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Predslov
ýi už sa zaþítame do novinových alebo internetových stránok, zapozeráme
alebo zapoþúvame do televíznych alebo rozhlasových správ, zisĢujeme, že v súþasnej
dobe „zmenšovania vzdialeností“ a „skracovania þasu“ sme obklopení mohutným
tokom všemožných, viac þi menej významných i viac þi menej pravdivých informácií
a správ zo všetkých kútov našej planéty. Dozvedáme sa z nich nielen o najnovšom
vývoji bojov medzi radikálmi z tzv. Islamského štátu a kurdskými þi irackými silami,
zmiernení politického napätia v Barme, protestoch v Hongkongu, výsledkoch
referenda v Škótsku, ale aj poþtoch Đudí, ktorí podĐahli alebo sa nakazili ebolou
v Sierra Leone a iných krajinách západnej Afriky, resp. o poþtoch obetí a materiálnych
škodách spôsobených samovražednými teroristickými útokmi v Iraku, Afganistane,
Pakistane alebo v iných þastiach sveta. Registrujeme tiež nepríjemné správy
o zhoršovaní sa ekonomických prognóz vývoja nemeckého hospodárstva, raste
nezamestnanosti mladých Đudí v Európe, porušovaní prímeria na Ukrajine,
pokraþujúcom štrajku pilotov Air France a Lufthansy þi prepúšĢaní zamestnancov
výrobnej fabriky v ýesku, Maćarsku alebo v inej krajine. Na druhej strane pozitívne
prijímame informácie o najnovších vedeckých objavoch, nových lieþebných metódach,
laureátoch Nobelovej ceny, podpise mierovej zmluvy medzi znepriatelenými frakciami
v Kongu, úspešnej turistickej sezóne vo Vysokých Tatrách þi víĢazstve Slovenska nad
Španielskom vo futbalovej kvalifikácii alebo záchrane veĐrýb uviaznutých na pobreží
Austrálie.
Uvedené príklady, náhodne vybrané z obrovského globálneho toku správ
a informácií z politickej, ekonomickej, bezpeþnostnej, kultúrnej, vedeckej alebo
športovej sféry, potvrdzujú, že aktuálny dynamický vývoj Đudskej civilizácie so sebou
prináša okrem množstva pozitívnych javov i celý rad negatív, ktoré sa v súþasných
podmienkach prehlbujúcej sa globalizácie prejavujú v podobe najrôznejších
bezpeþnostných hrozieb. A to tak hrozieb prírodných, ako aj spoloþenských. Kým
v prvom prípade ide o hrozby, ktoré sú þlovekom len veĐmi Ģažko ovplyvniteĐné,
pretože sú dielom prírody a vyplývajú predovšetkým z prírodných zákonov, v druhom
prípade ide jednoznaþne o hrozby zapríþinené þlovekom a jeho aktivitami.

Hoci v posledných rokoch stále viac prevládajú názory, že þlovek sa svojou
þinnosĢou podieĐa aj na zvýšení poþtu prírodných katastrof, na prehlbovaní
klimatických zmien alebo náraste niþivosti vyþíĖajúcich prírodných živlov, názory
na to, aký veĐký je tento podiel, alebo þi vôbec je nejaký, sa rôznia. V prípade
spoloþenských hrozieb žiadna takáto polemika neexistuje. Niet žiadnych pochybností
o tom, že sám þlovek je zodpovedný za nárast vojenských i nevojenských
bezpeþnostných hrozieb.
Medzi súþasné najvýznamnejšie nevojenské hrozby možno zaradiĢ hlavne
terorizmus vo všetkých jeho formách, šírenie zbraní hromadného niþenia, nelegálnu
migráciu, organizovaný zloþin, obchod s drogami a bielym mäsom, rôzne epidémie þi
pandémie, zlyhávajúce štáty, extrémizmus, radikalizmus, ale aj hrozby vzniku ćalších
ekonomických alebo energetických kríz. Medzi (nielen) dnešné najvážnejšie vojenské
hrozby patria, bez ohĐadu na príþinu ich vzniku, najmä medzištátne alebo vnútroštátne
ozbrojené konflikty.
A kećže ozbrojené konflikty nie sú žiadnou novinkou, ale predstavujú
nedeliteĐnú súþasĢ vývoja Đudstva od jeho vzniku až po súþasnosĢ, a tiež preto, že to
bol þlovek, kto viedol prvú vojnu a s najväþšou pravdepodobnosĢou to opäĢ bude
þlovek, kto bude viesĢ aj vojnu poslednú, problematika konfliktov sa stala predmetom
nášho záujmu a nosnou témou publikácie, ktorú práve držíte v rukách. ZároveĖ je to
jeden z dôvodov preþo s využitím štandardných i špecifických

metód v rámci

interdisciplinárneho vedeckého výskumu prinášame študentom, pedagógom i ćalším
záujemcom z radov odbornej i laickej verejnosti v tejto vysokoškolskej uþebnici nielen
systematicky usporiadaný súbor všeobecných a overených faktov o konfliktoch, ale aj
množstvo najnovších teoretických poznatkov a výskumom získaných informácií
a údajov o tomto zložitom fenoméne.
Publikácia je obsahovo rozdelená do piatich kapitol, v ktorých sa postupne
zaoberáme otázkami vývoja a formovania názorov a teórií o konfliktoch,
charakteristikou, vymedzením a definíciou konfliktov, ich analýzou, príþinami,
klasifikáciou a typológiou, ale aj otázkami zbrojenia a odzbrojenia þi vojenských
výdavkov. Jednotlivé kapitoly sú zakonþené súborom otázok na opakovanie, ktoré
smerujú k najdôležitejším údajom a informáciám obsiahnutým v danej kapitole, a ktoré
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by mali þitateĐom pomôcĢ zhrnúĢ a utriediĢ si získané poznatky. ZároveĖ na konci
každej kapitoly uvádzame prehĐad odporúþanej literatúry, ktorým by sme chceli
podnietiĢ prípadných záujemcov o ćalšie štúdium predmetnej problematiky.
VzhĐadom k tomu, že uþebnica je zameraná na riešenie špecifického obsahu
vysokoškolskej prípravy, je možné ju využívaĢ predovšetkým na štúdium v študijných
odboroch zaoberajúcich sa problematikou medzinárodných vzĢahov, politológiou þi
politickými vedami, ale tiež v študijných odboroch zaoberajúcich sa problematikou
bezpeþnosti, obrany a medzinárodného krízového manažmentu. ZároveĖ môže byĢ
využitá v odborných alebo kariérnych kurzoch pre príslušníkov ozbrojených síl,
ozbrojených zborov alebo civilných zamestnancov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú
problematikou medzinárodných vzĢahov, národnej a medzinárodnej bezpeþnosti,
obrany a krízového manažmentu.
Dodávame, že aj napriek snahe byĢ maximálne objektívni a neutrálni, sme si
vedomí toho, že každý text, odborný aj neodborný, je ovplyvnený jeho autorom.
A preto i keć v publikácii využívame poznatky renomovaných odborníkov a opierame
sa o množstvo najnovších dostupných údajov a aktuálnych informácií, nepovažujeme
naše odborné názory a hodnotenia za jediné správne, ale nechávame ich otvorené pre
ćalšiu odbornú diskusiu podporenú ešte novšími a aktuálnejšími argumentmi a ešte
hlbším štúdiom predmetnej problematiky. V þase prehlbujúcej sa globalizácie sú to
totiž práve vzdelaní a kvalifikovaní Đudia, ktorých vedomosti, znalosti a schopnosti
prijímaĢ, analyzovaĢ a využívaĢ získané poznatky a informácie sú zdrojom
konkurenþnej výhody a pilierom ćalšieho napredovania našej spoloþnosti, a v þo
dúfame najviac, aj nástrojom na zvýšenie našej bezpeþnosti v spoloþnosti bez
konfliktov.
Autori
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ NÁZOROV A TEÓRIÍ
O KONFLIKTOCH
Konflikt predstavuje základný pojem, ktorý sa v publikácii vyskytuje
najþastejšie spomedzi všetkých ostatných používaných pojmov. Konflikty sprevádzajú
existenciu þloveka a Đudskej spoloþnosti od jej poþiatkov a stretávame sa s nimi poþas
celých Đudských dejín. Zjednodušene možno skonštatovaĢ, že tak ako sa vyvíjala
a menila naša spoloþnosĢ a podmienky života Đudí, tak sa vyvíjali a menili aj
konflikty. Zo širšieho uhla pohĐadu možno povedaĢ, že tak ako sa postupne v priebehu
historického vývoja Đudstva vyvíjali aktivity jednotlivcov alebo skupín zamerané alebo
nasmerované voþi inému jednotlivcovi alebo skupine kvôli nesúladu pri uspokojovaní
ich potrieb, rozdielom medzi ich záujmami alebo nezhodným tendenciám v ich
vzĢahoch þi už z politických, majetkových, náboženských, národnostných, rasových
alebo z akýchkoĐvek iných dôvodov, tak sa postupne menila aj politická, ekonomická,
sociálna a fyzická podstata, povaha, príþiny a dôsledky konfliktov.
Konflikty sa tak z dôvodu ich násilného charakteru, množstvu priamych
a nepriamych obetí, vzrastajúcej deštrukþnej sile a obrovským Đudským, finanþným,
materiálnym a ekologickým škodám, stali jedným z najintenzívnejšie vnímaných
problémov vtedajšieho i súþasného sveta. To bolo aj dôvodom, preþo sa problémami
konfliktov (vojen), násilia a mieru už od dôb antiky zaoberali nielen mnohí slávni
vojvodcovia a významní panovníci, ale aj mnohí význaþní myslitelia, uþenci,
filozofovia, politici a vedci. Snažili sa ich opísaĢ, vysvetliĢ, pochopiĢ, hodnotiĢ. Dávali
si a snažili sa zodpovedaĢ rôzne otázky týkajúce sa konfliktov, ich príþin, povahy,
dôsledkov, alebo napríklad aj také, v ktorých sa zaoberali možnosĢami predchádzania
konfliktov þi riešenia problémov po skonþení konfliktu. Ako sa postupne v priebehu
evolúcie Đudskej civilizácie vyvíjali ich názory na konflikty a ako sa postupne
formovali rôzne názorové prúdy a teórie o príþinách konfliktov, možnostiach ich
riešenia þi celkového odstránenia zo života Đudskej spoloþnosti prinášajú nasledujúce
podkapitoly.
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