť reálne hrozby.
Hrozba je jav, ktorý reálne a evidentne priamo začína deštrukčne pôsobiť. Ak poznáme
riziká, potom môžeme predísť vzniku alebo pôsobeniu hrozieb. Hlad a chudoba je rizikový faktor, ktorý može prerásť do faktoru hrozby (migrácia, kriminalita, pandémie,
sociálne konikty, extrémizmus atď.) Vysoká produkcia tovární, ktorá zároveň spôsobuje znečistenie ovzdušia, sama o sebe ešte nemusí byť hrozbou pre ľudstvo. Je to však
riziko, že ak sa znečistenie ovzdušia zvýši natoľko, že zmení koncentráciu vzduchu
a naruší ozónovú vrstvu našej atmosféry, potom sa takáto výroba (v takejto svojej etape
a rozsahu) stáva pre ľudstvo hrozbou.
Pojmy „hrozba“ a „ohrozenie“ budem odlišovať v tom zmysle, že pojem „ohrozenie“ budem chápať ako ešte bezprostrednejšie a priamejšie deštrukčné pôsobenie už
celostnosti a funkčnosti systému, priame prenikanie do jeho vnútornej štruktúry, ohrozovanie jeho ďalšieho vývoja a existencie. (obrázok č. 1)
Rozdiel týchto pojmov sa pokúsim priblížiť na príklade zbraní hromadného ničenia. Samotná existencia týchto zbraní je rizikom, možnosťou, že sa použijú, že ich použitie spôsobí veľkú škodu a smrť tisícom ľudí. Presnejšie, už úspešný laboratórny pokus
rozbitia jadra atómy (jadrová reakcia) priniesol na svet riziko (na ktoré upozorňovali
mnohí vedci) jej využitia pre výrobu atómových zbraní. Existencia atómovej bomby
(v laborátoriu, v sklade) samo o sebe ešte nie je hrozbou, ale určite v sebe nesie
riziko jej možného použitia, teda jej možnej hrozby (preto taká pozornosť bezpečnostných aktérov na kontrolu jadrových programov v jednotlivých štátoch). Zaradenie
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atómovej bomby do armádnych štruktúr, jej využívanie ako nástroja pre odstrašovanie, silového pôsobenia, nátlaku, medzi krajinami, ktoré sú v konikte, alebo v nepriateľskom vzťahu, je hrozbou ich použitia (typické pre celé obdobie studenej vojny medzi
USA a ZSSR). Využívanie zbraní hromadného ničenia ako faktoru vojenského nátlaku,
v stave ich mobilizácie a pripravenosti ich použiť, je „ohrozovaním“ (Karibská kríza,
Kórejská kríza, Vietnamská vojna). V horšom slova zmysle by potom nasledovalo už len
použitie atómovej bomby (zbraní hromadného ničenia) (Hirošima). Použitie atómovej
bomby na Hirošimu už nebolo riziko, ani hrozba, ani ohrozenie, ale priamo katastrofa.
Hrozba však vznikla pre všetky „nepriateľské“ štáty, ktoré tieto zbrane nevlastnili,
a proti ktorým mohli byť kedykoľvek použité. Preto v „záujme bezpečnosti“, odstrašenia ich použitia sa ostatné mocnosti veľmi rýchlo poponáhľali takúto zbraň vyrobiť,
vlastniť. Začala etapa vzájomného jadrového ohrozovania. Rovnaká jadrová hrozba
(rovnováha jadrovej hrozby) bola na oboch stranách nepriateľských blokov.
riziká
hrozby
ohrozenie
riziká

hrozby

ohrozenie
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Obrázok č. 1: Riziká, hrozby, ohrozovanie a napadnutie
Najvyššími stupňami ohrozenia bezpečnosti štátu sú: proces aktivácie hrozieb,
proces priameho ohrozovania a otvorený útok (napadnutie) nepriateľa, kedy dochádza
k priamemu ohrozovania štátu. Jedná sa o proces, v ktorom hrozby objektívneho i subjektívneho, vonkajšieho alebo vnútorného charakteru aktívne a priamo pôsobia na
štát, spôsobujú jeho deštrukciu, rozklad a oslabovanie jeho moci a sily, narúšajú jeho
štruktúru, stabilitu, celistvosť, integritu a funkcie. Za danej situácie je zaistenie bezpečnosti štátu akútne, spojené predovšetkým s nevyhnutnosťou prijímania konkrétnych
a ráznych komplexných opatrení na odvrátenie hrozieb. Osobitný význam tu má aktivácia vojenských mechanizmov bezpečnosti. V opačnom prípade bezprostredne hrozí
deštrukcia, rozklad, likvidácia, podmanenie, podriadenie štátu atď.
Dôležitou úlohou je určenie celej štruktúry hrozieb a rizík a miery ich podielu na
ohrozovaní bezpečnosti systémov. V súčasnosti je oveľa viac bezprostredných hrozieb
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a rizík nevojenského, než vojenského charakteru. Ba je možno povedať, že trvanie alebo
zotrvávanie na vnímaní problému bezpečnosti ako čisto vojenského (vojensko-politického) fenoménu je v 21. storočí pre ľudstvo škodlivé a nebezpečné. Ani Slovensko, ani
Česká republika momentálne nedenujú žiadne priame (ani v najbližšej budúcnosti)
vojenské nebezpečenstvo, resp. úsilie nejakého štátu vojensky napadnúť našu krajiny.
Vojenská hrozba v pravdepodobnostnom význame a v časovo vzdialenejšom horizonte
je možná v súvislosti s rozšírením dnes už existujúcich koniktov v geopolitických
ohniskách Eurázie, osobitne Blízkeho a Stredného východu, Kaukazu a Ďalekého
východu do európskeho (Európska únia) a atlantického priestoru (NATO). Tu niekde
sú možné zdroje hrozieb a rizík, tu niekde nachádzame príčiny a dôvody zaisťovania
bezpečnosti (vrátane vojenskej) aj nášho štátu. Samozrejme týmto problém zaisťovania
našej bezpečnosti nemože končiť.
Hrozby a riziká môžeme skúmať z rôznych aspektov, prístupov a úrovní. V tejto
časti sa pokúsim naznačiť niektoré možné prístupy k ich klasikácii. Spomeniem len
niekoľko základných prístupov a kritérií. Hrozby a riziká (teda i bezpečnosť) môžu
byť:
1. Globálne až individuálne. Bezpečnosť je viacúrovňová sieť, v ktorej sú sieťovo
prepojené jednak príroda a spoločnosť, a jednak všetky úrovne ľudského spoločenstva.
Súčasná bezpečnosť ľudstva nie je len (alebo prevážne) globálna, štátna, národná alebo
individuálna. Je zároveň aj globálna, aj štátna, aj národná, aj skupinová, ale aj individuálna. O globálnej bezpečnosti možno hovoriť práve vtedy, keď dochádza k prepojeniu
všetkých týchto rovín ľudskej aktivity, keď zároveň prenikne až do individuálnej roviny
bezpečnosti. Len javy a procesy, ktoré zasahujú a ovplyvňujú vývoj prevážnej väčšiny
jednotlivcov (klimatické zmeny, informačná explózia, trh, nancie, bieda, migrácia,
AIDS, terorizmus, zbrojenie atď.), alebo zakladajú takéto následky (objavenie Ameriky – globálny medzinárodný systém, objavenie a použitie jadrovej zbrane v Hirošime
– globálna hrozba a dosah zbraní hromadného ničenia, nadnárodné korporácie – globálny trh, internet – globálna komunikácia), majú globálny charakter. Globálne hrozby
a riziká ovplyvňujú, resp. ohrozujú existenciu, vývoj, fungovanie a rozvoj celého ľudstva, aj keď nie všade a v rovnakej miere a intenzite (AIDS, terorizmus, globálne otepľovanie, kriminalita, hlad a chudoba, migrácia atď.) Avšak individuálne konkrétne javy,
procesy a veci, ktoré ohrozujú len konkrétnych jednotlivcov na konkrétnom mieste,
v krátkom čase, ale neohrozujú existenciu, vývoj podstatnej väčšiny ľudí, na väčšine
miestach, ktoré nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj, nie sú globálnym javom, teda
ani priamo neovplyvňujú globálnu bezpečnosť ľudstva. Globálne môže existovať len
skrz štátne, národné, skupinové a individuálne. Individuálne v tomto význame nesie
pečať globálneho. Neplatí to však absolútne a opačne. V skutočnosti nenájdeme žiadny
jav, ktorému dávame prívlastok „globálny“ ak nie je v prevážnej miere aj individuálny,
ak akýmkoľvek spôsobom neovplyvnil prevážnu väčšinu ľudí, ľudstva. Avšak individuálne v podobe jednotlivého nemusí byť nevyhnutne a zároveň aj globálne. Teda, nemôže
byť bezpečnosť ľudstva v globálnom rozsahu a význame, ak nie je zároveň zaistená
i bezpečnosť civilizácií, národov, štátov, skupín a jednotlivcov. Naopak, ak chceme
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budovať stabilnejšiu a trvalejšiu bezpečnosť pre jednotlivých ľudí, pre väčšinu jednotlivcov, jednotlivé štáty a národy, musíme riešiť všetky príčiny a faktory existencie globálnych hrozieb a rizík ľudstva, vybudovať globálny bezpečnostný systém, globálne
prostredie a podmienky jeho bezpečného fungovania a rozvoja, zaistiť jeho globálnu
bezpečnosť. Napríklad globálne ohrozovanie celého ľudstva existenciou a možnosťou
použitia zbraní hromadného ničenia vzniklo vďaka objaveniu a skonštruovaniu prvej
atómovej, chemickej, biologickej, psychologickej atď. bomby zásluhou niekoľkých
vedcov, politikov a vojakov, jednotlivcov. Na rozdiel od iných prírodných a spoločenských javov riešenie tohto globálneho ohrozenia je teda (možno) v rukách jednotlivcov,
najmä politikov. Avšak, akonáhle výroba atómovej zbrane bude v silách mnohých jednotlivcov či skupín, potom bude mať oveľa globálnejší, nebezpečnejší charakter. Jej
použitie bude pravdepodobnejšie a masovejšie. Potom už riešenie tohto globálneho problému a rizika ľudstva bude oveľa zložitejšie, ak vôbec možné. Zvrátiť, zastaviť hrozbu
rozpútania jadrového koniktu bolo možné (teoreticky) v počiatočnej fáze. Obdobne je
to i s riešením pandémií. Ak by sa dokázali odhaliť počiatočné príčiny a počiatočné
stavy ochorenia a šírenia choroby (napríklad AIDS, SBS, vtáčej chrípky atď.), počiatočná hrozba pre ľudí, potom by riešenie mohlo byť rýchlejšie. Keď vírus začne mutovať, meniť si formu svojej existencie a šírenia, bude táto hrozba i jej riešenie oveľa
väčšie, ťažšie.
Z metodologického hľadiska je preto rozdiel medzi skúmaním a objasňovaním
bezpečnosti ako globálneho fenoménu, ako makro javu a bezpečnosti ako individuálneho fenoménu, ako mikro javu. Hoci predstavujú neoddeliteľné, súbežne pôsobiace
fenomény, dve krajnosti, rozdielne úrovne, dve stránky toho istého javu, procesu, či
siete, z metodologického a epistemologického ich nie je možné skúmať a objasňovať
„naraz“, akoby jedným ťahom, z jedného aspektu, rovnakým prístupom, rovnakými
metódami. Skúmanie a objasňovanie podstaty globálnych hrozieb (AIDS, klimatických
zmien, hladu, migrácie, informačnej explózie, terorizmu, kriminality atď.) nie je možné
skúmať napríklad len cestou skúmania miliónov indivíduí, analýzou ich pocitu bezpečnosti. Rovnako je ťažko dospieť k objektívnemu poznaniu vzniku pocitu bezpečnosti
alebo pocitu ohrozenia u jednotlivcov, ak nepoznáme objektívne hrozby a riziká, ktoré
tento pocit (oprávnene alebo neoprávnene) vyvolali. Mnoho ľudí sa cíti bezpečne, napriek tomu, že sú objektívne vystavovaní rôznym rizikám a hrozbám, ktoré si neuvedomujú, alebo nepociťujú. Existujú však aj jednotlivci, ktorí sa cítia ohrození, nakoľko
v istých konkrétnych javoch vidia hrozby, hoci objektívne hrozbami a rizikami vôbec
nie sú. Vnútorný vývoj siete bezpečnosti, jej úrovní a vzájomných vzťahov má svoje
etapy, fáze, stupne zrelosti, svoju vratnosť a nevratnosť.
2. Subjektívne a objektívne. Z tohoto hľadiska sa v teórii bezpečnosti môžeme
stretnúť s dvoma skupinami názorov, s dvoma prístupmi. Podľa jednej skupiny názorov je bezpečnosť chápaná, skúmaná a vysvetľovaná ako subjektívny fenomén, podľa
druhej skupiny názorov ako objektívny fenomén.
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Prvá skupina teoretikov skúma predovšetkým mikrobezpečnosť, resp. bezpečnosť
na individuálnej úrovni, ako pocit nebezpečenstva/bezpečnosti, vnímanie a uvedomenie
si hrozieb a rizík. Uprednostňujú psychoanalytický, politickopsychologický alebo sociálnopsychologický prístup. Veľmi zjednodušene (jednostranne) to možno vyjadriť tak,
že ak ľudia nepociťujú nebezpečenstvo, ak nevidia a neuvedomujú si hrozby a riziká,
potom sa cítia bezpečne, nepociťujú a neuvedomujú si potrebu zaisťovať si svoju bezpečnosť, a naopak. Z toho potom odvodzujú požiadavku formovania vedomia bezpečnosti. Z takéhoto prístupu by mohla vzniknúť otázka: Ako mohli obyvatelia Indonézie
čeliť obrovskej prírodnej katastrofe v decembri 2004, systematicky a programovo si
budovať bezpečnostný systém (ak nebudeme hovoriť o zodpovednosti, ekonomickej
a technologickej schopnosti jednotlivých tamojších štátov v Indickom oceáne), keď väčšina občanov takýmto pocitom a vedomím nebezpečenstva nedisponovali? Ako docieliť u občanov potrebu budovania svojho bezpečného okolia, systému bezpečnosti, keď
nepociťujú a neuvedomujú si hrozby a riziká, že ich niečo ohrozuje? Teda táto skupina
teoretikov hľadá riešenie problému bezpečnosti v psychike človeka, v bezpečnostnom
vedomí, v schopnosti vidieť, vnímať a uvedomovať si nebezpečenstvá a riziká, teda
i bezpečnosť.
Druhá skupina teoretikov skúma makrobezpečnosť, resp. hrozby a riziká ako
objektívny fenomén. Celá škála hrozieb a rizík, problém zaisťovania bezpečnosti ľudí,
sa podľa tejto skupiny teoretikov, nachádza mimo ľudského vedomia, resp. v objektívnej
realite. Ohrozenie človeka – podľa nich – vôbec nesúvisí s tým, nezávisí od toho, či a čo
si uvedomujú alebo neuvedomujú, čo pociťujú, ale závisí (len) od objektívnych, od nich
nezávislých javov a procesov. Preto hľadajú cesty riešenia problému bezpečností ľudí
v objektívne existujúcich javoch a procesoch, ktoré ich existenciu a rozvoj ohrozujú.
Prednostne skúmajú najrôznejšie prírodné a spoločenské procesy a ich vplyv na existenciu a rozvoj ľudí, spoločnosti, sveta. Až následne na to denujú, čo ich ohrozuje a čo
nie, ako by sa mali správať, aby si zaistili svoju bezpečnosť. Z takéhoto prístupu by
mohla vzniknúť otázka: Nepodcenili štáty Indického oceánu, jej zodpovedné osobnosti
a inštitúcie, vrátane medzinárodných kontrolných (seizmických) inštitúcií skúmanie,
sledovanie a meranie seizmických pohybov v tomto regióne? Prečo nebol vybudovaný
seizmický merací, kontrolný a varovný systém? Alebo sa o tomto (objektívne existujúcom) trení a pohybe veľkých plôch pod zemskou kôrou vedelo, len neboli dostatočné
nančné a technologické zariadenia? Alebo boli tieto seizmické pohyby „neznáme
a nové“? Odpoveď na tieto otázky môže byť aj taká, že nikto o ničom nevedel, že
predsa čo sa deje pod našou zemskou kôrou, to je veľká neznáma. Kto sleduje poznatky
v tejto oblasti asi by s takouto odpoveďou nebol spokojný. Ale, ako by sa odpovedalo na
také hrozby a riziká, ako sú hlad, bieda, migrácia, terorizmus, kriminalita, náboženský
extrémizmus? Veď to sú javy, ktoré sú očividné, viditeľné, ktoré v „treťom svete“ pociťuje takmer každý tretí občan. Sú natoľko sieťovo prepojené s prírodným a sociálnym
okolím, že o ich objektívnej existencii nie je možné pochybovať.
Som toho názoru, že hrozby a riziká, bezpečnosť nie sú len subjektívne, alebo len
objektívne. Zároveň a súbežne sú aj subjektívne aj objektívne. Dôležité je poznať ako
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stav vnímania a pociťovania nebezpečenstva, tak i tie objektívne javy a procesy, ktoré
nezávisle od toho, či ich vnímane, či si ich uvedomujeme, deštrukčne pôsobia na prírodu a spoločnosť. Treba preto skúmať ako rovinu individuálnu, bezpečnostné vedomie,
pocit bezpečnosti/nebezpečnosti, tak i rovinu objektívnu, javy, ktoré ohrozujú človeka
akoby „zvonku“, mimo neho, nezávisle od neho. Nemožno ignorovať, alebo preceňovať
jednu alebo druhú, resp. jeden alebo druhý prístup. Efektivita budovania bezpečnostných ekologických systémov je rozdielna tam, kde ľudia, štáty si uvedomili a pocítili (na
vlastnej koži), čo to je ekologická katastrofa. Na druhej strane, ak ľudia prehnane, neadekvátne alebo neopodstatnene pociťujú strach, hrozbu (povery, fámy, existencia nadprirodzených síl a tvorov, pomsta bohov, neúmerný strach z informačných systémov),
vyvíjajú aktivitu, ktorá môže vyvolať iné nebezpečenstvá a riziká, napr. viesť k panike,
veľkým energetickým stratám. Je potrebná dialektická syntéza, aplikovaný racionalizmus, ktorý nám umožní oba prístupy vliať do jedného myšlienkového prúdu a takto
nájsť racionálne riešenia.
Treba ďalej rozlišovať aj medzi dvojicou kategórií subjektívne a objektívne hrozby
a riziká (resp. bezpečnosť) a subjekt a objekt ohrozenia (resp. bezpečnosti). V druhom
vzťahu sa jedná o kategórie, ktoré patria do problému bezpečnosti ako cieľavedomého
procesu, cieľavedomej činnosti (riadenie bezpečnosti, bezpečnostné pôsobenie, budovanie bezpečnosti, zaisťovanie bezpečnosti, udržiavanie bezpečnosti, bezpečnostná politika štátu, systém bezpečnosti atď.). V tomto vzťahu subjektom i objektom hrozieb,
rizík a bezpečnosti môže byť človek, sociálna skupina, politická strana, štát, národ,
civilizácia, medzinárodná organizácia, ľudstvo ako celok i príroda. Preto je metodologicky dôležité upresniť v akom vzťahu a funkčnej závislosti sa tieto javy, veci, procesy,
vzťahy a štruktúry nachádzajú. Ak napríklad hovoríme o realizácii preemptívnych opatrení USA proti terorizmu, potom subjektom je vláda USA a objektom teroristická skupina (napríklad al-Kaidá). Ak hovoríme o záškodníckych akciách teroristickej skupiny
s cieľom spôsobiť škody USA, potom objektom by sú USA a subjektom teroristická skupina. Subjektovo-objektový prístup musí byť vždy konkrétny až jedinečný. Subjektami
bezpečnosti v najširšom slova zmysle môžu byť všetky spoločenské subjekty a jednotlivci, ktorí vyvíjajú cieľavedomé pôsobenie na objekty bezpečnosti, rôzne javy, vzťahy,
veci a procesy, ktoré ohrozujú ľudí (ľudstvo) s cieľom vybudovať širší bezpečnostný
systém, ako súhrnu vnútorných bezpečnostných štruktúr a vonkajšieho bezpečnostného
prostredia.
Najkomplexnejším (všeobecným) subjektom budovania bezpečnosti je štát (dnes
skôr koalícia či aliancia štátov), ktorý permanentne uskutočňuje bezpečnostné pôsobenie
na všetky svoje vnútorné a vonkajšie javy a procesy s cieľom zaistiť si svoju bezpečnosť,
prežitie a rozvoj. V tomto zmysle objektom zaisťovania bezpečnosti sú všetky elementy,
procesy a vzťahy (politické, vojenské, ekonomické, sociálna, duchovné, vedecko-technické, informačné, geopolitické, ekologické) ako vo vnútri spoločnosti, tak i v medzinárodnom vonkajšom prostredí, ktoré koniec koncov vedú k zaisteniu bezpečnosti.
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3. Vonkajšie a vnútorné. Takéto členenie hrozieb a rizík, resp. bezpečnosti
vyplýva z členenia prírodných a spoločenských javov ako celostných systémov (na
mikro i makro úrovni), ktoré majú svoje ohraničenie. Dovnútra od tejto hranice je relatívne uzavretý systém, vnútrajšok, a za touto hranicou je vonkajšok, širší systém, ako
jeho okolie a prostredie.
Hlavný problém u tohoto členenia spočíva v skúmaní komunikácie, komunikačných vzťahov medzi vnútrajškom (bezpečnostného) systému a jeho vonkajškom, bezpečnostným prostredím. V teoretickej činnosti sa stretávame i stým, že sa oddeľujú
a osobitne skúmajú vnútorné hrozby a riziká, resp. vnútorná bezpečnostná štruktúra,
vnútorný bezpečnostný systém, vnútorná bezpečnosť a ich vplyv na vonkajšie hrozby
a riziká, vonkajšiu bezpečnosť, a osobitne, „oddelene“ sa skúmajú vonkajšie bezpečnostné podmienky, prostredie, okolie, vonkajšie bezpečnostné javy a ich vplyv na vnútornú bezpečnosť. Skúmanie vnútornej bezpečnosti predpokladá analýzu vnútornej
štruktúry, jej podsystémov, elementov, vzťahov, procesov, funkcií a hraníc. Takto
môžeme skúmať človeka a jeho prírodné a spoločenské prostredie, skupinu a spoločnosť, štát a medzinárodné vzťahy, štát a svetový politický systém, aliancie a globálny
bezpečnostný systém, spoločnosť a prírodu, človeka a informácie, armádu a spoločnosť atď. Vždy však treba aplikovať konkrétno-historický prístup, presne denovať, čo
je predmetom skúmania, čo je vnútorný systém a čo je jeho okolie, vonkajší systém.
V jednom prípade môže byť totiž vnútorným bezpečnostným systém človek, v inom
štát, alebo aj globálny spoločenský systém oproti svojmu širšiemu prírodnému systému
– vesmíru. Slovensko patrilo v roku 2003 do vonkajšieho bezpečnostného prostredia
Európskej únie. Dnes patrí do vnútornej bezpečnostnej štruktúry Európskej únie. Opäť
chcem poznamenať, že ako vnútorné hrozby a riziká, resp. vnútorná bezpečnosť, tak
i vonkajšie hrozby a riziká, resp. vonkajšia bezpečnosť sú neoddeliteľné, sú stránkami
toho istého javu – bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Preto aj keď v istej fáze poznania sa
skúmajú oddelene, v záujme hlbšieho postihnutia jej podstaty a charakteru je v konečnej
fáze žiadúca ich syntéza, resp. uplatnenie aplikovaného racionalizmu.
4. Aktuálne a potenciálne (latentné). Nie všetky hrozby pôsobia rovnakou
mierou a intenzitou, nie všetky majú rovnakú formu zrelosti a rovnakú formu prejavu.
Tie hrozby a riziká, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť, ktoré „priamo“ a „otvorene“ prejavujú svoj ohrozujúci, deštrukčný vplyv a ktoré sú „viditeľné“, prejavujú
sa a pôsobia – takpovediac – v plnej nahote, označujeme pojmom „aktuálne“, alebo
„otvorené“ hrozby. Tie hrozby, ktoré pôsobia sprostredkovane, v skrytej forme, ktorých
prejavy sú ešte ťažko viditeľné, sú ešte v nerozvinutej podobe, označujeme pojmom
„potenciálne“ alebo „latentné“. U aktuálnych hrozieb vyvstáva pred subjektami bezpečnosti (bezpečnostnými aktérmi) povinnosť okamžite konať, prijímať rozhodnutia
a uskutočňovať priame a rázne kroky na odstránenie alebo elimináciu priamo pôsobiacich hrozieb. U potenciálnych hrozieb je hlavná pozornosť subjektov bezpečnosti
sústredená na dôsledné vytypovanie a analýzu možných hrozieb, ktoré pravdepodobne
za istých podmienok, po dozretí príčin, faktorov a základov hrozieb môžu priamo
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a otvorene ohrozovať bezpečnosť. V tomto štádiu je skúmanie sústredené skôr na
prejavy hrozieb, ich znaky a príčiny. Skúmanie potenciálnych hrozieb je mimoriadne
dôležité, lebo umožňuje subjektom bezpečnosti buď eliminovať ich deštrukčné pôsobenie, alebo oveľa efektívnejšie čeliť týmto hrozbám v štádiu ich otvoreného a priameho pôsobenia. Umožňujú preventívne s časovým predstihom budovať bezpečnostný
systém, eliminovať možné deštrukčné následky budúcich možných ohrození. V tejto
práci budem pojem „otvorené“ a „aktuálne“ hrozby stotožňovať s vopred denovaným
pojmom „hrozby“ a pojem „latentné“, „nepriame“, „skryté“ hrozby stotožňovať s denovaným pojmom „riziká“.
5. Systémové a nesystémové (hrozby a riziká). Pod pojmom „systémové“ budem
chápať všetky procesy, vzťahy a veci, ktoré súvisia prevážne s vnútorným systémom
bezpečnosti (mikro alebo makro, individuálnym alebo globálnym, prírodným alebo
spoločenským). V tomto význame bude systémová hrozba jav, vec, proces a vzťah,
ktorý vyplýva prevážne z vnútornej štruktúry, stavu a kvality (mikro alebo makro, prírodného alebo spoločenského) systému. Jedná sa o hrozbu, ktorá vyplýva z dynamickej
povahy systému, uktuačných pohybov a anomálií, ktoré sa v systéme vyskytujú a ďalej
rozvíjajú, množia. Vyplýva to z nedokonalosti systému, jeho nezrelosti alebo „prezretia“, morálneho zastarania, opotrebovanosti, nefunkčnosti systému a jeho jednotlivých
elementov a funkčných vzťahov. Taký systém sám produkuje hrozby, resp. javy a procesy, ktoré ohrozujú systém z vnútra, oslabujú ho a rozkladajú. Napríklad systém jednej
strany, jedného vládcu v sebe zahŕňa hrozbu vzniku totalitného a „uzatvoreného“ politického systému. Byrokratický politický systém v sebe zahŕňa nebezpečenstvo korupcie. Politika izolacionizmu v medzinárodných vzťahoch môže ohroziť ďalší rozvoj štátu.
Korupcia je systémovou vadou (hrozbou) nedokonalého spoločenského systému. Ozbrojený konikt medzi Tureckom a Gréckom (Cyprus) je systémovou hrozbou vo vnútri
bezpečnostného systému NATO. Počítačové vírusy sú systémovými hrozbami informačného systému. Havária v Černobyle bola hrozba, katastrofa, ktorá vyplývala z nedokonalosti a zastaranosti technológie systému jadrovej elektrárne.
Pod pojmom „nesystémové“ budem chápať veci, procesy a vzťahy, ktoré nepredstavujú stále, pevné zložky štruktúry systému. Majú dva zdroje: jednak vo vnútri systému, ako nesystémový element, proces a vzťah (napríklad za socializmu opozičné
strany, ilegálne strany, nezákonné aktivity a subjekty), a jednak z vonku, mimosystémové. V socialistickom politickom systéme je napríklad nesystémový princíp pluralizmus, alebo volná súťaž politických strán, naopak, v demokratickom pluralitnom
systéme je mimosystémový princíp vedúcej úlohy strany; v plánovitom hospodárskom
socialistickom systéme bolo súkromné vlastníctvo a trhový princíp nesystémovým,
neprijateľným prvkom; naopak v liberálnom trhovom hospodárstve je zas nesystémový,
neprijateľný princíp spoločného štátneho vlastníctva; členským štátom NATO nemôže
byť krajina, ktoré odmieta alebo neuznáva systémové kvality tohto vojenskopolitického
uskupenia: liberalizmus, západné hodnoty a kultúru, demokraciu a pluralizmus atď.).
Pre spoločenský systém je napríklad nesystémovou hrozbou živelná katastrofa (vonkaj79
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šia hrozba), hoci vo väčšine prípadov práve spoločnosti spôsobuje veľké (ekonomické,
ľudské, ekologické, sociálne atď.) straty. Napríklad v súvislosti so spomínanou haváriou
v Černobyle by bola „nesystémová“ hrozba vtedy, keby ku katastrofe došlo v dôsledku
teroristického útoku, zemetrasenia, alebo náhodného dopadu meteoritu priamo na jadrovú elektráreň.
6. Symetrické a asymetrické. Jedná sa o mnohovýznamové pojmy. Budem ich
spájať s takými dvojicami pojmov, resp. s takými hrozbami a rizikami, ktoré sú: v rovnováhe a v nerovnováhe, v pomere a v nepomere, vyvážené a nevyvážené, porovnateľné a neporovnateľné, súmerné a nesúmerné, ohraničené a neohraničené, statické
a dynamické, stále a nestále. V istom slova zmysle je rovnováha symetria. Z hľadiska
vnútornej rovnováhy hovoríme o symetrickom rozdelení, zastúpení jednotlivých komponentov, veličín, ktoré sú vo funkčnom pomere, veľkosti, v istej rovnováhe, v požadovanej miere. Narušenie vnútornej rovnováhy môže viesť k asymetrii jednotlivých
elementov, vzťahov a procesov, teda i k narušenie funkčnosti systému, jeho bezpečnosti.
Ak porovnávame rovnováhu medzi viacerými bezpečnostnými systémami, potom aj
tu spájame predstavu rovnováhy so symetriou. Napríklad vojenskostrategická rovnováha medzi štátmi predpokladá, aby z hľadiska kvality a kvantity vojenských strategických zdrojov a prostriedkov bola i istá symetria. Napríklad výrazná asymetria medzi
štátmi v počte a kvalite vojenských prostriedkov (osobitne zbraní hromadného ničenia)
nemôže viesť k zaisteniu ich vojenskej rovnováhy, teda ani k rovnakej vojenskej bezpečnosti. Rozdiel, asymetria v objeme, dynamike a tempe ekonomického rozvoja medzi
krajinami znamená, že je tu rozdiel, nerovnováha, odlišná úroveň ekonomickej bezpečnosti. Podľa tejto logiky bol bipolárny systém, resp. vojenskostrategická rovnováha
medzi Východom a Západom relatívne symetrická. Naopak súčasný hegemonistický
globálny bezpečnostný systém je unipolárny, teda asymetrický.
Pod pojmom „symetrické“ chápeme i porovnateľné veličiny a kvality. Môžeme
porovnávať počty a kvalitu zbraní, môžeme porovnávať vzdelanosť ľudí, môžeme
porovnávať objem, kvalitu a tempo ekonomického rastu, môžeme porovnávať veľkosť
územia, surovinové zdroje, demogracké veličiny atď. V tomto zmysle porovnateľné
veličiny, kvantitu a kvalitu hrozieb môžeme chápať ako symetrické hrozby. Takýmito
javmi, veličinami môžu byť HDP štátu, rozloha štátu, energetické zdroje, technologická
vyspelosť, výzbroj a početnosť armád, vzdelanosť, nezamestnanosť, negramotnosť, kriminalita, chudoba, choroby, počet opozičných strán, korupcia atď. Naopak, veličiny,
procesy, veci, kvality, ktoré nevieme porovnať nazývame ako asymetrické. Napríklad
asymetrický vzťah majú také „neporovnateľné“ veci ako početnosť armády verzus
náboženský fanatizmus, stála armáda verzus teroristické skupinky, počet tankov verzus
morálny stav obyvateľstva atď. Vo vzťahu k bezpečnosti majú asymetrický charakter
i také javy, ako sú: informačná technológia, informácie, počítačové vírusy, kultúra,
náboženstvo, tradície, morálka, nenávisť, strach, panika, fanatizmus, biologický vírus,
ekologická katastrofa, strach, sila slabých, (Brzezinski), korupcia atď. Ak u porovnateľných – symetrických, veličín (väčšinou) platí, že 1 + 1 = 2, potom u neporovnateľných –
asymetrických veličín takáto matematika neplatí. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti je
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mimoriadne ťažké nájsť ako u symetrických, tak aj (prevážne však) u asymetrických
také elementy, vzťahy a procesy, ktoré svojim rastom, počtom a kvalitou priamo úmerne
zvyšujú aj bezpečnosť („pomerná“ rovnováha bezpečnosti. Aj jedna teroristická skupinka môže spôsobiť obrovské materiálne a ľudské straty. Aj jedna informácia môže
zmariť výsledný efekt tisíca informácií. Koľkými informáciami disponovali bezpečnostné centrá USA tragického dňa 11. 9. 2001? Bolo by to veľmi veľké číslo. Chýbala
možno jedna alebo desať relevantných informácií, ktoré by pomohli predísť tejto tragédii. Na tejto teroristickej akcii je názorne vidieť, že informácie, terorizmus, „skrytá
vojna“, náboženský extrémizmus, nenávisť atď. majú vo vzťahu k bezpečnosti asymetrický charakter. Ukázala sa tu asymetria i medzi bezpečnostným systémom (ako inštitúciou) a zákerným konaním skupinky teroristov.
7. So statickými a dynamickými hrozbami a rizikami súvisí aj ďalšia skupina hrozieb a rizík: stabilné a nestabilné. V celom súbore hrozieb a rizík, resp. v bezpečnostnom systéme môžeme hovoriť o elementoch, vzťahoch a procesoch, ktoré majú
relatívnu stabilitu, stálosť. V spoločenských systémoch sa jedná predovšetkým o také
„stále“ negatívne a deštrukčné javy ako sú: kriminalita, korupcia, nenávisť, egoizmus,
revanšizmus, apatia, bieda, opozícia (deštrukčná), choroby, vírusy (biologické i počítačové) atď. K stabilným, stálym hrozbám a rizikám, resp. k stabilnej bezpečnosti zaraďujem nielen „statické“, aj tie dynamické vzťahy a procesy, ktoré majú „stabilný“, „stály“
a opakovateľný charakter. Napríklad parlamentné voľby (ako faktor hrozby alebo
bezpečnosti) sú dynamickým procesom, pravidelne sa opakujúcim, nutným prvkom
demokracie, preto sú pokladané za stály, pevný jav, prvok demokratického politického
systému. Nehľadiac na to, pre konkrétnu vládu môžu predstavovať veľké riziko. Táto
priama demokracia môže byť však ohrozená napríklad takou asymetrickou udalosťou
akou sú volebné podvody, falšovania. Existujú však aj také javy, ktoré sú dynamické, ale
nestále, ktorých existencia v systéme je sporadická, premenlivá, ktoré v rôznom čase
vyvíjajú odlišnú intenzitu a smer pôsobenia, ktoré raz pôsobia na podporu systému,
inokedy na jeho oslabenie, ohrozenie, javy, ktoré často majú charakter anomálií, uktuácií, či chaosu (klimatická situácia, verejná mienka, akciový trh, revolúcia). Takéto javy
nazývame dynamické – premenlivé. Bezpečnosť štátu môžu ohroziť napríklad aj také
premenlivé procesy, ako sú náhle a mimoriadne intenzívne klimatické zmeny, ekologická havária, náhle ochorenia obyvateľstva, nečakané politické kauzy, náhly pád meny,
zmena verejnej mienky, náhla imigrácia, kolaps na burze akcií, vojenská intervencia,
teroristický útok atď.
Samozrejme nie je to priamoúmerný, ohraničený a priamočiary vzťah. Statické,
či stále bezpečnostné elementy, vzťahy a procesy prispievajú k istej stabilite, teda aj
k trvalejšej bezpečnosti systémov. Stabilita bezpečnostného systému, resp. stabilná, ale
dynamická bezpečnosť viacej „odoláva“ tlaku hrozieb a rizík. Charakteristická je pre
ňu stabilná vnútropolitická situácia, stabilná ekonomika, stabilná demogracká štruktúra, stabilná armáda atď. Dynamická, ale nestabilná, nestála bezpečnosť je sprevádzaná mnohými stratami, anomáliami, uktuáciami a entropiou a preto sa nachádza
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oveľa bližšie ku kritickej hranici, než bezpečnosť stabilná. Na druhej strane však dynamická „stabilná“ bezpečnosť je pružnejšia, variabilnejšia a efektívnejšia. Preto nepredpokladá sústredenie veľkej pohotovostnej, defenzívnej sily a energie. Požiadavka je
položená skôr na pružnosť, efektívnosť, ráznosť, sústredenosť, účinné usmerňovanie
sily a energie, bodové pôsobenie, preemptívne akcie atď. Vo vojenskobezpečnostnej
stratégii USA sa začali presadzovať, najmä po 11. septembri 2001, práve takéto črty
a princípy dynamickej a ofenzívnej bezpečnosti.
8. Pravidelné a chaotické. Táto klasikácia, prístup bude mať (objektívne) z roka
na rok väčší význam. Existujú hrozby a riziká, ktoré možno zaradiť do kategórie, skupiny tzv. pravidelných a tzv. chaotických. Chaotické javy možno ďalej rozdeliť jednak
na tie, ktoré vznikajú v rámci pravidelných, opakovateľných, symetrických procesov
a javov, a jednak na tie, ktoré majú podobu anomálií, mimosystémové javy, asymetrické, pôsobiace akoby zvonku. Striedanie ročných klimatických období je pravidelným
javom, ale potopy, uragány, seizmické poruchy sú sporadické, náhodné javy, spôsobujúce ľudom, ekonomike chaos, straty, hrozbu. V súčasnosti už nie je možné tvrdiť
a predpokladať, že stabilné, stále a pravidelné bezpečnostné javy sú bezpečnejšie ako
ich protiklady. Veď práve náhoda, alebo cielený zásah, asymetrická chyba v pravidelných a masových systémoch a procesoch (letecká prevádzka, internet, doprava, obchod,
výroba, distribúcia energie, akciový trh atď.) spôsobuje oveľa väčší chaos a deštrukciu,
než u javov nepravidelných a nestálych. Na tomto princípe funguje terorizmus, na tomto
princípe sa pripravuje informačná a „asymetrická“ vojna.
U pravidelných hrozieb a rizík je možné vyslovovať predpovede, predvídať ich
dopady a následky, preventívne čeliť týmto hrozbám a rizikám. Inakšie reagujú ľudia
a inštitúcie na seizmické erupcie v prostredí, kde sú aktívne či spiace, kde sa „pravidelne“ opakujú (architektúra na Kréte), a inakšie reagujú v oblasti, kde sa seizmické
javy stáročia neobjavili (len v minimálnej forme, intenzite). Inakšie budú reagovať
ľudia a inštitúcie na náboženské konikty v prostredí, kde sa stáročia prelínajú a stretávajú najrôznejšie „nepriateľské“ náboženské sily (Balkán, Blízky východ, Stredný
východ, Írsko). Pre tieto regióny náboženské konikty a strety nemajú chaotický charakter. Avšak vypuknutie masového náboženského koniktu medzi hinduizmom a kresťanstvom napríklad v Poľsku (čo je takmer absolútne nemožné, cielene vymyslené) by
bola neočakávaná anomália, chaotický jav, na ktorý by kresťania bezpečnostne asi ani
nevedeli spočiatku reagovať. Keď sa prvýkrát objavila vtáčia chrípka v južnej Ázii vnímali sme ju ako anomáliu. Neskôr začala pôsobiť ako chaotický jav (od južnej Ázii
po Kanadu). Dnes – po viacerých opakovaniach, výskytoch – sa však obávame, či sa
už nejedná o pravidelný jav, systémový (ako reakcia, produkt konkrétneho sociálneho
a hygienického systému, dúfam že nie!). Za socializmu spôsobilo na politickej scéne
chaos vyhlásenie Charty 77. Pre vtedajších funkcionárov to znamenalo hrozbu „motýlieho efektu“ na celú spoločnosť. Preto nasledovali výzvy na obranu socializmu, na zaistenie jeho bezpečnosti. Dnes takéto vyhlásenia u občianskych a opozičných subjektov
sú pravidelnosťou, samozrejmosťou. Hoci môžu predstavovať istú hrozbu pre dnešnú
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vládnu garnitúru, ale nakoľko sú pravidelné, bežné, sú súčasťou pluralitnej demokracie,
natoľko existujú reálne bezpečnostné mechanizmy celého politického systému, vlády,
politickej strany, ako eliminovať, čeliť opozičným vyhláseniam, nesúhlasom napríklad
politickej opozície s činnosťou vlády. Skúmanie pravidelných a chaotických hrozieb
a rizík je veľmi aktuálne, nakoľko pre bezpečnostné systémy 21. storočia bude charakteristické, že porastie v nich rôznorodosť a počet ako pravidelných procesov, stav entropie,
tak aj anomálií, uktuačných a chaotických javov.
9. Opakovateľné a neopakovateľné, resp. vratné a nevratné. Budovanie a zaisťovanie bezpečnosti (napríklad štátu) predpokladá odhaliť a analyzovať z celého súhrnu
subjektívnych a objektívnych, vonkajších a vnútorných deštruktívnych (či bezpečnostných) faktorov tie, ktoré na jednej strane sú vratné, teda sa opakujú a tie, ktoré sú
nevratné. V tejto súvislosti však treba rozlišovať medzi nevratnosťou tých procesov
a javov, ktoré sú súčasťou širších vratných dejov, resp. samotných opakovateľných procesov a javov, a nevratnosťou tých javov a procesov, ktoré sú „izolované“, akoby samostatne pôsobiace. Hrozba tropického tepla, povodní, silných mrazov sa opakuje spolu
so striedaním, opakovaním ročných období. Dá sa preto predchádzať veľkým stratám
a katastrofám. Kolaps na burze akcií je sprievodným javom pravidelnosti pohybu tovaru,
nancií a akcií. Ozbrojené konikty, náboženské strety, obchodné vojny, informačné
poruchy sú prejavom, následkom opakovateľnosti konkrétneho typu a druhu politiky
štátov (vojenskej, náboženskej, ekonomickej a informačne) Akonáhle však skúmame
bezpečnostné hrozby a procesy konkrétne – hisotricky a v čase, potom sú takéto javy
kvalitatívne a kvantitatívne jedinečné. Jednotlivé časovo na seba nadväzujúce deje sú
nevratné. Čas je jednosmerná cesta, je nevratný. Voľby, schvaľovanie štátneho rozpočtu,
sociálne konikty, ekonomické bankroty, migrácie, ekologické katastrofy sú opakovateľné deje, napriek tomu vo svojej konkrétnej podobe, výsledku, kvalite, charakteru,
významu atď. sú neopakovateľné. Naopak, (konkrétna) vojna na Balkáne v roku 1999,
v Iraku 2003, prírodná katastrofa v Indickom oceáne v roku 2004 atď. sa už nebude
opakovať, je nevratná, hoci vojny, ozbrojené konikty a prírodné katastrofy sa budú
neustále vyskytovať a (nepravidelne) opakovať. Zbúranie „železnej opony“ v roku 1989
je nevratným dejom, ale vôbec neznamená, že v Eurázii v budúcnosti môže vyniknúť
ďalšia „železná opona“, ďalšie jej búranie.
Existujú však aj javy – hrozby, ktoré sú už nevratné, preto že buď zanikli podmienky existencie týchto javov, zanikol systém, ktoré takéto hrozby vyvolával, vývoj
daného javu sa dostal do nového štádia, zmenila sa jeho štruktúra alebo kvalita.
V demokratických spoločenských systémoch je napríklad otroctvo (legálne priame prisvojovanie si prirodzeného práva a života občana otrokárom, teda nehovorím o latentnom, skrytom novodobom otroctve), ako legálny jav nevratným. Masové zavedenie
parných lokomotív do železničnej dopravy, ručná evidencia bankových prevodov v bankách v rozvinutých krajinách je nenávratne preč. Skúmanie hrozieb a rizík, resp. bezpečnosti ako fenoménu, ktorý je plný nevratných dejov, ako procesu, ktorý je sám ako
v konkrétnej podobe nevratný, predpokladá oveľa viac námahy a pozornosti. Musíme sa
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zmieriť s tým, že včerajšie bezpečnostné systémy, mechanizmy, procesy, včerajšia bezpečnosť sú nevratne preč. Nevratnosť včerajšej a dnešnej bezpečnosti takto stavia pred
nás požiadavku permanentného boja za zaisťovanie zajtrajšej, budúcej bezpečnosti.
10. Spoločenské a prírodné. Z praktického i teoretického hľadiska je veľmi dôležité si uvedomiť, či sa jedná o hrozby a riziká prírodného alebo spoločenského charakteru, alebo hrozby a riziká, ktoré sú výsledkom vzájomného pôsobenia a protirečenia
medzi prírodou a spoločnosťou. Prírodné hrozby a riziká majú svoj pôvod, zrod v prírodnom systéme. Spoločenské hrozby a riziká majú svoj pôvod, zdroj v ľudskej spoločnosti, sú výsledkom aktivity a vzájomného pôsobenia ľudí a ľudských pospolitostí.
U prírodných hrozieb a rizík rozlišujeme medzi hrozbami a rizikami, ktoré existujú,
pôsobia alebo sa rodia nezávisle od existencie a zásahu človeka do prírody, a hrozbami
a rizikami, ktoré sú výsledkom vzájomnej existencie a zasahovania ľudí do prírodného
systému, prírodných dejov, prírodného prostredia. U týchto druhých hrozieb existuje
možnosť oslabenia, alebo odstránenia takýchto hrozieb, ak sa zmení vzťah človeka
ku prírode, ak človek nebude násilne zasahovať do prírody, ignorovať a porušovať jej
zákony a rovnováhu. Hlad a potravinová bezpečnosť (presnejšie hrozba) v Afrike je
výsledkom aj necitlivého zásahu ľudí, presnejšie národných a nadnárodných korporácií
do tamojšej prírody, ekologického systému. Samozrejme, že poznáme i aktivity, zásahy
ľudí do ekologického systému našej Zeme, ktoré výraznou mierou zlepšili environmentálne podmienky nielen pre ľudí, ale i pre samotný prírodný, ekologický systém. Zatiaľ
sa však ukazuje všeobecná vzostupná tendencia z narastania hrozieb a rizík, ktoré
vyplývajú zo vzájomného stretu prírody a spoločnosti, resp. z „egoistického“ zásahu
ľudí do prírody. Neustále narastá počet a rôznorodosť práve takých ohrození v prírode
i spoločnosti, ktoré majú protichodné, alebo proti sebe idúce smery pôsobenia. Zdroje
a energia prírody sa ľuďmi neustále vyčerpáva. Príroda je ľudským vývojom a (exponenciálnym) rastom vážne ohrozovaná. Ak sa tento vzťah nezmení, potom tento jav
bude vystupovať ako jedna z najväčších globálnych hrozieb. V spoločenskom systéme
dochádza ku kritickému rastu obyvateľstva (v roku 2025 má byť 9 miliárd obyvateľov
našej Zeme). Hrozba a riziko tohto javu sa stupňuje tým, že ubúdajú prírodné zdroje
obživy, že práve v najpočetnejších štátoch rastie chudoba, bieda a hlad. Ak sa nezmenia
sociálno-ekonomické a kultúrne podmienky života týchto ľudí (čo je veľmi pravdepodobné), potom rast populácie a s ňou spojená chudoba a migrácia bude patriť medzi
najvážnejšie a najväčšie globálne hrozby pre ľudstvo.
11. Superkritické a subkritické. Pod pojmom superkritické hrozby a riziká
budem chápať také procesy, javy a stavy bezpečnostného systému, kde všetky procesy
na seba navzájom narážajú, dochádza k „nekontrolovateľnej“ diverzikácii, pohybu,
rozvoju a zániku jeho jednotlivých elementov, vzťahov a procesov, čo vyvoláva veľmi
časté „živelné“ chaotické a spontálne konikty. Pod pojmom subkritické hrozby a riziká
budem chápať také procesy, javy a stavy bezpečnostného systému, ktoré predstavujú
akúsi „brzdu“, bariéru nekontrolovateľným pohybom a vzájomným zrážkam a koniktom. Bezpečnostný systém tým, že vytvára akýsi obal, hranice, obranné mechanizmy,
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zabraňuje živelným zrážkam, tlmí mnohé pôsobenia, ktoré ohrozujú vnútornú i vonkajšiu bezpečnosť systému. Jednoducho povediac, dynamiku a rozvoj spoločenských
(i prírodných) systémov zaisťujú superkritické procesy a elementy, ale ich bezpečnosť,
odolnosť, prežitie a obranu zaisťujú subkritické elementy, procesy a vzťahy. Subkritické
javy, procesy a elementy zabraňujú, aby sa systém nedostal na (alebo nad) kritickú hranicu. Subkritickým javom je napríklad štátna hranica, právny systém. medzinárodné
právo, biologické danosti človeka atď.
12. Unipolárne, bipolárne a multipolárne. Uvedenú klasikáciu pokladám za
„pragmatickú“, nakoľko odráža tri štruktúry svetového politického systému. Z globálneho hľadiska je značný rozdiel medzi systémom bezpečnosti v unipolárnom (hegemonistickom), bipolárnom a multipolárnom svetovom politickom (bezpečnostnom)
systéme. V unipolárnom systéme je bezpečnosť (aj nebezpečnosť) značnou mierou
určovaná bezpečnosťou/nebezpečnosťou samotného hegemóna a jeho bezpečnostnými
aktivitami voči ostatným aktérom svetového politického systému. Preto analýza globálnej bezpečnosti nie je možná bez analýzy ako bezpečnosti hegemóna, tak i jeho
bezpečnostnej stratégie a pôsobenia (dnes USA). V bipolárnom systéme je globálna
bezpečnosť (nebezpečnosť) značnou mierou určovaná bezpečnosťou dvoch supermocností (v období studenej vojny predovšetkým USA a ZSSR) a ich bezpečnostnou rovnováhou. Stabilita a kvalita bezpečnosti v bipolárnom systéme je určovaná buď úrovňou
bezpečnostnej rovnováhy, ak je medzi nimi rovnováha, alebo charakterom a vzdialenosťou bezpečnostnej nerovnováhy, ak sa nachádzajú v nerovnováhe. Multipolárny bezpečnostný systém v sebe zahŕňa minimálne tri rovnocenné bezpečnostné centrá. Jeho
štruktúra je zložitejšia, čo ale vôbec neznamená, že je aj viac hrozieb a rizík. U unipolárneho systému existujú dve základné hrozby. Jednak hrozba vyplývajúca z aktivity,
resp. hegemonistického „egoistického“ správania sa hegemóna vo svetovom bezpečnostnom systéme. Dejiny ľudstva zatiaľ nepoznajú príklad, že by hegemón namiesto
prioritného presadzovania svojich záujmov sledoval a presadzoval záujmy väčšiny.
Jednak hrozba, vyplývajúca zo snahy ostatných „slabších“ štátov vyvažovať moc a silu,
vybudovať akúsi mocenskú, bezpečnostnú opozíciu hegemónovi, eliminovať jeho moc.
Hegemón má takmer vždy o jednu funkciu naviac – čeliť všetkým, alebo minimálne
ambicióznym mocnostiam. U bipolárneho bezpečnostného systému si globálnu bezpečnosť „strážia“ dve konkurujúce systémy, ale existuje tu riziko, že sledovanie bezpečnostnej rovnováhy sa tendenčne priblíži ku kritickej hranici. Výsledkom býva rozpad
tohoto systém, narušenie globálnej bezpečnosti. Z povedaného by logicky vyplývalo, že
najoptimálnejším bezpečnostným modelom je multipolárny. Je však paradox, že v histórii ľudstva sú takéto (globálne) systémy ojedinelé. Znamená to sledovať veľa záujmov,
menej suverenity a svojvôle aktérov. Akonáhle sa objaví u niektorého aktéra len jedna
možnosť povýšenia svojej moci a sily, spoločné a globálne ľudské záujmy idú (išli v dejinách) bokom.
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