
ŠTÁT  

ako systém prežitia, udržania a 
rozvitia národa 

Fond konc eptuá lnych  techno lóg i í  

 

Ruský originál: 25.1.2019, upresnenia 11.2.2019 a 28.2.2020 
Slovenský preklad: December 2019, grafická úprava a doplnenie a 

korekcie: 2020 (KR) 



2 

 

VERZIA V KOREKCII, NEDOKONČENÁ  (po 

kapitolu 4.2, stav k 24.5.2020, KR) 

„Akýkoľvek systém má možnosť sa rozvíjať alebo aspoň prežiť 

len vtedy, ak sú možnosti zdrojov, ktorými disponuje vyššie 

alebo aspoň rovnaké tlaku okolitého prostredia. Nedostatok 

zdrojových možností je vždy potrebné kompenzovať zvýšením 

kvality riadenia.“ Pravidlo DVTR 

Existuje však hranica zdrojových možností a teda aj hranica možností 

zvyšovania kvality riadenia využívania týchto zdrojových možností, ktorá 

by umožňovala rast alebo aspoň prežitie systému. 

Vo vzťahu k štátu to znamená, že existuje určitá dolná hranica 

možností štátotvorného národa (počet obyvateľov, úroveň vedy 

a vzdelávania, priemyselná výroba, produktová bezpečnosť, 

sebestačnosť, ozbrojené sily, atď.), pri nedosiahnutí ktorej je vybudovanie 

štátnej suverenity nemožné.
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1. Čo je to štát?  

Štát – to je systém samoriadenia spoločnosti, ktorý umožňuje rozvoj 

alebo aspoň prežitie národa bez straty jeho kultúrnej identity pod 

vplyvom vonkajších faktorov. 

V dávnych dobách rozvoja našej civilizácie, v „prvotnopospolnej 

spoločnosti“ postačovalo na vytvorenie štátu niekoľko desiatok ľudí 

z príslušného rodu alebo kmeňa. Avšak v styku s početnejšími kmeňmi pri 

strete záujmov využívania prírodných zdrojov (polia, lesy, vodné plochy), 

menej početný kmeň: 

• sa buď stiahol na menej výhodné alebo menej úrodné územie 

• ustúpil väčšiemu kmeňu vo všetkom. A za možnosť žiť na úrodnom 

a vhodnom území úplne stratil svoju kultúrnu identitu, zameniac tak 

svoju kultúru kultúrou silnejšieho suseda. To je princíp tzv. taviaceho 

kotla, podľa ktorého sa formuje napríklad západný svet 

• alebo vstupoval do zväzku s početnejším kmeňom, prijímajúc do svojej 

kultúry niektoré prvky z jeho kultúry a zároveň ho obohacujúc o prvky 

tej svojej. Tak sa vytváralo jednotné obyvateľstvo so spoločnou 

kultúrou, ktorá znamenala pre každú skupinu zároveň aj rozvitie ich 

vlastnej pôvodnej národnej kultúry. Táto spoločná kultúra môže byť: 

- absolútnou pre národy ktoré ju formovali, a ktoré v spoločnej 

kultúre zachovali iba tie prvky svojej predchádzajúcej ľudovej kultúry, 

ktoré boli na úrovni osobitostí miestnych zvykov. Tak napríklad 

v Rusku, vzor výšivky realizovaný rovnakou technikou mal iný tvar v 

závislosti od lokality, územia: Riazaň, Malé Rusko, Novgorod alebo 

Bielorusko 

- čiastkovou rôzneho stupňa ale s nevyhnutnou podmienkou 

prijatia do svojej kultúry základnej podmienky organizácie života na 

princípe úcty ku kultúre druhých národov, pri vykonávaní vzájomných 

ekonomických a politických aktivít. Pri tom sa zároveň uskutočňuje 
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vzájomné prelínanie kultúr zúčastnených národov. Príkladom toho je 

spoločné prežívanie rôznych národných kultúr v spoločnom ruskom 

štáte1 a príkladom vzájomného prelínania a vzájomného obohacovania 

sa sú terské kozáctvo a národy severného Kaukazu. 

Princíp vzájomnej úcty k národným kultúram je pri vytváraní 

spoločného štátu pre národy vhodnejší ako princíp „taviaceho kotla“, pri 

ktorom národy strácajú svoju identitu2. 

Nutnosť zjednotenia národov do jednotného štátu sa už aj v situácii, 

keď jednotlivé národy  sú schopné mať vlastnú štátnosť i štát, stáva stále 

významnejšou dominantou ďalšieho rozvoja civilizácie na planéte Zem. Je 

to tak preto, že v súlade s rozvojom civilizácie narástlo množstvo 

obyvateľstva, ktoré by si (pod vplyvom vonkajších faktorov) mohlo dovoliť 

vytvoriť svoj vlastný národný štát. 

V súčasnosti ekonómovia, uvažujúc o ekonomickej efektívnosti, 

                                                           
1 V Ruskej federácií je až okolo 190 národností a etník, ktoré rozprávajú takmer 300 rôznymi 

jazykmi. https://youtu.be/JI9BIVBVfXs  

2 Významný predstaviteľ spoločného mnohonárodného štátu Ruska Rasul Gamzatovič Gamzatov 
chrakterizoval globalizáciu po rusky nasledovným spôsobom: „V Dagestane som Avarec, v Rusku 
som Dagestanec a za hranicami Ruska som Rus!“. V tejto fráze je celá podstata ruského 
civilizátorstva – vnímavé chránenie aj tých najmenších národov, ktoré si v dejinách nemohli vytvoriť 
svoj samostatný štát a ktoré by pri inom princípe, pri inom type globalizácie, jednoducho zahynuli 
ako národné spoločenstvo roztopiac sa v „taviacom kotle“. Gamzatov sformuloval pravidlo medzi-
etnických vzťahov takto: „Ak milujem nejakého človeka, milujem aj jeho národnosť a ak ho 
nenávidím, tak navždy zabudnem akej je národnosti“. Znamená to že niet zlých národov a sú len 
zlí predstavitelia daného národa. A pretože je zlý jeden predstaviteľ, tak vzťah k nemu nemožno 
prenášať na celý národ: „Nech sa dobre vodí dobrým ľuďom a podľa zásluh - zle všetkým zlým 
ľuďom“. Ak budeme hľadať dôvody prečo kaukazské národy súhlasili s vliatím sa do uceleného 
ruského sveta, Rasul Gamzatovič to povedal takto: „Nepokorilo nás Jermolovovo Rusko, Kaukaz 
ovládlo Rusko Puškina“. Treba ale poznamenať, že nebyť Ruska Jermolova, ktorého osoba bola z 
časti nepriaznivo zdémonizovaná, tak Kaukazské národy by nemali možnosť oboznámiť sa s 
„Puškinovým Ruskom“. Gamzatov priamo priznáva, že len v spoločnom Ruskom svete dostali 
Kaukazské národy historickú príležitosť prežiť ako národy ponechajúc si svoju kultúrnu identitu. Za 
takúto svoju budúcnosť budú bojovať aby ochránili spoločný ruský dom: „Dobrovoľne sme sa s 
Ruskom nespojili a dobrovoľne sa sním nerozídeme“. Rasul Gamzatovič Gamzatov (8. Septembra 
1923 – 3 Novembra 2003) vynikajúci sovietsky a ruský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a 
politický činiteľ. Hrdina Socialistickej práce, (1974), národný básnik Dagestanskej Socialistickej 
Republiky (1959), laureát Leninovej ceny a Stalinovej prémie tretieho stupňa (1952). 

 

https://youtu.be/JI9BIVBVfXs
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argumentujú, že ekonomicky je trvalo udržateľná iba ekonomika, ktorá má 

vnútorný trh spotreby (obyvateľstvo) najmenej 400 miliónov ľudí. 

A naozaj je to tak, že malé štáty si nemôžu dovoliť „zatiahnuť“ 

veľké ekonomické projekty. Tak napríklad Sovietsky zväz s počtom 

obyvateľstva 300 miliónov si mohol dovoliť rozvíjať svoj vlastný kozmický 

program a aj stavať veľkorozmerné lietadlá s ďalekým doletom ako IL-86 

alebo IL-96. Európske krajiny samostatne takéto projekty nemohli uniesť. 

A tak sa pre stavbu veľkokapacitných lietadiel museli zjednotiť firmy z 

krajín ako Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a Španielsko a vytvorili 

jednu spoločnú firmu s názvom Airbus SE3. 

To však nezohľadňuje tú skutočnosť, že existujú aj štáty, ktoré 

nemajú potrebný počet obyvateľov na zabezpečenie existencie 

samostatného (nezávislého) štátu. Veď ekonomika zabezpečuje 

najrozličnejšie potreby obyvateľstva, a tie môžu byť rôzne aj v závislosti 

od kultúry. Tak napríklad železný kancelár Bismarck deklarujúc 

nebezpečenstvo Ruska pre Západ povedal, že Rusko je nebezpečné 

úbohosťou svojich potrieb a bol to on kto sformuloval tézu o tom, že na 

víťazstvo nad Ruskom je potrebné priviesť tam inú kultúru, ktorej 

súčasťou budú nové potreby ľudí: „Rusov nemožno poraziť. O tom sme sa 

presvedčili za stovky rokov. Rusom však možno ponúknuť falošné 

hodnoty a potom sa porazia sami“.4 

To znamená, že spektrum potrieb obyvateľstva, ktoré je súčasťou 

kultúry národa, určuje tiež jeho možnosti prežitia z ekonomického 

pohľadu. Existujúce ideologické hodnoty formujú ekonomické potreby, 

vrátane potrieb ktoré je možné, pre ochranu svojej kultúrnej identity vo 

forme národného štátu, obetovať.  

 

Doplniť časť o potrebách! – strana 4 verzie z 28.2.2020 

 

Ak v časoch prvotnopospolnej spoločnosti ľudia žili výlučne v 

                                                           
3 K zjednoteniu došlo koncom 60-tych rokov a oficiálne sa za dátum vytvorenia spoločnosti 
považuje december 1970. Anglicko neskôr od dohody odstúpilo. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300  
4 https://moiarussia.ru/bismark-o-rossii-i-russkih-mysli-zheleznogo-kantslera/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
https://moiarussia.ru/bismark-o-rossii-i-russkih-mysli-zheleznogo-kantslera/
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ekonomike naturálneho hospodárstva, kde sa všetko potrebné pre 

zabezpečenie života vyrábalo bezprostredne rukami členov jedného rodu 

alebo kmeňa, tak v dôsledku technologického vývoja civilizácie a rastu 

počtu obyvateľstva na planéte sa zväčšovalo aj množstvo schopností, 

ktorými musí národ disponovať, ak sa chce uchádzať o vytvorenie 

vlastného štátu. 

Povinnosť disponovať optimom potrebných kompetencií na 

zabezpečenie fungovania národného štátu je obzvlášť dobre vidieť na 

príklade ozbrojených síl štátu. Od početnosti obyvateľstva štátu závisí nie 

len hraničná/optimálna/minimálna početnosť ozbrojených síl, ktorú 

dokáže ekonomika štátu zabezpečiť, ale aj samotná štruktúra ekonomiky 

(existencia nevyhnutného minima schopností) predurčuje štruktúru 

ozbrojených síl, druhy ozbrojených síl, výzbroje, prípravy veliteľských 

kádrov a kvalifikovaných špecialistov (letci, tankisti, snajperi, odborníci 

na rádiovú komunikáciu atď.). Čím náročnejšia je výroba a obsluha 

techniky používanej v štáte, tým viacerými schopnosťami a 

kompetenciami musí štát disponovať. 



1.1.  Kompetencie štátu a  príklad loďstva  

Jedným z najdrahších druhov ozbrojených síl, ktorý od štátu 

vyžaduje, aby disponoval veľkým množstvom kompetencií, bolo historicky 

vždy vojnové loďstvo. V dôsledku toho nie všetky štáty, aj keď majú 

prístup k svetovým oceánom, majú všetky schopnosti a kompetencie 

potrebné na to, aby si svojimi silami zabezpečili nielen stavbu lodí, ale aj 

ich využívanie a zabezpečenie.  

„Ak chcete zruinovať neveľkú krajinu, darujte jej krížnik“ 

Sir Winston Churchil  

Aby sme sa v tom ubezpečili, pozrime si v krátkosti, ako prebiehala stavba 

lodí v Ruskom impériu pred začatím prvej svetovej vojny.  

Vojnová loď – to je druh výzbroje, v ktorom sú zahrnuté prakticky 

všetky výdobytky  národného hospodárstva a kultúry danej krajiny. Aby 

sme pochopili nakoľko si mohlo Ruské impérium zabezpečiť všetky 
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kompetencie potrebné pre stavbu lodí, je nutné preskúmať začiatky 

stavby jeho vlastnej flotily lodí.  

Krížnik „Aurora“. Jeho projektovanie začalo v marci roku 1895. Do 

výzbroje bol dodaný v roku 1903. Práce teda trvali 8 rokov. Opevnenie 

bolo čiastočne získané z Francúzska, pretože kapacity vlastného 

priemyslu boli vtedy nedostatočné. Šesť hlavných diel bolo ráže šesť 

palcov a boli vyrobené v licencií francúzskej firmy „Kane“. Diaľkomery boli 

zakúpené v Anglicku od firmy Armstrong. Kotly hlavného energetického 

zdroja boli vyhotovené v Rusku v licencií francúzskej firmy Belleville. 

Hriadele hnacích strojov boli vyrobené vo Francúzsku. Elektrické 

vybavenie, dynamá boli od firiem Union, Siemens & Halske. Celkový 

projekt bol ruský. Loď bola postavená v „spoločnom podniku“ vo 

franzúzsko – ruskom závode (dnes Admirálske združenie). Kvalita bola 

taká, že na prevádzkových skúškach nebolo možné dosiahnuť 

projektovanú rýchlosť 20 uzlov (na tú dobu beztak malú) bez ohľadu na 

to, že stroje poskytovali väčší výkon, ako bol projektovaný. Na prvej jazde 

do Anglicka sa ukázalo, že kvalita nitov je neuspokojivá, a keď boli spoje 

nadzemnej časti omývané vlnami, zatekali.  

Krížnik patril do nesúrodej triedy lodí, ktoré na to, aby potopili 

neobrnenú obchodnú loď (čo bola jedna z hlavných úloh krížnikov pri 

bojoch proti obchodnému námorníctvu protivníka až do objavenia sa 

ponoriek) mali zbytočne veľkú palebnú silu a pre boj s porovnateľnými 

vojenskými loďami neboli dostatočne dobre chránené obrnením. Všetko 

ostatné vojenské námorníctvo bolo, pokiaľ ide o kvalitu, približne rovnaké, 

čo sa v konečnom dôsledku zakončilo Tsushimou.  

Ubehlo 10 rokov. Stavali sa nové generácie lodí, radové lode typu 

Sevastopoľ v Baltskom mori tvorili 4 kusy, typu Imperátorka Mária v 

Čiernom mori boli 3 kusy, krížiky typu Svetlana (neskôr Červený Krym) 

boli tiež 4 kusy. Kov bol vlastný, ruský. Kotly druhu „Yarrow“ v licencií 

anglickej firmy (Yarrow & Co.). Parné turbíny systému Pearson & Curtiss 

boli pre niektoré lode dodané z Anglicka už v priebehu vojny.  

Ak by boli nemecké ponorky trochu šikovnejšie, tak ruské vojnového 

lode mohli zostať bez turbín, t.j. hlavných energetických mechanizmov, 

teda použiteľné len ako člny. Pre nedostatok kapacít sa dva krížniky 
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objednali v Nemecku, dodané však neboli. Veliteľská výzbroj a zariadenia 

na ovládanie paľby boli zväčša z dovozu a licencované. Všetky lode boli v 

dôsledku nekvalitného projektovania preťažované.  

Treba tiež pripomenúť, že už v dobe Sovietskeho zväzu jedna z príčin 

zrieknutia sa dokončovania stavby regulárnych krížnikov typu Izmail bolo 

nedokončenie výbavy, ktorú nemohli vyrobiť sovietske závody, predtým 

objednanej v Rakúsko Uhorsku.  

Ako vidieť z uvedených údajov, najzložitejšie zariadenie vojnových 

lodí bolo buď vyrábané v licencii alebo dovezené. To znamená, že Ruské 

impérium nemalo všetky kapacity a schopnosti potrebné v oblasti stavby 

lodí a výroby výzbroje. A práve to, že ruské impérium nebolo schopné 

zabezpečiť si vlastnými silami kapacity potrebné na fungovanie impéria, 

predurčilo jeho pád a následné kataklizmy roku 1917. A to nemohlo 

nemať vplyv na fungovanie Sovietskeho zväzu, ktorý bol potom nútený v 

zrýchlenom režime zaoberať sa rekonštrukciou krajiny tak, aby mal k 

dispozícii všetky kapacity, ktoré boli pre štát, subjekt globálnej politiky, 

potrebné.  

Súbežne USA, Nemecko, Francúzsko a Anglicko v období od 2. 

polovice 19. do 1. polovice 20. storočia disponovali plným rozsahom 

kompetencií a kapacít, aby si mohli zabezpečiť potrebu vlastných 

ozbrojených síl vo všetkých druhoch výzbroje a z vlastných zdrojov, bez 

nutnosti doplňovať neexistujúce komponenty zo zahraničia. Avšak v 

druhej polovici 20. storočia Anglicko, Nemecko a Francúzsko 

cieľavedome uberali zo svojich možností potrebných na to, aby si 

zabezpečovali svoju existenciu ako samostatné štáty, ktoré môžu byť 

subjektami globálnej politiky. To podnietilo vznik Európskeho 

Spoločenstva v ktorom sa v týchto schopnostiach mohli partneri 

vzájomne doplňovať.



2. Štáty historické a štáty projektované.  

Človek je jediný biologický druh na planéte zem, ktorý ako 

jednotlivec, nežije mimo spoločnosti. Od svojho počiatku ľudstvo vždy 

vytváralo spôsoby života spoločnosti, tak aby to zodpovedalo jeho 

potrebám prežitia a rozvoja v biosfére planéty Zem. Už v počiatočných 

štádiách rozvoja ľudstva sa v spoločnosti vyčleňovali ľudia, ktorí 

zabezpečovali funkcie riadenia spoločenstva.  

Tak v prvotnopospolnej spoločnosti to boli:  

• žreci, ktorí formulovali koncepčné a ideologické základy života kmeňa, 

spoločenstva 

• vodcovia, ktorí priamo riadili konkrétne smerovanie činnosti kmeňov. 

Teda vykonávali to, čo by sme v súčasnosti označili ako „štátnosť“.  

 

Štátnosť - je teda časť kultúry národa, ktorou je profesionálne 

vykonávané riadenie spoločnosti na regionálnej aj celospoločenskej 

úrovni.  

V súlade s rastom počtu ľudí v prvotnopospolných rodových 

spoločnostiach začal prevládať život viazaný na stále sídlo. Vtedy začalo 

byť pre spoločenstvo potrebné chrániť si územie, ktoré zabezpečovalo 

všetky zdroje potrebné pre prežitie. Presné vymedzovanie hraníc života 

jednotlivých spoločenstiev nebolo potrebné dovtedy, kým:  

• neboli všetky zdroje týchto území ešte používané obyvateľstvom rodu, 

kmeňa žijúceho v danej oblasti alebo kým  

• zdroje územia postačovali pre všetkých a preto všetky spoločenstvá 

tam žijúce, to považovali za svoje územie.  

Akonáhle si však podmienky života rodu vynútia potrebu ovládania 

územia pre výlučné využívanie jeho vlastných zdrojov, tak nutne vzniká 
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situácia podobná určeniu vlastníckeho práva na „Volské bariny“ v komédii 

A.P Čechova5.  

Tak vzniká potreba výstavby štátu.  

Štát -  to je štátnosť a územie, výsostné vody a vzdušný priestor na 

ktorom sa nachádza žijúce obyvateľstvo a výlučná moc štátu.  

Štát ako funkcia - je také samo-riadenie spoločnosti, ktoré zabezpečí 

rozvoj alebo aspoň prežitie národa bez straty jeho kultúrnej identity 

pri trvalom pôsobení vonkajších faktorov.  

Ak štátne usporiadanie nejakej krajiny svojím fungovaním 

nezabezpečuje úlohu ochrany národa a jeho kultúrnej identity, znamená 

to, že daná krajina má síce štátnosť ale nemá štát, pretože nemôže 

využívať svoje zdroje v súlade s potrebami svojho národa, čo znamená že 

krajina žije v stave otvorenej (alebo skrytej) koloniálnej závislosti.  

Práve o tomto aspekte štátu hovoril prezident USA F. D. Roosevelt 

30. septembra 1934 v jednom z rozhlasových prenosov seriálu „Hovory 

pri kozube“, keď sa zmienil o otázke štátnosti v živote spoločnosti:  

                                                           
5 „Ponuka“ je vtip v jednom z dejstiev Antona Pavloviča Čechova. Ukončené v Novembri roku 1888. 
Po prvý krát predvedené 12. Apríla 1889. umeleckým krúžkom hlavného mesta St. Petersburg. Dej 
sa odohráva v sídle statkára Čubukova.  
Statkár Ivan Vasiljevič Lomov prichádza ku svojmu susedovi Stepanu Stepanoviču Čubukovi, aby 
požiadal o ruku jeho dcéru. Čubukov je šťastný že Lomov prišiel za týmto účelom a nie preto, aby 
si požičal peniaze a volá svoju dcéru. Keď Ivan Vasiljevič ostal sám s Natáliou Stepanovnou, spustil 
vopred pripravenú reč, v ktorej sa zmieňuje o „Volských barinách“ tak akoby patrili Lomovým. Ale 
Natália Stepanovna ho rozrušená prerušuje s tým, že „Volské bariny“ patria Čubukovým. Vyústi to 
do škandálu. Stepan Stepanovič, ktorý sa zapojil do hádky, vyháňa Lomova zo svojho domu. Keď sa 
Natália Stepanovna dozvedela o cieli návštevy, žiada aby Lomova zavolali naspäť. Je pripravená 
uznať, že Volské Bariny patria Lomovým a snaží sa odpútať od témy rozhovorom o poľovačke. Z 
toho vzplanie nový spor o tom, ktorý lovecký pes je lepší, Lomových Hádaj alebo Čubukových 
Odbehaj. Hádka sa priostruje, keď sa do nej zapojí Stepan Stepanovič. Lomov omdlieva a keď sa 
preberie Stepan Stepanovič rýchlo požehnáva ich sobášu. Natália Stepanovna a Lomov pokračujú 
v hádke o psoch. Komédie zakončuje Čubukov vyhlásením: „Rodinné šťastie už začína! Doneste 
Šampanské!“  
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„Zdieľam presvedčenie Abraháma Lincolna, ktorý hovoril, že: 

Zákonná úloha vlády je robiť pre spoločenstvo ľudí čokoľvek 

potrebujú, aby bolo spravené ale sami to nemôžu urobiť vôbec 

alebo v potrebnej kvalite, vlastnými a individuálnymi 

kapacitami.“  

F.D. ROOSEVELT „Besedy pri kozube“, 30.9.19346.  

Okrem toho k uvedenej formulácii úloh štátu A. Lincoln pridal 

upresňujúce doplnenie: „Nemôžte pomôcť ľuďom trvale tým, že budete za 

nich robiť niečo, čo si môžu a mali by spraviť sami“.  

Týmto spôsobom, prezentujúc svoj spôsob chápania vzťahu štátu 

a spoločnosti, poukázal Lincoln na problém vzájomného vzťahu štátneho 

usporiadania a jeho fungovania voči úlohe prežitia a rozvoja národa bez 

straty jeho kultúrnej identity.  

Vyjadril tak pre život rozhodujúce parametre vzájomného vzťahu 

spoločnosti a štátu v ktorých je zrejmá dynamika rozhrania kompetencií 

(vrátane kompetencií hospodárskych subjektov). Tento pohľad 

zodpovedá určeniu štátnosti podmienenej objektívnymi potrebami 

spoločnosti v riadení jeho záležitostí na profesionálnom základe na 

rozdiel od marxistického učenia o tom, že podstatou štátu je utláčanie 

spoločnosti vládnucou triedou, čo by v konečnom dôsledku znamenalo, 

že v komunizme nebude štát.  

Pokiaľ existuje spoločenská potreba riadenia úloh 

celospoločenského aj regionálneho významu na profesionálnej úrovni, 

dovtedy bude štátnosť, ako subkultúra riadenia a jej zodpovedajúce 

inštitúty, existovať a rozvíjať sa.  

V skutočnosti nie je utláčanie väčšiny vládnucou menšinou, na 

ktorom sa zúčastňuje aparát vládnutia, prejavom podstaty štátnosti, ale 

vedľajší efekt činnosti štátu v „davo-elitárnom“ usporiadaní spoločnosti, 

spôsobený nesprávnosťou mravných a etických princípov v nej 

                                                           
6 http://docs.fdrlibrary.marist.edu/093034.html  

http://docs.fdrlibrary.marist.edu/093034.html
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vládnucich.  

Inými slovami, aby bolo možné hľadať cesty a prostriedky uvedenia 

dokonalosti do každodenného života, je potrebné odhaliť  rozpor danej 

historickej skutočnosti a ideálu dokonalosti spoločenského života.  

Takto sa dostávame k úlohe hľadania takého usporiadania štátu, pri 

ktorom by štát čo najoptimálnejšie využíval tvorivý potenciál svojho 

obyvateľstva. Rozvoj štátu, ktorý je orientovaný v prvom rade na využitie 

tvorivého potenciálu svojho obyvateľstva, vie správne odolávať tlaku 

okolitého prostredia v ktorom žije daná spoločnosť. Budúcnosť má štát, 

ktorý je organizovaný tak, aby mohol stále rozširovať možnosti využitia 

tvorivého potenciálu svojho obyvateľstva, ako hlavného zdroja možností 

pretrvávania štátu a jeho schopnosti odolávať vonkajšiemu tlaku ako i 

vnútorným deštrukčným procesom.  

Štát, ktorý nezabezpečuje takéto podmienky svojho fungovania, sa 

skôr alebo neskôr vytratí zo svetovej arény a zmení sa najprv na krypto-

kolóniu a neskôr na kolóniu. Alebo sa stane súčasťou iného štátu, lepšie 

plniaceho úlohu nutnosti stáleho rozvoja tvorivého potenciálu svojho 

obyvateľstva pri zabezpečovaní stálosti zdrojov svojej existencie a 

rozvoja.  

Fenomenálny úspech ZSSR vo sfére vedecko-technického rozvoja a 

zabezpečovania ekonomickej suverenity štátu bol podmienený práve tým, 

že v záujmoch štátu bol využitý tvorivý potenciál obyvateľstva celej 

krajiny. Stagnácia rozvoja ZSSR a stále častejší výskyt krízových stavov, 

ktoré nakoniec doviedli ZSSR ku krachu, boli spôsobené aj znížením 

využívania tvorivého potenciálu obyvateľstva na zaisťovanie zdrojov 

potrebných pre štát.  

Post-sovietske liberalistické Rusko rovnako ako predtým brzdí 

rozširovanie tvorivého potenciálu obyvateľstva pre zabezpečenie 

zdrojovej stability štátu. Často sa dokonca štátny systém podieľa na 

ničení ruského štátu. 

Tak napríklad 6. 11. 2018 krajinu obletelo vyhlásenie o tom, že 

„Sverdlovskú úradníčku Olgu Glackich uvoľnili z funkcie po tom ako 

hovorila o politike štátu voči mládeži“.  

A riaditeľka oddelenia mládežníckej politiky povedala pritom 
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nasledujúce:  

„V dorastajúcom pokolení sa udomácňuje presvedčenie, že štát musí 

robiť všetko. Nie, štát pre Vás v princípe nemusí robiť nič, pre vás musia 

konať vaši rodičia, lebo oni vás zrodili...štát vašich rodičov nežiadal aby 

vás zrodili.. Ak si rodičia myslia, že ich dieťa je najlepšie – nech sa za svoje 

dieťa zapájajú spolu so štátom“ - Echo – TV24 Novinky Kirovgradu 02-

11-2018 

 

https://youtu.be/MNXYv-p62zc  https://youtu.be/4qCjG0azaz0   

 

Odozvy na takéto vulgárne správanie sa štátnej úradníčky boli tak 

veľké, že už v priebehu 3 dní gubernátor Jevgenij Kyvašjev podpísal príkaz 

na odvolanie Olgy Glackich z funkcie. Čo je však dôležitejšie z hľadiska 

chápania procesov riadenia je to, že úradník v princípe nechápe, čo je to 

štát a načo existuje.  

Štát je tu pre ľudí a ľudia sa spájajú do štátu. Ľudia tu nie sú na to, 

aby fungoval štát, ale štát je tu na to, aby ľudia prežili, boli 

ochraňovaní a mohli sa rozvíjať. Kým je tu štát , je tu aj štátna 

objednávka na ľudí, aby rodili a vychovávali deti. Štát teda a priori 

žiada ľudí svojho štátu aby rodili deti! Štát existuje dovtedy, pokiaľ 

ľudia majú cieľ žiť, zabezpečovať a rozvíjať sa , bez straty svojej 

https://youtu.be/MNXYv-p62zc
https://youtu.be/4qCjG0azaz0
https://www.youtube.com/watch?v=4qCjG0azaz0
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kultúrnej identity. Stratou kultúrnej identity národa národný štát 

prestáva existovať.  

Toto jej vyjadrenie ukazuje nie len na jej odbornú nespôsobilosť, ale 

aj odbornú nespôsobilosť tých, ktorí ju umiestnili na vedúcu pozíciu. 

Pretože, ako ukazuje vyjadrenie tejto funkcionárky a tiež mnohé iné, 

podobné škandály ruských „elitných“ skupín, tak „elita“ ako celok, ako aj 

úradníctvo, nie len že nerozumejú fungovaniu štátu, ale ani nechápu 

previazanosť svojho osudu s budúcnosťou osudu ruského štátu. 

Nerozumejú tomu, že keď Rusko, ako štát, prestane existovať, stratia aj 

oni svoje „elitné“ postavenie v spoločnosti. Dôjde k tomu práve preto, že 

so zánikom štátu jednoducho budúci  subjekt riadenia stratí potrebu 

ruskej „elity“.  

Štát ako „supersubjekt“ vzniká na základe potreby množstva 

subjektov žijúcich v štáte preto, aby prírodné a sociálne javy, ktoré 

vplývajú na život každého z týchto subjektov, boli pod trvalým 

dohľadom (kontrolou) a podľa možnosti boli riadené (ovládané) a 

nevykazovali škodlivé vplyvy na život ľudí.  

Tá druhá okolnosť, možnosť ovládania, predurčila podľa spôsobu 

vzniku, rozdelenie štátnosti, štátov na dva druhy:  

• štáty, ktoré vznikali prirodzeným spôsobom v priebehu svojho 

historického vývoja, ktorého súčasťou boli aj vojny, manželstvá 

dynastií a iné formy prechodu teritórií z jedného štátu do druhého 

a/alebo vytváranie nových štátov. Klasickým vzorkami takýchto štátov 

sú Rusko, Veľká Británia, Francúzsko či Japonsko.  

• štáty, ktoré boli vytvorené na základe iniciatívy a z vôle iných štátov, 

ktoré vytvorili nový, projektovo skonštruovaný štát, výlučne vo svojich 

vlastných záujmoch. Klasickým príkladom takýchto štátov sú Belgicko 

(vytvorené v roku 1830), Rumunsko (vytvorené v roku 1878), 

Československo (vytvorené v roku 1918).  
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Pri vzniku projektovo skonštruovaných štátov treba mať na pamäti, 

že samotný štát, ani v spolupráci s inými štátmi sveta, nevie vytvoriť 

funkčný (medzinárodným spoločenstvom akceptovateľný pozn. prekl.) 

štátny útvar, vychádzajúc výlučne z vlastných potrieb. Turecký Cyprus, 

ktorý Turecko odtrhlo od Grécka a Kosovo (vytvorené na základe 

vojenskej intervencie NATO v Srbsku a následného odčlenenia jeho 

územia), sú toho potvrdením. Vytvorenie funkčných projektovo 

skonštruovaných štátov je možné len vtedy, keď nové štátne usporiadanie 

zodpovedá potrebám globalizácie. 

Globalizácia je objektívny proces, ktorý spočíva v koncentrácii 

riadenia výrobných síl na planéte Zem.  

Tento proces nie je možné ani zvrátiť ani zastaviť. A rovnako ako každý 

proces, je aj proces globalizácie možné (a potrebné) riadiť. 

Aj keď globalizácia je proces objektívny, jeho riadenie má subjektívny 

charakter.  

To znamená, že riadenie procesu globalizácie sa uskutočňuje vždy v 

súlade s nejakou konkrétnou koncepciou riadenia.  

Pri skúmaní globalizačného procesu treba mať jasnú predstavu o 

subjekte riadenia, jeho cieľoch a metódach.  

Riedenie je predovšetkým akt prejavu, realizácie moci.  

Moc, to nie je vyvesená tabuľka ani šéfovské kreslo ale praktická 

realizácia schopnosti riadiť.  

V procese riadenia (realizácie moci) možno rozlíšiť päť druhov moci:  

1. Konceptuálná moc 
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• Je mocou ideí spoločenského zriadenia, ktoré mu dlhodobo dominujú 

• Je mocou ľudí, ktorí sú schopní takéto idey formulovať, meniť a 

zavádzať do života.  

• Identifikuje faktory (okolitého prostredia), ktoré pôsobia na ľudí, 

spoločnosť 

• Formuluje vektor cieľov vo vzťahu ku každému faktoru 

• Formuje koncepciu riadenia potrebnú pre dosiahnutie vytýčených 

cieľov 

Koncepčná moc je vo svojej základnej podstate autokratická (nikým, 

okrem jej nositeľa, neovplyvniteľná) a ignoruje všetky „demokratické“ 

procedúry riadenia spoločnosti, ktorá nevidí a nechce akceptovať 

existenciu a pôsobenie jej autokracie.  

2. Ideologická moc 

• zahaľuje koncepčnú moc do formy prijateľnej pre národ  

3. Zákonodárná moc 

• tvaruje právne normy riadiace sociálno-spoločenské procesy tak, aby 

boli v súlade s prijatou koncepciou  

4. Výkonná moc  

• v rámci prijatých zákonných noriem, štruktúrnymi aj bezštruktúrnymi 

metódami, realizuje v praxi koncepciu, ktorá bola prijatá 

5. Súdna moc 

• dohliada na dodržiavanie zákonnosti v spoločnosti.  

Takým spôsobom koncepčnou mocou disponujúci subjekt riadenia, 

môže súbežne riadiť viaceré objekty riadenia, ktorým predložil svoju 

koncepciu (predstavu o usporiadaní a fungovaní spoločnosti) vo forme 
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pre obyvateľstvo príťažlivej, a ktorú ovplyvňuje ideologická moc, ktorú 

tiež ovláda.  

Koncepcia je plán, zámer celkového spoločenského zriadenia 

a usporiadanie života formujú tí, ktorí vytvárajú takúto koncepciu. 

Formovať koncepciu života spoločnosti znamená predpovedať akou má 

byť spoločnosť v budúcnosti. Táto funkcia nadobudla označenie 

„predikcia“ z latinského praedictio – predpovedať7. Avšak riadiť to 

neznamená iba vytýčiť cieľ ale aj uskutočňovať korekciu potrebným 

smerom.  

Taký spôsob riadenia dostal označenie „prediktor-korektor“8. A 

subjekt realizujúci takéto riadenie dostal označenie „prediktor“.  

 Globalizáciu ako sústredenie riadenia výrobných síl na planéte Zem 

je teda možné uskutočňovať iba v dvoch nasledujúcich formách:  

1. Medziregionálny konglomerát  

2. Mnohoregionálny blok 

3. Medziregionálny konglomerát je supersystém, ktorý vzniká ako 

výsledok sústredenia riadenia regionálnych centier po narušení 

ich dovtedajšieho riadenia, vykonávaného pri plnej funkcii 

riadenia a následnej integrácie ich fragmentov jedným lídrom-

koncentrátorom. Možno to charakterizovať nasledovne:  

• medziregionálne centrum riadenia disponuje obrovskou rezervou 

stability v porovnaní s každým z ostatných centier riadenia v 

konglomeráte  

                                                           
7 V taliančine má sloveso „predicare“ aj širší význam – hlásať, kázať (náb.), ohlasovať, čo sa 
v kontexte DVTR zhoduje s pojmami „prognóza“ a taktiež „proroctvo“ 
8 Prediktor-korektor (predpovedateľ-opravár) — je jedna z metód matematiky. V tejto metóde sa 
riešenie hľadá postupným približovaním. Algoritmus metódy pri tom predstavuje osobitný cyklus 
v ktorom sa po sebe, opakovane realizujú dve operácie. Prvá je prognóza riešenia a druhá je 
previerka získaného výsledku voči požadovanej presnosti riešenia úlohy. Algoritmus je zavŕšený 
keď sa dosiahne požadovaná presnosť úlohy. Okrem toho schéma riadenia v ktorej sa riadiaci signál 
získava nie len na základe informácie o momentálnom stave riešenia ale aj na základe prognózy 
jeho výskytu sa tiež niekedy nazýva „prediktor-korektor“. 
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• rezerva stability procesov riadenia ktoréhokoľvek z centier, ktoré 

podliehajú medziregionálnemu centru, je zanedbateľná a určuje ju 

práve toto medziregionálne centrum riadenia  

• súhrnný intelekt medziregionálneho centra nahrádza spojený intelekt 

regiónov, ktoré sú mu podriadené 

• periféria medziregionálneho centra, v prípade nevyhnutnosti, pôsobí v 

neštruktúrnom riadení ako generátor auto synchronizácie  

Ideologickým základom takého projektu globalizácie je Biblia. Jej 

podstatu možno charakterizovať dvoma citátmi:  

„Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš 

požičiavať od nikoho“. – Deuteronómium 28:129 

„Cudzí synovia vybudujú tvoje múry a ich králi ti budú slúžiť. 

Áno, bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa 

zmiloval nad tebou. Tvoje brány budú neustále otvorené, vo dne 

ani v noci ich nezatvoria, aby ti priniesli blahobyt národov pod 

vedením svojich kráľov. Národ a kráľovstvo, čo ti nebudú slúžiť, 

budú zničené, národy budú úplne vyhladené mečom.“ Izaiáš 

60:10 – 1210.  

Subjekt, ktorý svetu predostrel svoju koncepciu globalizácie v 

biblickom ideologickom obale, je v KSB (Koncepcia Spoločenskej 

Bezpečnosti) označený ako Globálny Prediktor (GP). GP si ako prvý 

uvedomil možnosť procesu globalizácie na planéte a ostatných 3000 

rokov sa globalizácia realizovala pod vedením GP. V dôsledku toho sa celý 

svet priblížil ku globálnej ekonomickej, ekologickej a vojensko-politickej 

katastrofe.  

Pre pochopenie riadenia procesu globalizácie je nutné mať na 

                                                           
9 https://www.bible.com/sk/bible/464/DEU.28.12.SEBDT 
10 https://www.bible.com/sk/bible/464/ISA.60.10.SEBDT 

https://www.bible.com/sk/bible/464/DEU.28.12.SEBDT
https://www.bible.com/sk/bible/464/ISA.60.10.SEBDT
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pamäti, že takéto riadenie sa realizuje neštruktúrnym spôsobom. To 

znamená, že a priori je vylúčená existencia nejakej „Svetovej vlády“. Na 

prechod od neštruktúrne formalizovaného GP k formálnemu 

štruktúrnemu riadeniu krajín a národov sa pre zosúlaďovanie a riadenie 

ich činnosti pre globálne riadenie používajú rôzne mimovládne štruktúry, 

ktorých činnosť slúži na  

• informovanie štátnych a straníckych špičiek o procesoch globálneho 

významu 

• poskytnutie im informácií o úlohách a miestach ich krajín a národov v 

globálnych procesoch  

• vykonanie inštruktáží pre elity jednotlivých krajín o osobitostiach 

procesov riadenia ich krajín a národov v priebehu celo-planetárneho 

procesu globalizácie podľa koncepcie GP. 

Takými štruktúrami odsúhlasovania a riadenia na nadnárodnej 

úrovni sú: 

• Oficiálne nadnárodné štruktúry, vytvorené na základe medzinárodných 

zmlúv, ako je napríklad OSN, EÚ, Organizácia Amerických Štátov 

(OAS)11,  

                                                           
11 http://www.oas.org Príkladom toho, ako, využívajúc tieto mechanizmy, uskutočňuje 
nadnárodné riadenie ovládanie krajín, ktoré sa zúčastňujú tohto procesu, je veľmi veľa. Toto je 
jeden z nich, ktorý má veľký medzinárodný význam. V máji v roku 2018 vo Venezuele (ktorej počet 
obyvateľov bol v roku 2016 31 568 179) vyhral prezidentské voľby Nikolas Maduro, ktorého USA 
nechceli vidieť v čele venezuelského štátu. USA už dlhšie vykonávajú politiku tlaku na Venezuelu s 
cieľom návratu tejto krajiny k štatútu bezpodmienečnej podriadenosti USA. Ako nástroj tlaku na 
vytvorenie vnútroštátnej politickej nestability a sociálneho napätia vo Venezuele a aj ako nástroj 
na medzinárodnopolitické ciele, USA využívajú medzinárodné a medzištátne inštitúcie. Jednou z 
takýchto organizácií je Organizácia Amerických Štátov (OAŠ), pomocou ktorej sa snažia USA vnútiť 
Venezuele koloniálny politický systém. S takou politikou USA však nesúhlasia mnohé iné krajiny. 
Tak napríklad:  

- 13.  januára 2019, 3:51 Pre neuznanie voľby Nikolasa Maduro, Kuba nazvala OAŠ 
„ministerstvom kolónií“ USA.  

- V OAŠ „sa hrubým spôsobom nedodržujú dohodnuté procedúry“ poznamenal Bruno 
Rodrígues, minister zahraničia Kuby.  

http://www.oas.org/
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• Liga Arabských Štátov (LAS)12 a iné, ako aj ich podriadené zložky.  

• Neoficiálne komunikačné formáty ako Bilderbergský klub, Rímsky klub 

a článok na najnižšej úrovni - Svetové Ekonomické Fórum (v Davose).  

4. Mnohoregionálny blok, je supersystém, ktorý vznikol ako 

výsledok koncentrácie riadenia regionálnych centier metódou ich 

priebežného, postupného včleňovania sa. Blok má objektívne 

výhody pred konglomerátom, pokiaľ ide o rezervu stability 

procesov v ňom. Tá je spôsobená mierou zhody objektívnych a 

subjektívnych vektorov cieľov a tiež tým, že súhrnný intelekt 

bloku je podporovaný z hierarchicky vyššej úrovne a každý 

súborný intelekt je pri tom sám o sebe mohutnejší ako spojený 

intelekt konglomerátu.  

Príkladom takéhoto druhu globalizácie je história vytvárania ruského 

štátu a jeho najvyššej formy rozvoja v podobe Ruského impéria a Zväzu 

sovietskych socialistických republík (ZSSR). Takýto spôsob globalizácie 

sa nazýva „Ruský svet“ alebo „Ruská civilizácia“.  

V tomto projekte sa zachováva národná kultúrna identita všetkých 
                                                           

- Havana 12. januára (TASS). Organizácia Amerických Štátov nie je pri prijímaní svojich 
rozhodnutí nezávislá, čo ukázalo hlasovanie o legitímnosti nového funkčného pôsobenia 
prezidenta Nikolasa Maduro, ktorého inaugurácia sa uskutočnila 10.  januára. Také 
vyhlásenie urobil v sobotu v Twitteri minister zahraničných veci Kuby  Bruno Rodríguez.  

- „V OAŠ dochádza k hrubému narušeniu procedúr. USA samotné by mali odstúpiť, 
pretože nemohli dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, aby ňou poštvali proti vládam 
Nikaraguy a Venezuely. OAŠ je ministerstvo kolónií USA“, poznamenal šéf zahranično-
politického rezortu Kuby, Bruno Rodríguez.  

- OAŠ vo štvrtok neuznala legitímnym nové funkčné obdobie Nicolasa Maduro na poste 
prezidenta krajiny. Za rezolúciou sa vyslovilo 19 krajín, 6 bolo proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania a predstaviteľ jednej krajiny nebol prítomný na hlasovaní. Ministerstvo 
zahraničných vecí Venezuely toto rozhodnutie nazvalo nebezpečným precedensom v 
medzinárodných vzťahoch.  

- Koncom apríla 2017 Venezuela prejavila vôľu vystúpiť z OAŠ. Vtedy prezident Maduro 
poznamenal, že jeho krajina sa nikdy nevráti do organizácie, ktorá sa od okamihu svojho 
vzniku „stala nástrojom zákonnej sily na uskutočňovanie imperialistických želaní proti 
suverénnym štátom“. — https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5992445 

12 http://www.lasportal.org  

http://www.lasportal.org/
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národov ktoré sa stali súčasťou jednotného štátu. Jednotný 

mnohonárodný ruský štát-civilizácia ešte okrem toho zabezpečuje 

možnosť ďalšieho rozvoja národných kultúr, čo sa napríklad prejavilo aj v 

tom, že národy, ktoré nemali predtým svoje písomníctvo, ho po začlenení 

sa do ruského štátu nadobudli.  

Práve rozdiel v realizovaných koncepciách globalizácie predurčil aj 

formy historického vývoja štátov vo svete. V rámci západnej civilizácie sa 

štáty vytvárali na princípe potlačenia a pohltenia susedného subjektu a 

hranice štátov boli určované princípom „dĺžky meča“ toho silnejšieho, 

teda možnosťou silovými metódami potlačiť dezintegračné procesy na 

území, ktoré už bolo pod kontrolou a odobrať územie susedovi, keď 

oslabol a nebol schopný „mečom“ si udržať svoje územie. V tom je príčina 

existencie malých štátov v Európe ešte v 19. storočí a v tom je aj príčina 

napríklad doteraz nevyriešeného sporu o územie Alsaska a Lotrinska13 

medzi Francúzskom a Nemeckom.  

Štátotvornosť ruského štátu sa uskutočňovala na principiálne iných 

koncepčných základoch, ktoré nie sú pochopiteľné pre tých, pre ktorých 

je tvorba štátov podľa európskeho modelu etalónom. Práve tento uhol 

pohľadu načrtol 28. novembra 1866 ruský poet Fedor Ivanovič Tjučev:  

„Rusko rozumom nepochopíš, 

Nemožno ho zmerať metrom: 

Rusko je odlišné svojím charakterom - 

V Rusko je možné len veriť.“  

Pre praktické použitie bola metóda vytvárania štátu formulovaná 

ešte v roku 1765 takto:  

„Ruský štát má pred inými tú výhodu, že ho riadi bezprostredne Boh. 

Ináč nemožno vysvetliť,  ako vôbec existuje!“ 

                                                           
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsland_Elsa%C3%9F-Lothringen  

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsland_Elsa%C3%9F-Lothringen
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* * *  

Povedal to gróf Burkhard Christoph von Münnich; (v Rusku známy 

ako Christofor Antonovič Minich; 9.mája 1683 Hohenchuntdorf, 

Oldenburg, - 16(27) október 1767, St. Peterburg), ruský generál, poľný 

maršal nemeckého pôvodu (1732), súčasník imperátora Petra I, ktorého 

najaktívnejšia časť jeho pôsobenia bola pri vláde Anny Johanovny.  

Úspešná činnosť Minicha pri organizovaní lodnej dopravy na Neve, 

budovanie ciest, budovanie Baltského prístavu, budovanie prvého 

obchvatného Ladožského kanálu14 v rokoch 1723 až 1728, mu 

zabezpečila vážnosť u Petra I. V roku 1772 bol menovaný generál 

poručíkom, v roku 1726 už pri Kataríne I bol ako „general en chef“ 

(vrchný veliteľ) vyznamenaný rádom Svätého Alexandra Nevského.  

Práve Minich, ako nadaný inžinier-hydromechaník ukázal nemožnosť 

vyhotovenia „vodných plameňov“ v Strelne a presvedčil cára o potrebe 

preniesť prímestskú rezidenciu do Petershofu, pretože v prípade 

realizácie fontánového komplexu v Strelne by hrozili záplavy.  

Minich sa ukázal ako aktívny, cieľavedomý a uvážlivý správca s 

potrebnými vedomosťami v oblasti vodných stavieb a vojenských 

záležitostí. Zakončenie prác na Ladožskom kanále ktorý, umožnil 

bezpečné oboplávanie búrlivého Ladožského jazera, malo neobyčajné 

veľký význam pre ekonomiku mesta, pretože ho spojilo s centrálnymi 

guberniami Ruska a rozšírilo obrat tovaru v prístave. Výsledkom bolo, že 

ceny za tovary nutnej spotreby sa stali pre väčšinu obyvateľstva 

prijateľnými.  

Boli položené základy pravidelného morského spojenia s Európou a 

z Kronstadtu začali plávať do Lübecku a Gdanska (Danzig) zmiešané lode, 

tzv. „Paketboty15“ s cenou lístka 3 ruble. V meste bola dokončená 

výstavba 12 poschodovej budovy, výstavba kamenných bášt 

Petropavlovskej pevnosti. Minich začal uvažovať o výstavbe mosta do 

                                                           
14 V prvej polovici 18. storočia sa stal tento kanál najväčším vodným dielom Európy 
15 Boli to lode strednej veľkosti, používané od 16. storočia, schopné prepravovať pasažierov, 

poštu, ako aj malé náklady. (Angl. packet ship, Franc. paquebot) 
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Štokholmu. Pre spestrenie spoločenského života hlavného mesta 

a taktiež pre podporu jeho štatútu hlavného mesta, organizoval často vo 

svojom dome bály a slávnostné obedy. Počas sviatočných dní organizoval 

slávnostné prehliadky vojsk a slávnosti pri spúšťaní lodí na vodu.  

Vďaka jeho energii si Petrohrad udržal úlohu najdôležitejšieho 

ruského mesta do doby, kedy znovu získal funkciu hlavného mesta. 

Keď sa dostala na trón Anna Johanovna, bol Christofor Ivanovič 

krátko na to (1730-1732) poverený funkciou generála-feldcajchmajstra, 

funkciou prezidenta vojenskej akadémie a 25. februára (7. marca) 1732 

sa stal poľným maršalom. Bol poverený úlohou prijať opatrenia na 

zlepšenie zlého stavu ruskej armády. Minich sa energicky pustil do práce, 

dal do poriadku financie armády, založil pri vojsku nemocnice pre 

ranených a vojenské školy.  

Vytvoril dva nové gardové pluky, pluk konskej gardy a Izmajlovský 

pluk (pomenovaný podľa sídla Izmajlovo, v ktorom žila imperátorka, 

nachádzajúceho sa neďaleko Moskvy). Nanovo reorganizoval gardové a 

armádne pluky, pretvoril Vojenské kolégium; založil v Petrohrade prvý 

šľachtický kadetský útvar v Rusku, „aby sa v ňom od 400 do 500 mladých 

dvoranov a detí vojenských hodnostárov vychovávalo a učilo tak telesné 

a vojenské cviky ako aj cudzie jazyky, umenie a vedu“. Pretože nie všetci 

učiaci sa mali náklonnosť k vojenskej službe „a štát nemenej potrebuje aj 

politické a občianske vzdelanie“, zamýšľalo sa vyučovať v kadetskej škole 

aj dejiny, zemepis, právo, tance, hudbu a „iné prospešné vedy“. Kadeti 

mali právo navštevovať prednášky akademických profesorov s tým, že 

mali možnosť postúpiť na občiansku službu a na ich skúšky boli povolaní 

profesori a admiráli akadémie. Minich sa dlhé roky staral o kadetský zbor, 

keď bol v rokoch 1732-1741 jeho predstaviteľom.  

Vytvoril pre armádu nové predpisy, ktoré vymenili starý „súpis“ z 

roku 1704. Zaviedol do armády zbor (12 plukov), vytvoril prvé husárske 

pluky; vyrovnal mzdy pôvodných ruských dôstojníkov s pozvanými 

cudzincami. Vytvoril pre Rusko nový druh vojsk, ženijné pluky a 

inžiniersku školu pre dôstojníkov. Počas jeho úradovania sa 

modernizovalo alebo nanovo postavilo 50 pevností. Tieto i ďalšie zmeny 

zlepšili stav ruskej armády.  
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V roku 1741, keď bol obvinený z vlastizrady, ho odsúdili na smrť, čo 

bolo neskôr zmenené na vyhnanstvo na Sibír, kde strávil 20 rokov.  

Vo vyhnanstve Minich pokračoval v aktívnom spôsobe života, 

zaoberal sa fyzickou a duševnou prácou, pestoval ovocie, učil deti, tvoril 

rôzne inžinierske a vojenské projekty (ktoré mimochodom nenašli žiadne 

použitie). Čas od času posielal do hlavného mesta návrhy aby ho 

vymenovali za gubernátora Sibíri.  

Po 20 rokoch, v roku 1762 nový cár Peter III. preložil 76 ročného 

Minicha do Petrohradu, vrátiac mu všetky hodnosti a začleniac ho do 

cárskej rady.  

Spočiatku Minich podporoval činnosti Petra III. Skoro ale o ňom 

zmenil svoju mienku. K tomu mal pádne dôvody. Minich bol proti vojne s 

Dánskom a aj proti reforme ruskej arkády na pruský spôsob.  

Minich bol človekom cti a keď sa začal štátny prevrat v prospech 

cárovny Kataríny, z pocitu vďačnosti k svojmu osloboditeľovi, zostarnutý 

poľný maršal radil imperátorovi ujsť do Revely (dnešná časť Estónska) a 

pripojiť sa k Ruským vojskám, ktoré sa nachádzali v Prusku. Po prevrate 

Katarína Minicha omilostila a on jej zložil prísahu.  

Keď sa stal generálnym gubernátorom a pod svoje velenie dostal 

Revelský prístav, Kronštadtský prístav, Baltské a ďalšie prístavy ako aj v 

Ladožský kanál, Minich horlivo pokračoval vo svojej práci. „Spánok sa 

takmer nedotýka mojich očí“, písal imperátorke. Pri rôznych plánoch 

zatváram oči a keď sa zobudím znova sa nad nimi zamýšľam“.  

V posledných rokoch bol, tak ako to sám chcel, vymenovaný za 

gubernátora Sibíri, ale s pobytom v Petrohrade.  

Minich vykonal veľmi veľa na upevnenie ruského štátu do formátu 

Impéria, nielen ako inžinier ale aj ako vynikajúci vojvodca. Pod velením 

poľného maršala vošla Ruská armáda po prvý krát na Krym. úspešne 

odrazila a rozmetala hordy krymského chána na jeho vlastnom území, 

dobyla hlavné mesto chanátu Bachčisaraj a spálila ho.  

Minich po prvý krát v histórií porazil na otvorenom bojisku tureckú 

armádu, ktorej sa vtedy veľmi báli a vážili si ju. Minich v bitke pri 
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Stavučanoch16 (28. augusta 1739) donútil k úteku armádu  seraskira ali-

pašu Benderského. Straty ruskej armády boli 13 ľudí zabitých a 54 

ranených. Turecka armáda stratila viac ako 1000 ľudí. Bolo to prvé 

skutočné víťazstvo Rusov nad Turkami, bol to začiatok víťazných vojen 

Ruska s Portou a bol to práve poľný maršal Minich, kto položil základy 

tejto ruskej bojovej slávy.  

Jeho vklad do tvorby ruského štátu charakterizovala Katarína II. 

takto: „Nebol síce synom Ruska, ale bol jedným z jeho otcov“.  

A tento, bez akéhokoľvek preháňania, vynikajúci človek, ktorý 

vykonal veľa pre budovanie ruského štátu, nechápal koncepčné základy 

existencie a životaschopnosti tohto štátu, nechápal ako sa tvorí ruský 

svet a ako sa realizuje globalizácia ruským spôsobom.  

Teória globalizácie ruským spôsobom je vysvetlená a rozvíjaná v 

prácach vnútorného prediktora SSSR, ktoré spolu tvoria Koncepciu 

Spoločenskej Bezpečnosti (KSB). 

*  *  *  

Tak vzniká v procese globalizácie na jednej strane „medzi-regionálny 

konglomerát“ ako aj „mnoho-regionálny blok“ a podľa spôsobu a rozsahu 

zapojenia sa jednotlivých krajín do procesu globalizácie, vzniká aj potreba 

preformátovania súčasného štátneho usporiadania zjednocovaných 

štátnych útvarov.  

Avšak iba medziregionálny konglomerát je nútený v tomto procese 

vytvárať projektovo skonštruované štáty, lebo jeho cieľom je oslabenie 

zdrojovej stability historicky vzniknutých štátov a posilňovanie tej 

vlastnej . V tom spočíva aj podstata prítomnosti vojenských kontingentov 

USA po celom svete a ich vojenských intervencií, ktoré vykonávali 

samostatne alebo v koalícii s ďalšími štátmi Západu, ako napríklad 

okupácia Iraku od roku 2003 alebo vojenská prítomnosť v Sýrii od roku 

                                                           
16 https://histrf.ru/biblioteka/b/bitva-pri-stavuchanakh-samaia-bieskrovnaia-pobieda-russkogho-

oruzhiia  

https://histrf.ru/biblioteka/b/bitva-pri-stavuchanakh-samaia-bieskrovnaia-pobieda-russkogho-oruzhiia
https://histrf.ru/biblioteka/b/bitva-pri-stavuchanakh-samaia-bieskrovnaia-pobieda-russkogho-oruzhiia
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2011.  

A to je aj podstatou takzvaného „medzinárodného terorizmu“. 

Teroristická činnosť akejkoľvek úrovne od individuálnej až po 

medzinárodnú potrebuje zabezpečenie zdrojov. Čím je teroristická 

činnosť rozsiahlejšia, tým významnejšie zdrojové zabezpečenie potrebuje. 

Z toho vzniká nevyhnutnosť použitia svetovej úverovej a finančnej sústavy 

a jej spoluúčasť na ekonomických aktivitách. 

Tak napríklad najznámejšia a po celom svete rozvetvená teroristická 

organizácia ISIS aj podľa oficiálnej verzie na územiach, ktoré obsadila, 

ťažila ropu a ďalej ju predávala. Za získané peniaze nakupovala zbrane a 

platila mzdy svojím bojovníkom. Aj podľa tejto schémy je vidieť, že na 

uskutočnenie toho všetkého musela mať ISIS po celom svete rôzne aj 

vzájomné spolupracujúce firmy, ktoré boli schopné:  

• dopravovať ropu ku spotrebiteľom (tankermi, ropovodmi, istý čas aj 

kamiónmi17) a to aj cez územia tretích krajín  

• legálne predávať ropu  

• za získané peniaze nakupovať zbrane  

• dodávať tieto zbrane bojovníkom  

Na to všetko je potrebné:  

• aktivita na tovarových, surovinových burzách  

• bankové prevody platieb  

• využívanie služieb rôznych prepravných spoločností  

Odhaliť celú tú reťaz a zničiť ju, na to sú potrebné sily štátov, ktoré 

patria medzi hlavných aktérov na týchto trhoch. 

                                                           
17 Ruské vojenské letectvo ako prvé po vstupe do konfliktu, na jeseň 2015 začalo ničiť práve 

konvoje kamiónov, ktoré prepravovali ukradnutú ropu zo Sýrie do Turecka, odkiaľ potom 

putovala ďalej na svetové trhy. V tom čase boli mimoriadne nízke ceny pohoných hmôt aj u nás 

(na Slovensku) Video RT: https://youtu.be/p8drX7m8bd0  

https://youtu.be/p8drX7m8bd0
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Pre tajné služby ktorejkoľvek veľkej krajiny sveta nepredstavuje 

žiadny veľký problém podľa značenia zbraní, ktoré teroristi používajú, 

zistiť:  

- výrobcu zbrane  

- nákupcu zbrane  

- dopravnú trasu dodávky zbrane k spotrebiteľovi 

 

A po odhalení toho všetkého, majú možnosť krajiny, ktoré skutočne 

bojujú s terorizmom, jediným úderom zlikvidovať celú sieť materiálno- 

technického zabezpečenia teroristickej činnosti a teda aj zlikvidovať 

„medzinárodný terorizmus“.  

To v konečnom dôsledku znamená, že medzinárodný terorizmus je 

iba nástrojom tých štátov, ktoré ho používajú na prestavbu svetového 

usporiadania. Ako to prebieha, možno pochopiť na príklade 

medzinárodného škandálu „Iran-Contra“ (Iran-contra Affair18) známy aj 

ako Irangate, ktorý sa rozvíril koncom roku 1986, keď bolo zverejnené, 

že niektorí členovia administratívy USA organizovali tajné dodávky zbraní 

do Iránu a tak porušovali (vlastné) zbrojné embargo proti tejto krajine. 

Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že peniaze, ktoré boli získané z predaja 

zbraní, sa použili na obídenie zákazu kongresu, týkajúceho sa 

financovania skupiny „Contras“ v Nikarague, ktorí viedli vojnu proti 

zákonne zvolenej vláde, s cieľom jej zvrhnutia. Udalosti v Nikarague v 

rokoch 1980 sa veľmi podobajú na udalosti v Sýrii po roku 2010. Škandál 

„Iran-contras“ sa mohol udiať iba ako výsledok vnútorného rozporu v 

najvyššej elite USA, ktorej jedna časť sa rozhodla využiť formálny dôvod 

na vysporiadanie sa so svojimi konkurentami. 

  

                                                           
18 Zdroje s odtajneným materiálom CIA: 

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB210/index.htm 

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp89t00142r000500610001-7 
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2.1.  Medzištátne vojny a „medzinárodný 

terorizmus“ na príklade škandálu „Irán-

contras“  

V júli roku 1979 v Nikarague, v maličkej krajine v Strednej Amerike,19 

front národno-oslobodzovateľského hnutia Sandinistov (FSLN)20 zvrhol 

prezidenta Anastasia Somozu DeBayle, ktorého rodina ovládala 

Nikaraguu 43 rokov. Svojho času prezident USA Franklin D. Roosevelt o 

Anastasiovi Somozovi (seniorovi) povedal: „Samozrejme, že je to sukin 

syn, ale je to náš sukin syn“21. Zvrhnutie klanu Somozov22 bolo možné 

preto, že prezident USA Jimmy Carter odmietol podporovať Somozu po 

tom, ako v Nikarague vypuklo povstanie. Americkí ochrancovia Somozu 

dokonca zorganizovali v kongrese USA vystúpenie viceprezidenta 

Nikaragui Luisa Palaciosa, ktorý vo svojej reči doslova prosil o pomoc pre 

pro-americký režim Somozu a varoval: “Ešte prekľajete ten deň, keď ste 

nemali dosť rozhodnosti zastaviť expanziu sovietskeho imperializmu na 

kontinente“. Jimmy Carter, konajúc v záujme klanovo- korporatívneho 

zoskupenia, ktoré ho zvolilo za prezidenta USA, nielenže zakázal pomáhať 

Somozovi, ale zastavil aj operácie CIA v strednej Amerike, čo komentovali 

masové médiá v USA ako „plný krach stredoamerickej politiky USA“ a 

hovorili o „prehratej bitke, ktorá bude mať za následok globálnu porážku 

v súperení USA a ZSSR“.  

V tom istom roku 1979, avšak o niečo skôr, vo februári, zvíťazila v 

Iráne Islamská revolúcia a bol zvrhnutý šach Muhammad Rezá Pahlaví. 

(ten sa predtým stal z potenciálneho monarchu reálnym v dôsledku 

prevratu organizovanom CIA v roku 1953). 

                                                           
19 Plocha 128 424 km2. 6 351 956 obyvateľov v roku 2019 
20 Frente Sandinista de Liberación Nacional https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP80T00942A001200040001-7.pdf 

21 https://archive.ph/20070622124130/http://www.ualberta.ca/PARKLAND/post/Vol-VII-

No3/08Christopher.html 

22 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83T00966R000100030027-9.pdf 
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Udalosti sa začali 16.  januára 1979, keď sa šach M. R. Pahlaví a jeho 

žena Farah odobrali na Teheránske letisko Mehrabad. „Idem na 

dovolenku, pretože sa cítim veľmi unavený“, povedal šach tým, ktorí ho 

sprevádzali.  

Udalosti sa rozvíjali tak búrlivo, že už o dva týždne, 1. februára, prišlo 

na bohoslužby nezvyčajných 80 tisíc obyvateľov. Veriaci očakávali 

vyslanca Allahovho.  

A odrazu, zázrak! Vo vzduchu sa objavil linkový Boeing 747 

spoločnosti Air France, letiaci z Paríža do Teheránu. Na jeho palube sa 

nachádzal veľký Ájatolláh Rúholláh Chomejní so svojim sprievodom 

pozostávajúcim z 50 pomocníkov a podporovateľov spolu so sprievodom 

150 novinárov.  

Na Mehrabadskom letisku vítal Chomeiního dav ľudí, ktorí skandovali 

„Allah je veľký“. Od toho okamihu sa Chomejní stal hlavnou politickou 

postavou krajiny.  

5. februára 1979 Chomejní vyhlásil vládu Š. Bachtiara za nezákonnú 

a poveril Mehdi Bazargana vedením dočasnej revolučnej vlády. Revolúcia 

bola dokonaná, tyran bol zvrhnutý!  

Bol už síce za hranicami, ale to sú drobnosti.  

A pozrime sa, 21. októbra 1979 administrácia USA oznámila iránskej 

vláde, že šachovi boli poskytnuté dočasne víza na hospitalizáciu v USA.  

Podľa oficiálnej verzie sa podrobil operácii v súvislosti s rakovinovým 

ochorením. Už nasledujúci deň koncern Rockefeller organizoval prelet do 

New Yorku, kde ho umiestnili do kliniky. 

Zdanlivo sa nestalo nič mimoriadne, veď tento vyhostený šach už bol 

súkromnou osobou. Ale práve toto sa stalo príčinou organizovania 

rozmachu protiamerických nálad obyvateľstva Iránu. Skoro ráno, 4. 

novembra 1979, niekoľko stoviek mladých ľudí vydávajúcich sa za členov 

Organizácie moslimských študentov, stúpencov smerovania ajatolláha 

Chomejního, nadchnutí jeho rečami o „veľkom satanovi“ USA, vtrhli na 

americké veľvyslanectvo v Teheráne. Z 59 spolupracovníkov 

veľvyslanectva 6 ušli a mohli sa skryť na vyslanectve iných západných 

krajín a neskôr so sfalšovanými dokumentami opustiť Irán. Ešte jedného 

pustili v júli 1980, pretože bol veľmi chorý. Ostatných 52 ľudí bolo 
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držaných ako rukojemníkov celých 444 dní.  

Po obsadení veľvyslanectva state-departement USA (ekv. 

ministerstva zahraničných vecí, pozn. prekl.) vyjadril „znepokojenie“, 

načo odpovedala vláda Bazargana, že „podnikne všetko úsilie k 

uspokojivému vyriešeniu problému“ a oslobodeniu spolupracovníkov 

diplomatického zastupiteľstva.  

Avšak Bazargan a jeho vláda neboli schopní urobiť niečo pre 

oslobodenie rukojemníkov a už 6. novembra 1979 Teheránske rádio 

vysielalo v mene Chomejního žiadosť o odstúpenie jeho vlády. Chomejní 

bez prieťahov prijal demisiu, odovzdal všetky štátne záležitosti do rúk 

islamského revolučného výboru, ktorý dostal pokyny na prípravu 

referenda o islamskej ústave, voľbe prezidenta a parlamentu (Majles) a 

tiež vykonanie „dôslednej revolučnej čistky“ v štátnom aparáte.  

Takým spôsobom sily, ktoré reprezentoval Chomejní, organizujúc 

obsadenie veľvyslanectva, využijúc protiamerické nálady celého 

obyvateľstva Iránu, vytvorili nové štátne štruktúry a Irán a Spojené štáty 

sa dostali do stavu vzájomného súperenia.  

V dňoch 24.-25. apríla 1980 bola s cieľom vyslobodiť rukojemníkov 

z veľvyslanectva USA v Teheráne ozbrojenými silami USA na území Iránu 

vykonaná operácia „Orlí pazúr“ (Eagle claw23). Operácia bola 

organizovaná a vykonaná tak, akoby heslom amerického velenia a 

špeciálnych služieb boli vlastnosti animovaných postavičiek Chip a Dale - 

slabomyseľnosť a odvaha.  

Samozrejme, že operácia sa skončila kolosálnym fiaskom. Straty 

USA počas operácie boli nasledujúce:  

• jedno zničené lietadlo C-130 Hercules: na zemi stojace tankovacie 

lietadlo rozbil vrtuľník CH-53 Sea Stallion24. Posádka lietadla (5 ľudí) 

zahynula 

                                                           
23 https://media.defense.gov/2012/Aug/23/2001330106/-1/-1/0/Eagleclaw.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Eagle_Claw   

24 Obvykle sa používa označenie vrtuľníkov RH-53D – aj v odkaze 25 

https://media.defense.gov/2012/Aug/23/2001330106/-1/-1/0/Eagleclaw.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Eagle_Claw
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• jeden zničený vrtuľník, vyššie uvedený CH-53 Sea Stallion. Posádka 

vrtuľníka zahynula  

• jeden vrtuľník sa pravdepodobne z dôvodu zlomenia lopatky vrtule 

zrútil do vody hneď po vzlete z lietadlovej lode  

• päť vrtuľníkov CH zhabaných iráncami na zemi. V kabíne zostali tajné 

dokumenty, mapy, šifry, tabuľky, najnovšia výzbroj a hotovosť v 

tisícoch dolárov a rialoch. Tajné dokumenty, ktoré na druhý deň našli 

Iránci, im umožnili uväzniť agentov, ktorí pôsobili v krajine. Vrtuľníky 

boli odovzdané ozbrojeným silám Iránu  

• celkovo osem obetí na životoch (tu je nejasnosť, pretože pri 

odovzdávaní tiel figurovalo číslo 9, na pomníku v Arlingtone však 

figuruje 8 mien)  

• štyria ranení 

Straty Iráncov: zahynul jeden civil sediaci v cisterne na prepravu 

benzínu25.  

Dňa 22. septembra 1980 Irak pod vedením Saddáma Husajna 

napadol Irán. Začala sa iránsko-iracká vojna, ktorá trvala dlhých 8 rokov 

(od 22. septembra 1980 do 20. augusta 1988). Predohrou k vojne bola 

jednak séria teritoriálnych sporov motivovaných želaním Iraku odtrhnúť 

od Iránu na ropu bohatú provinciu Chúzistan (Arabistan), kde žilo 

arabské obyvateľstvo a východný breh rieky Shat-el-Arab ako aj konflikt 

medzi nimi pre nároky na vedúcu pozíciu spomedzi štátov Perzského 

zálivu.  

Jedným z dôvodov vypuknutia vojny bola podpora irackých veriacich 

zo strany Iránu. Tí predstavovali v Iraku väčšinu obyvateľstva, no Saddám 

                                                           
25 špeciálnymi jednotkami zvolené miesto na pristávanie vrtuľníkov napriek informáciám od 
rozviedky bolo umiestnené blízko rušnej komunikácie a preto bola operácia hneď odhalená. 
Špeciálne služby reagovali na medzimestský autobus s cestujúcimi a vyhodili do vzduchu 
okoloidúcu benzínovú cisternu, ktorej šofér sa skryl v okoloidúcom aute a zahynul cestujúci, 
spolujazdec. 
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Husajn ich potláčal.  

Obe superveľmoci sveta ZSSR i USA (UK/US)26 tak či onak 

podporovali Irak. Irán nemohol počítať so žiadnou podporou z ich strany, 

bol vtedy vlastne v medzinárodnej izolácii.  

A odrazu sa Iránu prihodila situácia s americkými rukojemníkmi na 

veľvyslanectve. Niektoré sily v USA veľmi chceli dosiahnuť oslobodenie 

rukojemníkov, aby to mohli využiť vo svojej propagande. Iné sily chceli 

zase získať vavríny za oslobodenie rukojemníkov pre seba. Obidve tieto 

sily, zoskupenia amerického establišmentu začali tajné rokovania so 

zástupcami Iránu. Výsledkom toho bolo, že príbeh oslobodenia 

rukojemníkov sa skončil 20.  januára 1981. V deň inaugurácie prezidenta 

Reagana27 boli rukojemníci oslobodení. V súlade s dohodou, ktorá bola za 

sprostredkovania Alžírska podpísaná deň predtým, sa USA zaviazali 

nemiešať sa do vnútorných záležitostí Iránu, uvoľnili zmrazené iránske 

účty, zrušili obchodné sankcie a dostali záruky vrátenia dlhov Iránu.  

V skutočnosti sa tým Iránu uvoľnili ruky pre aktivity v zahranično-

ekonomickej oblasti. Iránu sa dostalo širokej podpory zo strany 

„arabských teroristov“, ktorí na Blízkom východe uniesli stovky občanov 

západných krajín, väčšinou novinárov, diplomatov a spolupracovníkov 

humanitárnych misií. Požiadavky boli väčšinou smerované proti Izraelu a 

USA a v prospech Iránu.  

Nič však nepomáhalo, Irak (13,6 mil. obyv. v roku 1980) bojoval 

očividne úspešnejšie ako Irán (toho času 38,6 mil. obyv.). Tomu už hrozila 

porážka, ktorej sa ale chcel vyhnúť aj vytváraním čisto ženských oddielov 

„Az-Zahra“. Boli to ženské „špeciálne jednotky“, útvary, ktoré boli 

súčasťou polovojenských organizácií „Basidž“28 pri ministerstve 

vnútorných záležitostí. Tieto útvary patrili pod útvary islamskej 

revolučnej gardy. Dievčatá dostávali špeciálnu prípravu v špecializovanej 

škole pri Teheráne, ktorá bola založená koncom 80-tych rokov a je jediná 

                                                           
26 UK/US – subjekt globálnej politiky, centrum koncentrácie riadenia, ktoré funguje na princípe 
vzájomnej symbiózy dvoch subjektov: US a UK. Poradie skratiek môže závisieť od pozície akú daný 
subjekt (štát) zastáva pri riadení toho ktorého procesu v globálnej politike.  
27 40. prezident USA (v rokoch 1981–1989). 
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Basij     

https://en.wikipedia.org/wiki/Basij
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svojho druhu.  

Aby sa zabránilo vojenskej porážke Iránu, bolo potrebné niečo robiť, 

predovšetkým pomôcť Iránu vysoko-technologickými druhmi zbraní. A 

znovu na pomoc Iránu prišli USA (UK/US). Bola vymyslená jednoduchá 

schéma, podľa ktorej sa „jednou ranou zabili dve muchy“.  Aby pro-

iránske sily v Líbyi oslobodzovali amerických rukojemníkov, USA 

nelegálne, cez sprostredkovateľov predávali zbrane Iránu a peniaze 

získané za predaj zbraní sa použili na financovanie „Contras“ v Nikarague, 

čo bolo v USA zákonom zakázané robiť priamo.  

V rámci tejto schémy v roku 1984 riaditeľ Výboru národnej 

bezpečnosti vo veciach Blízkeho východu Jeffrey Camp v memorande 

vedúcemu výboru Robertovi McFarlane29 navrhol aktivizovať podvratnú 

činnosť v Iráne, na čo bolo potrebné vytvoriť kontakty s najvyšším 

iránskym vedením.  

Pomocou činnosti tajnej diplomacie štátnych rezortov Iránu a USA 

pri zainteresovaní iných krajín, bol v máji 1985 rozpracovaný 

mechanizmus dodávania amerických zbraní do Iránu, pri využití 

sprostredkovateľskej úlohy Izraela. 

Za Izrael sa pri plánovaní mechanizmu dodávok zúčastňovali premiér 

Šimon Peres30, generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí David 

Kimche31, obchodníci so zbraňami A. Schwimper a Jakob Nimrodi32. Za 

USA sa pri zabezpečovaní operácie zúčastňovali konzultant rady národnej 

bezpečnosti USA Michael Ledeen33 a Oliver North34.  

Keď bolo všetko hotové, prišiel čas informovať prezidenta USA 

                                                           
29 https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1988/03/12/mcfarlane-enters-guilty-plea-

arising-from-iran-contra-affair/0eac6fcb-367e-4a41-bf65-dd9d067a0537  

30 https://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres   

31 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Kimche  https://www.wrmea.org/1991-october/david-

kimche-israel-s-leading-spy-and-would-be-mossad-chief.html    

32 https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Nimrodi     
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ledeen   

34 https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_North   

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1988/03/12/mcfarlane-enters-guilty-plea-arising-from-iran-contra-affair/0eac6fcb-367e-4a41-bf65-dd9d067a0537
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1988/03/12/mcfarlane-enters-guilty-plea-arising-from-iran-contra-affair/0eac6fcb-367e-4a41-bf65-dd9d067a0537
https://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Kimche
https://www.wrmea.org/1991-october/david-kimche-israel-s-leading-spy-and-would-be-mossad-chief.html
https://www.wrmea.org/1991-october/david-kimche-israel-s-leading-spy-and-would-be-mossad-chief.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Nimrodi
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ledeen
https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_North
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Ronalda Reagana. Ten sa tak o pláne dozvedel až 13. júla 1985. 

Informovali ho len všeobecne, so zdôraznením toho, že takým spôsobom 

môžu USA získať vplyvných spojencov v Teheráne a obmedziť tak 

expanziu ZSSR na Blízkom východe. Treba pripomenúť, že Reagan bol v 

tom čase hospitalizovaný v nemocnici vojenského námorníctva v meste 

Bethesda (Maryland), kde ho pripravovali na operáciu rakoviny hrubého 

čreva.  

Ako neskôr presviedčal McFarlane, realizáciu plánu odsúhlasil sám 

Reagan. Samotný Reagan do konca svojho života odmietal pripustiť, že o 

tejto operácii vedel.  

Treba pripomenúť, že samotný plán dodávok zbraní Iránu a 

nikaraguánskym Contras vyhovovala len jednej časti americkej elity. Jej 

druhá časť bola proti a jej predstavitelia v štátnej správe sa snažili zmariť 

prijatie tohto plánu ako aj jeho realizáciu. A vôbec to neboli radoví 

predstavitelia amerického establišmentu, pretože minister zahraničných 

vecí George Schultz35 a minister obrany Caspar Weinberger36 boli od 

samého začiatku proti „iránskemu projektu“. Reagan sa však postavil na 

stranu rady národnej bezpečnosti.  

Súperenie amerických elitných zoskupení sa tradične prejavuje v 

tom, že dva rezorty – min. zahr. vecí (state department) a rada národnej 

bezpečnosti, stále bojujú za svoje právo určovania zahraničnej politiky 

USA. Počas Reagana bola centrom prijímania strategických rozhodnutí 

rada národnej bezpečnosti. Roztržky medzi elitami boli natoľko zúrivé, že 

dve prezidentské obdobia Reagana sa vo rady postupne vystriedalo šesť 

šéfov. Richard Allen (1981-1982), William Clark (1982-1983), Robert 

McFarlane (1983-1985), John Poindexter (1985-1986), Frank Carlucci 

(1986-1987), Colin Powell (1987-1989)37.  

Do začiatku dodávok zbraní bol medzi Američanmi a Izraelčanmi 

                                                           
35https://en.wikipedia.org/wiki/George_Shultz  

36https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger   

37https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_National_Security_Council_1981

%E2%80%9319889   

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Shultz
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_National_Security_Council_1981%E2%80%9319889
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_National_Security_Council_1981%E2%80%9319889
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uzatvorený dohovor o tom, že Izrael dostane „zodpovedajúcu 

kompenzáciu“ za dodávky zbraní do Iránu.  

Na právnické formality dohody o dodávke zbraní bola vytvorená 

spoločnosť „The Enterprise“, ktorá si na tento účel otvorila niekoľko off-

shore bankových účtov a obchodných kancelárií. Ako ich zakladateľ 

vystupoval bývalý generál-major vzdušných síl USA spolupracujúci so 

CIA, Richard V. Secord a iránsky emigrant Albert A. Hakim. Na jar roku 

1985 bolo nikaraguánskym Contras prostredníctvom The Enterprise 

odovzdaná prvá zásielka zbraní.  

 30. augusta bolo do Iránu dodaných 100 protitankových rakiet 

BGM-71 TOW (výmenou za to bol oslobodený jeden z amerických 

rukojemníkov), 14. septembra 1985 ďalších 408 rakiet TOW. Ďalej boli 

Iránu dodané náhradné diely k raketám „MIM-23 Hawk“. 18. a 28. 

februára 1986 bolo z izraelského mesta Eilat prepravených ešte 400 

rakiet TOW.  

Operácia bola zverejnená po tom, ako bolo 5. októbra 1986 nad 

Nikaraguou zostrelené transportné lietadlo C-123K s vojenským 

materiálom pre „Contras“. Americký pilot Eugene Hasenfus38, ktorý to 

prežil, bol zadržaný vládnymi silami a uviedol, že pracuje pre CIA.  

Krátko na to libanonské noviny „El-Shiraa“ zverejnili predaj zbraní 

Iránu.  

Prezident Reagan sa dostal do situácie, že nemal inú možnosť ako sa 

verejne dištancovať od tejto operácie a vyhlásiť, že ľudia, ktorí ju 

uskutočnili, konali z vlastnej iniciatívy a porušili americké zákony. Preto 

25. novembra 1986 Reagan vyhlásil, že bola zriadená komisia, ktorá má 

preskúmať okolnosti aféry „Iran-Contras“. 1. decembra 1986 začala pod 

vedením Johna Towera vyšetrovaciu prácu komisia, ktorú neskôr nazvali 

„Towerova komisia“39.  

Všetko to organizovala tá časť americkej elity, ktorá bola proti plánu 

dodávania zbraní Iránu a Contras a samotný proces likvidácie operácie 

sa začal potom ako prevzali vedenie Výboru národnej bezpečnosti.  

                                                           
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Hasenfus  

39 https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_Commission   

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Hasenfus
https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_Commission


ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

38 

Počas vyšetrovania boli predložené tieto dôkazy o rozsahu 

amerických dodávok zbraní pre „Contras“.  

• bolo zistené, že na financovanie dodávok zbraní a munície pre 

„Contras“ boli v roku 1983 vo švajčiarskych bankách otvorené účty, 

na ktoré (podľa neúplných informácií ktoré mala komisia k dispozícii) 

štátni zamestnanci Joul Paterson a William Golden previedli pre 

„Contras“ viac ako 3 000 000 dolárov 

• v zápisnici, ktorú poslal účastník operácie generál vo výslužbe G. 

Singlaub riaditeľovi CIA U. Cacemu v júli 1986 sa oznamovalo, že na 

dodávku pre „Contras“ je pripravená výzbroj v množstve 10 000 

automatov AKM, 200 granátometov RPG , 60 kusov 12,7 mm 

guľometov, 200 ks 60 mm mínometov, 50 ks 82 mm mínometov a 50 

raketových komplexov zem-zem „s odpovedajúcim množstvom 

munície“;  

• začiatok vyšetrovania kauzy znemožnil realizáciu dohody, ktorú 

uzavrel Oliver Hort s korporáciou „Short Brothers“ o dodávke 300 

kusov prenosných raketových komplexov zem-zem „Blow pipe“ a 50 

rakiet ktoré mali byť dodané z Anglicka do Chile a potom odovzdané 

„Contras“. 

V priebehu vyšetrovania aféry „Iran-Contras“ dal veľvyslanec USA a 

v Kostarike L. Tambel pokyny, aby činnosť „Contras“ v Kostarike, z územia 

ktorej „Contras“ vyvíjali svoju činnosť, koordinoval Alan Fiers - 

spolupracovník CIA s 20 ročnými skúsenosťami vo vykonávaní 

„špeciálnych operácií“, ktorý pôsobil pod menom „Kliff“.  

Bola tiež potvrdená skutočnosť, že CIA z USA využila 

spolupracovníkov britskej súkromnej vojenskej organizácie „K.Ltd“ vo 

vojne proti Nikarague (za nájdenie a naverbovanie pilotov pre lietadlá, 

ktoré zásobovali „Contras“ na území Nikaraguy spoločnosť dostala od 

CIA z USA 110 000 USD).  

Súbežne s vyšetrovaním „Towerovej komisie“ aféry „Irán-Contras“ 

boli vykonávané nezávislé vyšetrovania, ktorých výsledky boli 

zverejňované v hromadných médiách. Tak novinári amerických novín 
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„The Miami Herald“ zistili, že vojaci útvaru vzdušných síl USA „Operačná 

skupina 160“, ktorý patril 16-ej vrtuľníkovej eskadre špeciálnych 

oddielov vzdušných síl USA (16th Special Operations Squadron) sa v 

menšej miere zúčastnili na realizácii ôsmich operácií na území Nikaragui 

a tiež v menšej miere dvakrát spúšťali paľbu na útvary Sandinistickej 

národnej armády.  

 V priebehu vyšetrovania korešpondenti mediálnej skupiny „Knight 

Rider“ našli príbuzných dvoch zahynutých pilotov Z oddielu „Operačná 

skupina 160“:  

• otec pilota Donalda Oldi, ktorý zahynul v marci roku 1983 oznámil, že 

syn mu rozprával o tom, že sa zúčastňuje na letoch do Nikaraguy z 

územia Hondurasu a  

• vdova po podporučíkovi Allenovi Jenningsovi, ktorý tiež zahynul, 

informovala, že muž jej rozprával že vojenské velenie ho posiela na 

vyplnenie špeciálnej úlohy za hranice.  

V ďalšom priebehu vyšetrovania úmrtí D. Olena a A. Jennigsa novinári 

časopisu „The Philadelphia Inquirer“ zistili že okolnosti úmrtia vojakov 

16. vrtuľníkovej eskadry špeciálnych operácii vzdušných ozbrojených síl 

USA boli utajené a nedostali sa do výskumného strediska bezpečnosti 

letov armády USA, ktorý je umiestnený v štáte Alabama.  

Avšak pre všetkých účastníkov aféry „Iran-Contras“ sa všetko 

skončilo dobre, pretože americká časť elity, ktorá túto operáciu 

organizovala sa mohla revanšovať, keď na pozíciu prezidenta USA 

dosadia G. Busha staršieho40, ktorý v rámci svojho prvého a jediného 

volebného obdobia v decembri 1992 podpísal Dekrét o omilostení 

všetkých účastníkov škandálu „Iran-Contras“.  

Vykonať to však mohol až po rošáde štátneho sekretára (1989-

1992) Jamesa Bakera za Laurenca Iglberga41 – štátneho tajomníka vo 

výslužbe od 23. augusta 1992.  

                                                           
40 41. prezident USA (1989-1993). 
41 Štátny sekretár USA od 8. decembra 1992 do 20.  januára 1993 
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2.2.  Vytváranie projektovaných štá tov 

Vytvárať projektované štáty je možné iba z globálnej úrovne riadenia. 

Takú koncepciu nemá v nástrojoch svojho pôsobenia žiaden štát na svete, 

s výnimkou Ruska. Avšak Rusko pôsobí na proces globalizácie, tak, že sa 

voči kultúram všetkých národov planéty Zem správa citlivo a vytváranie 

projektovaných štátov nevyužíva ako metódu riadenia, pretože takáto 

metóda je pre ruskú konceptuálnu moc neprijateľná 42. Preto včleňujúc 

krajiny a národy do svojho štátu, Rusko nielen fyzicky ochraňovalo tieto 

národy, ale napomáhalo aj rozvoju ich kultúr do tej miery, že tým 

národom, ktoré predtým nemali svoj kodifikovaný jazyk, umožňovalo 

vytvorenie ich písomníctva. Takým spôsobom Rusko vytvorilo spoločný 

dom pre všetky národy, ktoré prežívajú na jeho území a vytvorilo to, čo 

západ nazýva „Impérium naopak“.  

Klasickým impériom43 je Veľká Británia. Británia je ako štát- 

impérium nástrojom riadenia procesu globalizácie, ktoré vykonáva 

subjekt riadenia nadnárodnej úrovne - Globálny prediktor. Ten realizuje 

na planéte Zem riadenie v súlade so svojou starozákonnou koncepciou.  

To ako Britské impérium uskutočňuje nové usporiadanie sveta, je 

dobre známe. Kolonizácia Severnej Ameriky spôsobila takmer úplné 

vykynoženie Indiánov, pôvodných obyvateľov amerického kontinentu. 

Veľa dobrého Veľká Británia nepriniesla ani svojim iným kolóniám. Žiaden 

kultúrny rozvoj, iba nemilosrdné využívanie zdrojov a národov z území, 

ktoré ich obývali, používajúc aj metódy genocídy.  

Tak Veľká Británia samostatne ako aj spolu s inými štátmi vytvárala 

projektované štáty. Obzvlášť intenzívne obdobie vytvárania 

projektovaných štátov bolo 20. storočie. Malo tri etapy. 

 

1. Etapa vytvárania projektovaných štátov bolo obdobie 

medzi dvoma svetovými vojnami, keď boli na územiach štyroch 

                                                           
42 Priznanie štátov Severné Osetsko a Abcházsko na tom nič nemení, pretože tieto štátne útvary 
boli možné a vznikli iba ako dôsledok vytvárania projektovaných štátov na post-sovietskom území. 
43 „nad ktorým slnko nikdy nezapadá...“ 
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bývalých svetových impérií (Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Rusko, 

0smanská ríša) vytvorené nové štáty, ktoré predtým neexistovali 

a v niektorých prípadoch ani nemali skúsenosti z vlastnej 

štátnosti ako to bolo napríklad v prípade Fínska.  

2. Etapa hromadného vytvárania projektovaných štátov pripadá na 

obdobie rozpadu svetovej koloniálnej sústavy. Aj samotná India 

je klasickým príkladom projektovaného štátu, rovnako ako sa 

stali štátmi aj jej ostatné súčasti ako Nepál, Pakistan, Bangladéš 

a Barma (Myanmar).  

3. Etapa nového usporiadania sveta vytváraním projektovaných 

štátov nastúpila po rozpade ZSSR a bloku socialistických krajín.  

 

Avšak obdobie vytvárania a spoluúčasť iných štátov na vytváraní 

nového štátu, nie sú jediné príznaky projektovaných štátov.  

Hlavným a principiálnym príznakom projektovaného štátu je rozsah, 

kompetencií, ktoré si daný štát môže zabezpečiť vlastnými silami. 

Obmedzená množina kompetencií principiálne vylučuje, aby štát 

nadobudol plnú suverenitu. Práve preto vrcholní predstavitelia 

projektovaných štátov sa pri vykonávaní zahraničnopolitickej aktivity so 

štátmi, ktoré disponujú väčším rozsahom kompetencií (obzvlášť tých 

ktoré sa vzťahujú k vyšším prioritám zovšeobecnených prostriedkov 

riadenia), veľmi zriedka kontaktujú priamo s ich vrcholnými 

predstaviteľmi. Väčšia časť kontaktov sa skôr odohráva s predstaviteľmi 

rôznych špecializovaných inštitúcií alebo orgánov moci. Prejavuje sa to aj 

tak, že z masmédií sa dozvieme informáciu, že prezident, predseda vlády, 

atď. (stojaci na čele projektovaného štátu) sa stretol alebo telefonoval s 

ministrom nejakého rezortu, alebo jeho zástupcom z iného štátu 

(projektujúceho, štátu s vyššou mierou suverenity).  

Toto je možné vidieť aj na príklade Ukrajiny. Práve neexistencia 

akýchkoľvek kompetencií, ktoré majú vzťah k vyšším prioritám 

zovšeobecnených prostriedkov riadenia, vytvorila štruktúrne riadenie 

Ukrajiny zo strany USA. Toho jasným prejavom pred celým svetom bola 

udalosť z 22. apríla 2014, keď viceprezident USA Joe Biden sa v Kijeve 
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zúčastnil zasadnutia ukrajinskej vlády, pričom sedel na mieste 

vyhradenom pre prezidenta Ukrajiny44. Treba poznamenať, že 22. - 23. 

februára 2014, bol pod vedením USA na Ukrajine realizovaný štátny 

prevrat45 a na príkaz veľvyslanca USA Geoffrey Pyatta46, bola vytvorená 

nová funkcia dočasného prezidenta, pričom ukrajinská legislatíva takúto 

funkciu nepozná. Touto funkciou bol poverený Oleksandr Turčinov, ktorý 

sa len krátko predtým stal predsedom Verchovnej Rady (ukr. parlamentu) 

namiesto Volodymyra Rybaka, ktorý túto funkciu náhle uvoľnil, keď na 

„odporúčanie“ amerického veľvyslanca napísal žiadosť o svoje uvoľnenie. 

To znamená, že Turčinov bol ako predstaviteľ ukrajinskej štátnosti 

dvakrát nelegitímny. Preto, aby bolo možné „mestu a svetu“ oznámiť, že 

Ukrajina je pod jurisdikciou a priamym štruktúrnym riadením UK/US, 

viceprezident USA počas zasadania ukrajinskej vlády sedel na mieste 

prezidenta a napravo od neho sedel veľvyslanec USA Geoffrey Pyatt. 

Nelegitímny dočasný prezident Ukrajiny Turčinov a rovnako nelegitímny 

predseda ukrajinskej vlády Jaceňuk sedeli na mieste pre podriadených.  

Skutočnosť, že Ukrajina sa nachádza pod priamym štruktúrnym 

riadením USA, zdôraznila aj televízna spoločnosť „Dážď“ (ktorá je hlásnou 

trúbou všetkých protiruských postojov v Rusku) tým, že sa „preriekla“ 

uvedením viceprezidenta USA J. Bidena ako zastupujúceho prezidenta 

                                                           
44 Minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov upozornil na skutočnosť, že na nedávnom stretnutí 
v Kyjeve Joseph Biden sedel za vrchstolom ako hlava štátu. Vyzval USA, aby uplatnili svoj vplyv na 
dosiahnutie mieru na Ukrajine. Videozáznam RT: https://youtu.be/AopDkgjgfMI ; EN text MZV RF: 
https://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/1971  
45 Video dokument Krym – cesta domov: (RU/ EN, CZ titulky: https://youtu.be/c8nMhCMphYU 
https://youtu.be/AxQLBl1C8eE Revealing Ucraine (O.Stone): https://youtu.be/fvjf36kram0  
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_R._Pyatt   

https://youtu.be/AopDkgjgfMI
https://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/1971
https://youtu.be/c8nMhCMphYU
https://youtu.be/AxQLBl1C8eE
https://youtu.be/fvjf36kram0
https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_R._Pyatt
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Ukrajiny, sprevádzajúc to zodpovedajúcim textom. „Chybu“ zakrátko 

opravili. Ľudia si ju však všimli a zapamätali47. 

Na jar roku 2020 Rudi Giuliani, (toho času právnik Donalda Trumpa, 

skôr známy ako starosta New Yorku v čase útokov z 11.9.2001) začal 

priamo verejne odhaľovať a popisovať korupčné schémy, do ktorých bol 

zapletený Joe Biden a ukrainskí politici. Pričom peniaze ulúpené na 

Ukrajine sa ďalej okrem iného používali aj na predvolebný politický súboj 

demokratov v Amerike.48  

Následne, 19.5.2020 boli zverejnené uniknuté nahrávky telefonátov 

Petra Porošenka s rôznymi predstaviteľmi americkej administratívy. 

Z nich taktiež priamo vyplýva, že Ukrajina bola štruktúrnym riadením zo 

strany USA. Následne bolo na Ukrajine proti Porošenkovi spustené 

trestné stíhanie za vlastizradu49.   

                                                           
47 http://www.online812.ru/2014/04/25/016/ 

48 Zdroje: https://www.redstate.com/stu-in-sd/2020/02/15/rudy-giuliani-lays-bare-joe-
biden%E2%80%99s-not-hunter%E2%80%99s-crimes-in-ukraine/ 
https://rudygiulianics.com/podcast/ ; https://youtu.be/dqLiU1gYlNw; 
https://youtu.be/l04pIpMDJvI  

49 https://cz.sputniknews.com/svet/2020052011968164-media-proti-porosenkovi-bylo-zahajeno-
trestni-rizeni-pro-velezradu/ https://www.rt.com/news/489138-biden-poroshenko-us-client/ 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8514327 

http://www.online812.ru/2014/04/25/016/
https://www.redstate.com/stu-in-sd/2020/02/15/rudy-giuliani-lays-bare-joe-biden%E2%80%99s-not-hunter%E2%80%99s-crimes-in-ukraine/
https://www.redstate.com/stu-in-sd/2020/02/15/rudy-giuliani-lays-bare-joe-biden%E2%80%99s-not-hunter%E2%80%99s-crimes-in-ukraine/
https://rudygiulianics.com/podcast/
https://youtu.be/dqLiU1gYlNw
https://youtu.be/l04pIpMDJvI
https://cz.sputniknews.com/svet/2020052011968164-media-proti-porosenkovi-bylo-zahajeno-trestni-rizeni-pro-velezradu/
https://cz.sputniknews.com/svet/2020052011968164-media-proti-porosenkovi-bylo-zahajeno-trestni-rizeni-pro-velezradu/
https://www.rt.com/news/489138-biden-poroshenko-us-client/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8514327
https://youtu.be/vxvoFfjn2do
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Absencia kompetencií, vzťahujúcich sa k trom vyšším prioritám ZPR je 

charakteristická pre všetky „suverénne“ štáty, ktoré vznikli z národných 

republík bývalého ZSSR. O tom, že tieto štáty sú podriadené priamemu 

štruktúrnemu riadeniu zvonku, sa môžeme pravidelne dozvedať z médií.  

Príkladom absencie národného (suverénneho) štátu a pripomínanie 

tohto faktu celému svetu, bolo aj stretnutie prezidenta USA Donalda 

Trumpa s prezidentmi troch pobaltských republík (Litva - Raimonds 

Vējonis, Lotyšsko - Dalia Grybauskaitė, Estónsko - Kersti Kaljulaid), ktoré 

sa uskutočnilo vo Washingtone dňa 3. apríla 2018. Nebol to samit štyroch 

štátov, ale stretnutie vedúceho predstaviteľa jedného štátu 

s predstaviteľmi 3 iných štátov. Tí špeciálne kvôli tomu leteli za oceán, 

pričom prezident USA sa s nimi nestretol jednotlivo, ale so všetkými tromi 

naraz. Samotné stretnutie, vrátane protokolárnych úkonov, trvalo 

približne 1 hodinu a následná tlačová konferencia približne 15 minút. 

Vzhľadom na jej obsah50 (prázdne zdvorilostné frázy za „povinného“ 

kopania do Ruska zo strany zástupcov pobaltských krajín a ich novinárov) 

možno predpokladať, že podstata stretnutia spočívala v oznámení 

                                                           
50 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-heads-baltic-

states-joint-press-conference/ https://youtu.be/l_MVqmwkWzA https://youtu.be/9OToxt8d1L8  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-heads-baltic-states-joint-press-conference/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-heads-baltic-states-joint-press-conference/
https://youtu.be/l_MVqmwkWzA
https://youtu.be/9OToxt8d1L8
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určitých parametrov, v rámci ktorých budú povinní vykonávať 

nasledujúcu štátnu politiku svojich krajín.  

Práve tento aspekt sa odrazil aj v mnohých článkoch, ktoré písali 

média o tomto stretnutí.51  

Na fotografií je jasne vidno, že všetci prezidenti stoja za mini-pódiami 

so symbolikou USA. Okrem toho, zoradenie prezidentov nezodpovedá 

zoradeniu štátnych vlajok za nimi, čo je v diplomatickej etikete 

neprípustné. Navyše, ani jeden z prezidentov nestojí pred svojou štátnou 

vlajkou, ale skôr sú zoradení tak, akoby stáli medzi prezidentom USA 

a vlajkou USA. 

Tento spôsob zoradenia vlajok a osôb stojacich za pultmi zodpovedá 

skôr protokolu, ktorý sa používa pri stretnutí vedúceho predstaviteľa 

štátu s predstaviteľmi provincií, nie však spolu s rovnocennými hlavami 

iných štátov. 

Akýkoľvek projektovaný štát, či je to napríklad Belgicko alebo 

Indonézia, je vytvorený tak, že umožňuje štátom, ktoré ich projektovali, 

dosahovať ciele v oblasti riadenia, pre ktoré boli vytvorené a samotné 

projektované štáty sú iba prostriedkom na dosahovanie týchto cieľov. 

Vnútorná nestabilita Indonézie nemá žiaden vplyv na to, aby mohla byť 

využívaná ako montážna dielňa nadnárodných spoločností a nikdy 

nekončiaca politická kríza v Belgicku takisto nijako neprekáža EU a NATO, 

aby tam mali svoje rozhodovacie centrály. 

Inými slovami, rozsah kompetencií, ktoré si projektované štáty môžu 

zabezpečiť vlastnými silami, sa nachádza výhradne vo sfére troch nižších 

úrovni zovšeobecnených prostriedkov riadenia. Neprítomnosť možnosti 

zabezpečiť si vlastnými silami zovšeobecnené prostriedky riadenia troch 

najvyšších úrovní vyúsťuje do skutočnosti, že aj riadenie na troch nižších 

úrovniach je na nadnárodnej úrovni.  

                                                           
51https://cz.sputniknews.com/politika/201804047090598-trump-rusko-vztahy-pobalti/  
https://www.baltictimes.com/trump_confused_baltics_with_balkans_at_a_meeting_with_baltic
_presidents_in_april_-_newspaper/ 
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/04/03/donald-trump-meets-baltic-leaders-
worried-russia/480957002/  

https://cz.sputniknews.com/politika/201804047090598-trump-rusko-vztahy-pobalti/
https://www.baltictimes.com/trump_confused_baltics_with_balkans_at_a_meeting_with_baltic_presidents_in_april_-_newspaper/
https://www.baltictimes.com/trump_confused_baltics_with_balkans_at_a_meeting_with_baltic_presidents_in_april_-_newspaper/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/04/03/donald-trump-meets-baltic-leaders-worried-russia/480957002/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/04/03/donald-trump-meets-baltic-leaders-worried-russia/480957002/
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Text o Rumunsku – chyba preklad! (od strany 27 vo verzii 

z 27.1.2020, resp. od strany 25 vo verzii z 11.2.2019) 

 

Úbohosť rozsahu kompetencií projektovaných štátov sa pre 

obyvateľstvo stáva zrejmou pri porovnaní so životaschopnosťou a stavom 

v prostredí historicky vznikajúcich štátov, ktoré majú síce tiež obmedzený 

rozsah kompetencií, ale tie sa vzťahujú k vyšším prioritám 

zovšeobecnených prostriedkov riadenia. 

Jasným príkladom štátov s obmedzeným rozsahom kompetencií, 
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ktoré sú schopné zabezpečiť si vlastnými silami, sú takzvané „trpasličie 

štáty“, krajiny, ktoré sú na mapách spravidla vyznačené číslami. Ak však 

sú z hľadiska rozsahu územia také štáty ako Luxembursko, Monako alebo 

Švajčiarsko omnoho menšie ako územie Indonézie alebo Nigérie, tak 

úroveň a kvalita života obyvateľov trpasličích štátov a schopnosti 

zabezpečiť si rozsah kompetencií je rádovo vyššia, ako u bývalých kolónií. 

Je to spôsobené tým, že trpasličie štáty si svojimi silami zabezpečujú 

rozsah kompetencií, ktoré sa vzťahujú k vyšším prioritám 

zovšeobecnených prostriedkov riadenia pri vedomom, takmer úplnom 

ignorovaní zabezpečenia si rozsahu kompetencií vzťahujúcich sa k trom 

nižším prioritám zovšeobecnených prostriedkov riadenia.  

Také „ignorovanie“ zabezpečenia si svojej vojenskej a ekonomickej 

bezpečnosti trpasličími (malými) štátmi je možné preto, že v priebehu 

globálneho historického procesu (globalizácie), počas procesu 

formovania veľkých hospodárskych subjektov, vznikala u konkurujúcich 

si štátov opakovane a neustále potreba existovania nárazníkového 

územia, štátneho útvaru na uskutočnenie nepriamych kontaktov so 

štátom-protivníkom, z ktorého je možné uskutočňovať politické a 

ekonomické procesy s inými štátmi, ktoré sa buď nezúčastňujú v 

medzištátnom súperení priamo, alebo sú spojencami štátu protivníka. 

Takýmto spôsobom existovanie trpasličích štátov a ich bezpečnosť 

garantujú väčšie štáty.  

Principiálna odlišnosť v pôvode trpasličích štátov v porovnaní s 

projektovanými štátmi je v tom, že tieto trpasličie štáty nevznikli 

samostatne alebo v rámci koalície viacerých štátov z vôle nejakého iného 

štátu ako výsledok riešenia konkrétnych úloh riadenia, ale už vzniknutý 

štátny útvar bol ponechaný väčším štátom alebo koalíciou štátov výlučne 

z dôvodu udržania si možnosti riešenia konfliktných situácií s inými 

štátmi, v prípade, že by sa tieto začali vyvíjať v nesúlade so záujmami 

štátu, ktorý dané konfliktné vzťahy inicioval alebo sa chce v nastávajúcom 

čase vyhnúť konfliktom a existujúce usporiadanie medzinárodných 

vzťahov a etika diplomacie neumožňujú situáciu riešiť otvorene, priamymi 

diplomatickými kontaktami.  

Nemožno si však myslieť, že malé štáty sa objavili samé od seba na 
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základe nejakej dohody panovníkov veľkých štátov. Vznik trpasličích 

štátov je aj výsledkom veľkého úsilia ich vlastných panovníkov, „malých 

rýb“, ktoré sa snažili uchrániť sa v zrážkach „veľkých rýb“. Monarcha, 

panovník malého štátu, sa manévrujúc medzi veľkými štátmi snažil 

uchrániť svoj štát, nedopustiť, aby došlo k ozbrojenému obsadeniu alebo 

inej strate štátnosti a neskoršiemu včleneniu do iného štátu. 

Avšak zabezpečiac si štatút nárazníkového štátu, nebolo možné spať 

na vavrínoch, ale bolo nevyhnutné nepretržite pracovať na jeho 

udržiavaní. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol proces 

globalizácie ako celku zavŕšený a všetky historicky vzniknuté štáty už mali  

určené rolu a miesto v medzinárodnom rozdelení činností, až vtedy získali 

trpasličie štáty svoj Status quo, nie však raz a navždy, ale len do okamihu, 

kedy nastane ďalšia etapa prebudovania sveta.  

Súčasný status quo historicky vzniknutých trpasličích štátov spočíva 

v tom, že veľké štáty hoc zainteresované na existovaní nárazníkových 

štátov, sa vôbec nesnažili o ich udržanie, ale im len jednoducho poskytli 

sféry činnosti, ktorými sa tieto trpasličie štáty môžu živiť. 

Jednou z činností, na ktorej je zainteresovaná „elita“ ktorejkoľvek 

krajiny je: 

• vytvárať zo svojej činnosti väčší zisk ako by to bolo možné v rámci 

dodržiavania zákonov štátu, ktoré sú platné pre všetkých občanov 

• uchovať si svoje bohatstvo aj v prípade, že vlastný štát utrpí škodu 

alebo bude celkom zničený v konflikte s inými štátmi  

Preto obyvatelia Monaka na to, aby sa uživili, nemusia krvopotne 

pracovať tak, ako napríklad Nigérijci. Tam sa jednoducho zaregistruje 

spoločnosť, ktorá vykonáva obchodné aktivity v iných krajinách a „elita“ 

iných krajín bude bytostne zainteresovaná na tom, aby nič neohrozilo 

jeho bezpečnosť.  

V prípade Švajčiarska, ktoré je v súčasnosti svetovým finančným 

centrom, to všetko prebiehalo trochu inak.  

V 15. storočí bolo v podstate zavŕšené rozdelenie vplyvu pri ovládaní 

regiónu Stredozemného mora a pre kontrolu tohto regiónu globálny 
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prediktor (GP) vytvoril Osmanskú ríšu (to však nebol projektovaný štátny 

útvar, ale riadenie objektívnych integračných procesov vo svoj prospech 

v tomto regióne). Nebolo účelné udržiavať dve centrá riadenia v regióne 

Stredozemného mora (Janov a Benátky). Pre GP sa stalo zrejmé, že sa 

blíži obdobie „veľkých zemepisných objavov“, čo znamená, že bude 

potrebné kontrolovať a riadiť všetky globalizačné procesy v Európe tak, 

aby tieto „veľké zemepisné objavy“ neuškodili samotnému GP.  

Za týmto účelom bolo nevyhnutné mať pod kontrolou stavbu lodí a 

celý proces postupného ovládania svetových oceánov. Ako miesto 

kontroly bolo na tento účel zvolené Holandsko, ktoré malo prístup k 

svetovému oceánu a s Európou bolo prepojené silnými transportnými 

koridormi, riekami. Avšak tá posledná okolnosť bola zároveň aj jeho 

zraniteľným miestom, a preto GP V 17. storočí preniesol hlavný štáb 

centra koncentrácie riadenia na ostrov Veľkej Británie, ktorý bolo možné 

efektívnejšie chrániť pred vonkajšími hrozbami a pomocný štáb bol 

ponechaný v Holandsku.  

V každom prípade je ale potrebné všetok politický a ekonomický život 

zabezpečiť aj finančne. Bez financií nemôže byť realizovaná ani výstavba 

lodí, ani ovládnutie svetových oceánov. Ako miesto finančného centra 

bolo vybrané Švajčiarsko, ktoré je v strede európskeho kontinentu a 

rovnako rýchlo a efektívne môže vykonávať všetky operácie tak s 

regiónom Stredozemného mora ako aj s Atlantickým pobrežím. Okrem 

toho to bolo veľmi bezpečné miesto, nakoľko Švajčiarsko je umiestnené 

prevažne v horách a tým pádom na jeho ochranu nie je potrebné vynaložiť 

veľké úsilie, ale stačí ochrániť úzke priesmyky aby sa zabránilo vtrhnutiu 

do krajiny.  

Neprístupnosť Švajčiarska však nezabránila jeho okupácii 

Francúzskom v roku 179852 a následnému prijatiu ústavy podľa 

francúzskeho vzoru. Avšak už v roku 1803 v rámci „Aktu o 

sprostredkovaní53“ Napoleon vrátil Švajčiarsku nezávislosť. Toto 

krátkodobé vtrhnutie a okupácia súviseli s nutnosťou nového 

                                                           
52 https://de.wikipedia.org/wiki/Franzoseneinfall_(Schweiz) 

53 https://de.wikipedia.org/wiki/Mediation_(Geschichte) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franzoseneinfall_(Schweiz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mediation_(Geschichte)
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vnútroštátneho usporiadania Švajčiarskej konfederácie a s potrebou 

preformátovania, prehĺbenia vzťahov s krajinami proti napoleonovskej 

koalície.  

Tak došlo k tomu, že historicky vznikajúce trpasličie štáty, hoci sú aj  

schopné zabezpečiť si vlastnými silami kompetencie na vyšších úrovniach 

riadenia, v konečnom dôsledku nemajú plnú štátnu suverenitu.



3. Politika a suverenita  

Suverenita je schopnosť štátu riadiť vlastné smerovanie podľa plnej 

funkcie riadenia.  
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Avšak na takéto riadenie musí mať štát zdrojovú stabilitu, ktorá mu 

zabezpečuje vlastné kompetencie potrebné pre systém riadenia svojimi 

silami, aby tak bol schopný odolávať tlaku vonkajšieho prostredia a zaistiť 

si svoj rozvoj.  

Plná funkcia riadenia sa v praxi prenáša na 5 druhov (stupňov) moci: 

1. Konceptuálna moc 

2. Ideologická moc 

3. Zákonodarná moc 

4. Výkonná moc 

5. Súdna moc 
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Suverenita štátu je v súčasnom svete určovaná možnosťou štátu 

vykonávať samostatne, pri uspokojovaní vlastných celospoločenských 

záujmov svoju vnútornú, vonkajšiu a aj globálnu politiku.  

• Vnútorná politika je činnosť riadiacej vrstvy spoločnosti (v širšom 

zmysle jej politicky aktívnej časti), vykonávaná v rozsahu jej územia a 

jej jurisdikcie, smerujúca k dosahovaniu vlastných celospoločenských 

záujmov.  

• Vonkajšia politika je činnosť riadiacej vrstvy spoločnosti (v širšom 

zmysle jej politicky aktívnej časti), vykonávaná mimo jej územia a jej 

jurisdikcie, smerujúca k dosahovaniu vlastných celospoločenských 

záujmov.  

• Globálna politika je činnosť smerujúca k uspokojovaniu cieľov ľudskej 

civilizácie ako celku a potrieb planéty Zem.  

V technologickom prostredí do začiatku 19. storočia si každý štát 

musel zabezpečiť schopnosť odolávať vojensko-ekonomickej intervencii 

zo strany susedných štátov a ich spojencov, pričom tí mali tým menšiu 

možnosť pomáhať svojim spojencom, čím ďalej boli od miesta konfliktu. 

Technológie výzbroje boli pritom jednoduché a štát disponoval všetkými 

možnosťami zabezpečenia si potrebných zdrojov pre armádu i 

obyvateľstvo.  

V druhej polovici 19. storočia sa táto situácia začala prudko meniť. 

Zbrane získavali väčší dosah, stávali sa stále ničivejšie a čo je 

najdôležitejšie, vysoko technologické, čo rozdelilo štáty na tie, ktoré 

takéto zbrane môžu vyrábať a na tie, ktoré ich vyrábať nemôžu. Okrem 

toho sa objavili železnice a zaoceánske lode (začiatkom 20. storočia aj 

letectvo), čo umožnilo rýchle a súbežne premiestňovanie ozbrojených síl 

v priestore, čím sa stalo možné poskytnúť rýchlu a efektívnu vojenskú a 

ekonomickú pomoc svojim spojencom.  

Tieto okolnosti principiálne zmenili možnosti výberu spojencov. 

Hlavným princípom výberu spojenca sa stáva nie teritoriálna blízkosť, ale 

možnosť získať od spojenca politickú, ekonomickú a vojenskú ochranu 

pred tlakom iných štátov a vojenských, ekonomických a politických 
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spojení.  

Bolo to tým dôležitejšie, že aj v súčasnej davo-“elitárnej“ 

spoločnosti, rovnako ako po mnohé storočia pred tým, 

najuprednostňovanejším spôsobom získavania zdrojov je ich násilné 

odňatie tým, ktorí ich majú,  ale nemajú ich dostatočne efektívnu ochranu. 

Takým spôsobom potreba získania zdrojov obchodnou výmenou vzniká 

ako dôsledok nemožnosti ich získania inými metódami. 

 

Pre ochranu vlastného štátu pred krádežou zo strany susedov, 

akýkoľvek štát potrebuje:  

• ozbrojené sily pre ochranu svojho územia  

• pohraničné vojská pre ochranu svojich hraníc a zabezpečenie 

fungovania medzinárodnej tovarovej výmeny  

• políciu na zabezpečenie vnútorného poriadku v krajine a zabránenie 

agresii prostredníctvom metód kultúrnej spolupráce (a medzinárodne 

organizovaného zločinu).  

Ak predtým postačoval na zabezpečenie týchto úloh obmedzený 

arzenál ozbrojených síl, dislokovaných na strategických miestach krajiny 

(pevnosti), tak nárastom mobility obyvateľstva a teda aj ozbrojených síl, 

vznikom nových druhov dopravy (letectvo), vznikli nie len nové vojenské 

odbornosti, ale sa zmenila aj taktika a stratégia vojny. Teraz už 

nepostačuje aby armáda bola v zoradených útvaroch pripravená v 

pevnostiach na strategických miestach krajiny, ale bytostne dôležitá sa 

stala schopnosť včasného premiestnenia ozbrojených síl tam, kde je 

potrebná vojenská prítomnosť (objavenie sa nových hrozieb). 

Avšak čo je najdôležitejšie, so vznikom letectva schopného  

premiestňovať veľké vojenské zoskupenia, vznikla možnosť vojenského 

napadnutia nie len od susedov, ale aj od tých krajín, ktoré sú schopné 

uskutočniť takú rozsiahlu intervenciu zo vzduchu cez územia 

podriadených krajín. Tým sa ešte viac rozširuje rozsah kompetencií, 

ktorými musí štát disponovať nie len vo vojenskej sfére, ale aj v 

občianskom sektore ekonomiky.  
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Objektívna je tá skutočnosť, že jednotlivé krajiny sveta majú rôzne 

možnosti udržovania ozbrojených síl. Tak USA, s obyvateľstvom cca. 330 

miliónov obyvateľov prostredníctvom svojej vojenskej prítomnosti vo 

svete vo forme asi 80054 ozbrojených základní a 23 morských útočných 

zoskupení (11 lietadlových lodí a 12 vojenských lodí, na ktorých sú 

umiestnené lietadlá), si zabezpečujú svoje štátne záujmy takmer po celom 

svete. Vojensko-politický blok NATO pritom slúži výlučne záujmom USA. 

Tie používajú potenciál zoskupenia tam, kde chcú ušetriť vlastné zdroje a 

tam, kde intervencia má mať medzinárodný charakter. Takýmto 

spôsobom sa USA, buď priamym použitím hrubej vojenskej sily alebo 

nepriamym využitím vojenskej sily a vynútením si, aby sa v ekonomike 

krajiny používal americký dolár, dostávajú k reálnym zdrojom bez potreby 

použitia sféry trhu.  

Rozdiel vojenských potenciálov USA s obyvateľstvom v počte 328 

mil. ľudí, (z toho približne 1,3 mil. príslušníkov ozbrojených síl v aktívnej 

službe55) a v roku 2011 ekonomicky najprosperujúcejšieho štátu sveta 

Líbie, s počtom obyvateľstva 6,3 milióna ľudí (z ktorých 1,8 mil. žilo v 

hlavnom meste Tripolis), spôsobilo bleskovú porážku Líbye, zničenie 

štátu a jeho včlenenie sa medzi krajiny realizujúce tovarovú výmenu 

americkým dolárom.  

Treba poznamenať, že relatívne dlhé trvanie vojenskej operácie proti 

Líbyi bolo spôsobené politickými cieľmi voči ostatným krajinám sveta a 

síce:  

• voči všetkým štátom (jednotlivo i všetkým súčasne), ktoré by mohli byť 

potenciálni vojenskí protivníci USA demonštrovať vojenské možnosti 

USA a NATO  

• voči štátom, ktoré nemajú k dispozícii vojenský potenciál porovnateľný 

s USA a NATO (jednotlivo i všetkým súčasne) predviesť na príklade, čo 

                                                           
54 https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-

119321 

55 https://www.visualcapitalist.com/u-s-military-personnel-deployments-country/ 

https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321
https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321
https://www.visualcapitalist.com/u-s-military-personnel-deployments-country/
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sa s nimi stane ak budú svoje politické a ekonomické zámery 

orientovať v rozpore so záujmami USA  

• v štátoch, spojencoch USA (krajinách NATO) vytvoriť ďalšie napätie, 

ktoré by bez spojeneckých väzieb s USA nezvládali a tým spôsobom 

vplývať na vnútorné politické a ekonomické usporiadanie vo vnútri 

týchto krajín tak, aby toto bolo v úplnom súlade s usporiadaním tých 

krajín, ktoré USA riadia cez nadnárodnú úroveň.  

Uskutočňovanie vnútropolitických a zahranično-ekonomických 

zmien v jednotlivých štátoch si vyžaduje čas a nevyhnutné podmienky 

nato, aby sa v štáte udomácnilo pochopenie, že takéto zmeny sú 

nevyhnutné. Takouto podmienkou bola v danom prípade intervencia 

západnej koalície pod vedením USA v Líbyi. USA preto odkladali túto 

operáciu tak dlho, až kým sa v krajinách, na ktoré sa malo takto 

sprostredkovane pôsobiť, neuskutočnilo potrebné politické a ekonomické 

preorientovanie. Preto vojenské aktivity trvali od 19. Marca do 22. 

októbra 2011. A aj keď už v Líbyi nezostali žiadne ciele na ktoré bolo treba 

útočiť raketami a prakticky všetky operácie „na zemi“ už dosiahli žiadaný 

výsledok, ale pretože politické a ekonomické zmeny v tretích krajinách 

ešte neboli ukončené, USA sa rozhodli predĺžiť vojenskú operáciu v Líbyi 

a Associated Press vydala správu, že generálny sekretár NATO Anders 

Rasmussen oznámil, že vojenská operácia v Líbyi bude ukončená 31. 

októbra. 

Vojenský a ekonomický potenciál USA, dokonca bez ohľadu na vojská 

NATO, je vo všetkých parametroch omnoho väčší ako potenciál Lýbie56.  

USA bojovali vlastnými zbraňami a Líbya zbraňami kúpenými u iných 

mocností, čo robilo Líbyu závislú na dodávkach náhradných dielov a 

munície k týmto zbraniam.  

USA a NATO boli zosúladení vo všetkých aspektoch tak v jednotnosti 

výzbroje ako aj v koordinácii bojových aktivít. Líbya nemohla úspešne 

používať vojenskú techniku zakúpenú v rôznych krajinách, pretože 

                                                           
56 https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_the_Libyan_Arab_Jamahiriya 
http://www.200stran.ru/war_country116.html; http://www.chekist.ru/article/459  

https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_the_Libyan_Arab_Jamahiriya
http://www.200stran.ru/war_country116.html
http://www.chekist.ru/article/459
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napríklad sovietske systémy protivzdušnej obrany ktoré mala Líbya vo 

výzbroji, videli francúzske lietadlá Mirage, ktoré mala Líbya tiež vo svojej 

výzbroji, ako nepriateľské.  

Preto sa vojna USA proti Líbyi zúžila na bombardovanie pomocou 

rakiet odpaľovaných z veľkej diaľky (bezpečnej pre útočiacu stranu). 

Loďstvo Líbye bolo citeľne slabšie a menej bojaschopné ako loďstvo 

koalície, pretože líbyjské lode svojimi takticko-technickými parametrami 

nielenže loďstvu koalície nemohli spôsobiť nejaké závažné poškodenie, 

ale dokonca ani nemohli odraziť útok, ak by sa uskutočnil. Pozemné 

prostriedky protivzdušnej obrany a letectvo nemohli ani teoreticky 

vzdorovať loďstvu koalície. A o raketovom útoku na loďstvo koalície vôbec 

nemohla byť ani reč, pretože Líbya nemala také rakety, ktorými by bolo 

možné takýto útok vykonať.  

O úspech bombardovania na zemi sa postarali diverzné prieskumné 

skupiny špeciálnych oddielov USA a krajín NATO, ktoré velili ozbrojeným 

bandám vytvorených z rôzneho druhu politických protivníkov Kaddáfiho, 

ako aj z rôznych cudzincov, ktorí si chceli „zaloviť v mútnej vode“ vojny v 

Líbyi.  

Z vyššie uvedeného vyplýva skutočnosť, že ani ozbrojené sily ani 

pohraničné vojsko ani polícia pod zjavne nadmerným tlakom zvonku 

neboli v stave vyplniť svoje úlohy vo funkcií ochrany štátu. A to sa stalo 

v Líbyi, kde vodca Muammar Kaddáfi nešetril peniazmi na ochranu štátu. 

Avšak nízky počet obyvateľstva nemohol zabezpečiť ani kvalitatívnu 

ani kvantitatívnu úroveň ekonomických a politických kompetencií štátu 

tak, aby zaistil jeho prežitie pri konfrontácií so štátmi, ktorých počet 

obyvateľov dával predpoklady pre zabezpečenie všetkých týchto 

potrebných kompetencií.  
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4. Suverenita a počet obyvateľov  

4.1.  Jedna strana problému 

Analýza vnútro- a zahraničnopolitickej činnosti súčasných štátov 

sveta ukazuje, že až na niektoré výnimky platí, že viacmennej samostatnú 

politiku môžu tieto vykonávať len vtedy, ak počet ich obyvateľov dosahuje 

a prevyšuje 10 miliónov.  

4.1.1 Kuba 

Tak napríklad Kuba s počtom obyvateľov 11,2 mil. (stav v r. 2018) 

bola po rozpade Sovietskeho zväzu (v roku 1991) a po prerušení 

vzájomných ekonomických väzieb s ním, schopná prežiť v podmienkach 

prakticky úplnej ekonomickej blokády zo strany najväčších krajín sveta. 

Kuba a líder západného sveta USA (a od roku 1991 aj celosvetový 

hegemón) boli v stave prudkej konfrontácie od roku 1961. Vtedy USA 

zaviedli voči Kube embargo a boli s ňou zakázané akékoľvek kontakty. 

Sankcie USA voči Kube sú naďalej v platnosti (stav v r. 2020). Túto 

blokádu pravidelne odsudzuje generálne zhromaždenie OSN.  

USA nakoniec oficiálne priznali krach svojho úsilia o blokádu Kuby a 

prezident Barack Obama ju oficiálne navštívil dňa 22. Marca 2016.  

Táto návšteva znamenala to, čo sa skôr zdalo byť nemožným: USA, 

líder západného sveta, od roku 1991 celosvetový hegemón, verejne 

priznali, že napriek použitiu celého potenciálu svojho vplyvu, neboli 

schopní prinútiť podriadiť sa malú krajinu, ktorá sa svojimi zdrojovými 

možnosťami nemohla ani len porovnávať nie len celému západnému 

svetu, ale ani samotným USA.  

Kuba, ktorá spolupracovala takmer výlučne s krajinami Latinskej 

Ameriky, bola schopná nielenže si zachovať svoj štát57 bez straty svojich 

                                                           
57 Americká vojenská základňa na Kube v zálive Guantanamo aj keď je umiestnená na kubánskom 
území a predstavuje tým pre Kubu bezpečnostnú hrozbu, tak na zabezpečenie bezpečnosti 
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kompetencií potrebných na jeho udržanie, ale ešte naviac bola schopná 

rozvinúť niektoré svoje možnosti presahujúce základné zabezpečenie 

potrieb štátu a ponúkajúc tieto kompetencie ako svoj exportný potenciál, 

bola schopná zabezpečiť si vďaka importom zvonku pre ňu deficitné 

zdroje, potrebné pre existenciu štátu.  

Tak rozvíjaním svojho zdravotníctva pripravovala Kuba takých 

lekárov-špecialistov, ktorí boli schopní vykonať viac ako bolo potrebné 

pre vlastný štát. Kuba svojich lekárov vysielala do tých krajín Latinskej 

Ameriky, ktoré pri svojom systéme vzdelávania neboli schopné zabezpečiť 

si zdravotnícky odborný personál. Takýmito krajinami sú vlastne všetky 

krajiny Latinskej Ameriky a Afriky a iné krajiny Tretieho sveta. Krajiny, 

ktoré sa stali importérmi kubánskych zdravotníkov udržiavali za túto 

pomoc nielen vzájomné ekonomické vzťahy, ale Kubu aj podporovali na 

medzinárodnej politickej aréne. Takýmto spôsobom, chrániac svoje 

štátne záujmy, nielenže získali zdravotnícke služby, ktorých mali taký 

akútny nedostatok, ale aj udržiavali politické a ekonomické možnosti 

Kuby.  

V roku 2018 kubánski lekári pracujú v 67 krajinách sveta poväčšine 

v Latinskej Amerike a Afrike, pričom celkové množstvo kubánskych 

medikov pracujúcich za hranicou v roku 2013 bolo asi 40 000, čo 

znamená že za hranicami pracovalo už viac kubánskych lekárov ako na 

samotnej Kube. A pritom celkove je na Kube pre 11 miliónov obyvateľov 

350 000 ľudí v „bielych plášťoch“!  

V roku 2013 brazílska prezidentka Dilma Rusef, pri súčinnosti 

Panamerickej zdravotníckej organizácie spustila program „Viac lekárov“. 

Cieľom tohto programu bolo zabezpečiť zahraničnými lekármi a 

                                                           
kubánskeho štátu potrebným rozsahom kompetencií vyšších priorít zovšeobecnených 
prostriedkov riadenia, to nemá vplyv. Vojenská základňa Guantanamo má historický vývoj za sebou 
a preto jej likvidácia súvisí s veľkým množstvom medzinárodných procesov a nie je to v silách 
samotného kubánskeho štátu. ZSSR mohol svojho času konať smerom k zrušeniu tejto základne 
ale nič pre to neurobil.  
Základňu v zálive Guantanamo si prenajali USA v roku 1903, po španielsko-americkej vojne a 
nachádza sa 30 km od rovnomenného mesta. Na základni je tiež umiestnená väznica s tým istým 
názvom. Sú tam zadržiavaní väzni, ktorých status uväznenia je sporný. 21.  januára 2009 keď bol 
prezident USA Barack Obama vo svojej funkcii druhý deň, podpísal príkaz na jej uzatvorenie avšak 
dodnes sa tak nestalo (stav 2020). 
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zdravotníckymi pracovníkmi tie regióny Brazílie kde je nedostatok 

vlastných špecialistov.  

V súčasnosti kubánski lekári, ktorých podiel je v niektorých 

prípadoch až 80% všetkých lekárov pracujúcich v rámci tohto programu, 

poskytujú lekársku pomoc obyvateľom najchudobnejších oblasti Brazílie. 

Pracujú v chudobných štvrtiach v Rio de Janeiro, San Paulo, Salvadore a 

aj v regiónoch Amazónie, kde žije pôvodné obyvateľstvo.  

Celkový počet kubánskych zdravotníkov v Brazílii bol v roku 2018 

práve dvadsaťtisíc ľudí, z toho 8300 lekárov. Víťaz prezidentských volieb 

v roku 2018, kandidát pravice Jair Bolsonaro, však vyhlásil ukončenie 

programu „Viac lekárov“, bez ohľadu na to, že podľa prieskumu verejnej 

mienky, ktorý si dalo urobiť brazílske ministerstvo zdravotníctva, až 95% 

obyvateľov krajiny tento program podporovalo.  

Komentujúc rozhodnutie brazílskeho prezidenta o zastavení 

programu, ministerstvo zdravotníctva Kuby vydalo vyhlásenie, v ktorom 

sa konštatuje, že vykázaním kubánskych zdravotníckych pracovníkov 

Brazília mnohé stratí a kubánski lekári si prácu nájdu kdekoľvek. Teraz 

pracujú v 67 krajinách sveta, zdôrazňuje sa vo vyhlásení a „za 

päťdesiatpäť rokov bolo vykonaných šesťstotisíc medzinárodných misií v 

264 krajinách sveta a zúčastnilo sa na nich 400 tisíc kubánskych 

zdravotníckych pracovníkov, vrátane akcií „boja s vírusom Ebola v Afrike, 

slepotou v Latinskej Amerike a krajinách Karibiku, cholerou v Haiti“ a 

podobne. V roku 2018 počet kubánskych lekárov ktorí pracujú za 

hranicou dosiahol 60 000 ľudí a pritom iba vo Venezuele pracuje 21 700 

kubánskych lekárov, špecialistov. V roku 2020 počas epidémie 

koronavírusu Covid-19 Kuba tiež vyslala svojich lekárov do viacerých 

krajín, vrátane v Európe najviac zasiahnutého Talianska58.  

Kuba realizuje aj iné spôsoby medzinárodnej spolupráce v oblasti 

medicíny. Na Kube bezplatne študuje rádovo asi 17 000 zahraničných 

študentov medicíny a 38 000 zahraničných študentov v iných 

                                                           
58 Kubánski lekári v Piemonte: https://youtu.be/cB7bAIEgNyE Príchod do Lombardie: 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Coronavirus-arrivati-in-Italia-medici-cubani-ad20f706-

02a6-479e-b946-815ac4e6a5ba.html#foto-1  

https://youtu.be/cB7bAIEgNyE
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Coronavirus-arrivati-in-Italia-medici-cubani-ad20f706-02a6-479e-b946-815ac4e6a5ba.html#foto-1
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Coronavirus-arrivati-in-Italia-medici-cubani-ad20f706-02a6-479e-b946-815ac4e6a5ba.html#foto-1
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špecializáciách. Ešte jeden smer zdravotníckeho exportu je komplexná 

dodávka zariadenia nemocníc, polikliník a mobilných nemocníc. Kubánci 

postavili niekoľko desiatok kliník v krajinách Latinskej Ameriky, v 

Nikarague, Ekvádore, Paraguaji a v niektorých afrických štátoch. Treba 

poznamenať, že tieto kliniky boli vybavené moderným zariadením za 

prostriedky samotnej Kuby. Okrem toho má Kuba spoločné podniky na 

výrobu lekárskych preparátov, inštitúty kliniky v mnohých krajinách, z 

ktorých najväčšie sú v Číne, Alžírsku, Iráne a v krajinách Latinskej 

Ameriky.  

Kuba tým, že pripravovala lekárskych špecialistov pre prácu mimo 

územia štátu, pracovala aj na tom, aby vytvorila vnútri štátu mohutný 

zdravotnícky aparát, ktorý by mohol poskytovať zdravotnícku pomoc 

obyvateľstvu na takej úrovni, ktorá nie je dostupná nie len krajinám 

Latinskej Ameriky, ale ani celému radu ďalších krajín. V roku 2016 tak 

bolo na stotisíc obyvateľov na Kube k dispozícii 721 lekárov pričom v USA 

je podobný ukazovateľ 279 lekárov, čo znamená 2,5 krát menej. 

Výsledkom je, že na Kube, ktorá je pod stálym tlakom sankcií a má 

nedostatok prakticky všetkých zdrojov, je priemerný vek 79 rokov 

v porovnaní so 78 v USA, ktoré žijú na úkor zdrojov z celého sveta. Index 

detskej úmrtnosti je na Kube každým rokom lepší a v súčasnosti je podľa 

tohto ukazovateľa (4,5 na 1000 novorodencov) Kuba na prvom mieste 

na americkom kontinente. Dokonca predbehla aj Kanadu (4,9) a USA 

(6,4). Na Slovensku to bolo v roku 2010 5,7.  
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zdroj: https://childmortality.org/data/Slovakia   

 

Na Kube sú všetky nemocnice, a obzvlášť detské, zariadené v súlade 

s najnovším stavom techniky a práca s chorými je organizovaná tak 

efektívne, že aj tie najzložitejšie operácie sa môžu urobiť ihneď a nikto tam 

nečaká mesiace. Lekárske vybavenie je síce nútená importovať, ale pritom 

si prakticky všetky lieky vyrába sama. V roku 1960, keď USA vyhlásili proti 

nej sankcie (zakázali tam predávať aj liečivá), Kuba rozpracovala výrobu 

vlastných vakcín. V súčasnosti je Kuba jeden zo svetových lídrov vo 

výrobe vakcín pre celý rad závažných ochorení a vakcinácia je pre 

Kubánske obyvateľstvo povinná.  

V súčasnosti prináša zdravotnícky aparát kubánskemu štátu mnoho 

zisku a výhod, pretože existuje do značnej miery aj vďaka 

medzinárodnému liečebnému turizmu, keď na Kubu prichádzajú cudzinci 

z takých krajín, 

https://childmortality.org/data/Slovakia
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• kde buď nie je vôbec taká zdravotnícka starostlivosť, pretože daný štát 

nemá na takej úrovni rozvinuté zdravotníctvo;  

• alebo sú zdravotnícke služby potrebnej úrovne tak drahé, že sú 

ponúkané ako exkluzívne, nedostupné pre tzv. strednú triedu.  

Kubánske náklady na zdravotníctvo predstavujú rádovo 10,5% 

ročného rozpočtu štátu, takmer dvakrát toľko ako v Rusku a pritom na 

potreby zdravotníctva sa spotrebuje takmer polovica devízových príjmov 

Kuby.  

Na Kubu každoročne prichádza na liečenie asi dvadsaťtisíc ľudí z 

USA, Európy a Latinskej Ameriky a zdravotnícky turizmus prospieva aj k 

rozvoju obyčajnej medzinárodnej turistiky. Tak v roku 2000 Kubu 

navštívilo 1,7 milión zahraničných návštevníkov a príjmy z turizmu činili 

1,7 miliárd USD. Z exportu kubánskych tovarov do zahraničia mala pritom 

Kuba príjem 3,68 miliárd USD. Obvyklá turistika za účelom oddychu a 

liečenia neustále rastie. V roku 2012 Kubu navštívilo 2,7 mil. 

zahraničných turistov a v roku 2015 to už bolo 3,5 mil.  

Pre Kubu to celkovo nie je len príjem do štátnej pokladne, ale je to aj 

forma národnej diplomacie, ktorá zabezpečuje aj efektívnosť kubánskej 

oficiálnej diplomacie, tak pri ochrane politických ako aj zabezpečení 

ekonomických záujmov krajiny.  

Okrem poskytovania spoplatnených zdravotníckych služieb Kuba vo 

veľkom rozsahu poskytuje zdravotnícke služby aj bezplatne. Za 

dvadsaťdva rokov v jej zdravotníckych a liečebných strediskách dostalo 

na trovy štátnych prostriedkov Kubánskej republiky kvalifikovanú a 

efektívnu zdravotnícku pomoc a prešlo rehabilitáciou viac ako 24 000 

detí postihnutých černobyľskou katastrofou.  

Iba v rámci projektu „Misión Milagro“ (Operácia zázrak)59, ktorý  

začal v roku 2004, vykonali kubánski lekári 3 milióny bezplatných 

oftalmologických operácii pre deti z celého sveta, ale v prvom rade pre 

deti z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky. Pritom značná časť operácii bola 

                                                           
59 http://www.cubadebate.cu/etiqueta/mision-milagro/ 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/mision-milagro/
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vykonaná v kubánskych klinikách postavených v krajinách, kde žijú 

pacienti.  

Kube umožnila existencia takého mohutného medicínskeho aparátu, 

ktorý pracuje aj na export, zabezpečiť pre svoje obyvateľstvo takú úroveň 

zdravotníckych služieb, ktorá nie je bežne dostupná pre široké vrstvy 

obyvateľstva ostatných krajín sveta.   
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4.1.2 Maďarsko.  

Ďalším príkladom ochránenia a udržania si svojho štátu v 

podmienkach vonkajšieho tlaku je Maďarsko (necelých 10 mil. 

obyvateľov). Po zániku socialistického bloku a zároveň pozastavení 

činnosti medzivládnej ekonomickej organizácie RVHP (Rada vzájomnej 

hospodárskej pomoci) a vojenského zväzku Varšavskej zmluvy60 v roku 

1991, Maďarsko nastúpilo kurz vstupu do EU (začlenilo sa v roku 2004) 

a do NATO (vstúpilo v roku 1999).  

Jeden z najvýraznejších maďarských politikov ktorý pracoval na 

zmene vnútro- i zahranično-politickej orientácie Maďarska bol Viktor 

Orbán, ktorý bol predsedom vlády Maďarskej republiky v rokoch 1998 až 

po 2002. Práve počas jeho vládnutia bolo Maďarsko spolu s Poľskom a 

Českou republikou oficiálne prijaté do NATO.  

Práve počas jeho premiérovania boli odstránené pamätníky 

komunistických vodcov a na ich mieste boli postavené pamätníky 

Admirála Horthyho, ktorý viedol krajinu v rokoch 1920 až 1944, bol 

spojencom Hitlera a poslal maďarské vojská na pomoc Wehrmachtu a SS, 

aby bojovali v ZSSR. Tam sa Maďari „vyznamenali“ nie len v boji proti 

Červenej armáde, ale v značnom rozsahu aj svojimi zverstvami proti 

bezbrannému obyvateľstvu.  

Tieto aktivity Orbána, ako politika hovoria nie len o jeho západnej 

orientácii, ale aj o jeho jasne prejavenej proti sovietskej až proti ruskej 

pozícii.  

Ale 29. mája 2010, keď po opätovnom zvolení za predsedu vlády 

oficiálne nastúpil do úradu, jeho aktivity riadenia krajiny nadobúdajú 

úplne iný charakter. Začal Maďarsko odpútavať od Západu a snažil sa 

vybudovať vzťahy s Ruskom61.  

Nie sú to kľučky politika pri hľadaní výhodnej konjunktúry, pretože 

Orbán od svojej konfrontácie so Západom, ktorý ho začal obviňovať z pro 

ruskej, pro-putinskej orientácie, okrem problémov nezískal nič. 

                                                           
60 http://www.csla.cz/armada/vs/varsavskasmlouva.htm 
61 Viac o tom v knihe „O svete krivých zrkadiel“, str. 136, dostupné napr. tu: 
https://torden.sk/produkt/o-svete-krivych-zrcadel/ 

http://www.csla.cz/armada/vs/varsavskasmlouva.htm
https://torden.sk/produkt/o-svete-krivych-zrcadel/
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Tu ide o to, že Viktor Orbán nie je ani prozápadný ani proruský 

politik. Viktor Orbán je Maďar a ako Maďar a patriot svojej krajiny sa snaží 

pracovať pre jej dobro. Tak v období rokov 1990 považoval za potrebné, 

aby sa Maďarsko orientovalo v ekonomickej politike na západ a v krajine 

podporoval protiruské nálady. Avšak ako dobrý patriot svojej krajiny 

Orbán objektívne vyhodnotil dôsledky prozápadnej orientácie Maďarska 

a uvidel, že to vedie ku strate kultúrnej identity Maďarov a preto, keď sa 

vrátil do funkcie predsedu vlády, začal konať tak, aby vyvážil škody, ktoré 

mu boli spôsobené realizáciou prozápadného kurzu a začal upevňovať 

národný štát. Nie je na tom nič podivné, že pri tejto činnosti začal Orbán 

spolupôsobiť s Ruskom, jediným spojencom Maďarska v tejto činnosti.  

Avšak minulá protiruská a protisovietska činnosť Orbána nezostala 

bez povšimnutia ani pre neho ani pre Maďarsko ako štát. Ako výsledok  

protisovietskej a protiruskej činnosti maďarských politikov a  kultúrnych 

činiteľov, ktorá bola uskutočňovaná v rámci jednotnej protiruskej politiky 

(západu), sa v krajine vytvoril informačný priestor, ktorý pôsobí proti 

ochrane čisto maďarských národných záujmov a tiež sa snaží o ničenie 

maďarského štátu i obyvateľstva v prospech západného projektu 

globalizácie. Preto bolo možný status na oficiálnej facebookovej stránke 

maďarskej vlády, ktorý chválil vojnu za zničenie Ruska ako hrdinský čin.  

„V Maďarsku nazvali spojencov Hitlera, ktorí bojovali proti ZSSR, 

hrdinami a maďarská vláda vyzvala uctiť si pamäť maďarských vojakov, 

ktorí „hrdinsky bojovali na Done“ počas 2. svetovej vojny. „Pripomeňme 

si hrdinských maďarských vojakov, ktorí bojovali pri Done do konca... 

Pocta hrdinom“62.  

                                                           
62 Doslovne: „12.  januára 1945 sovietska armáda zaútočila na dvestotisícovú Maďarskú armádu. 
Maďarsko stratilo stodvadsaťtisíc hrdinov a mnohí ďalší padli do zajatia, pocta hrdinom!“ 
https://www.facebook.com/120370174702378/posts/2428894247183281/ 
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V oznámení sa tiež uvádza, že v  januári roku 1943 „Sovietska 

armáda zaútočila“ na Maďarov, V dôsledku čoho vlasť stratila 

stodvadsaťtisíc vojakov, z ktorých mnohí boli uvrhnutí do zajatia“. 

  

 Tak si v Budapešti spomínajú na 76. výročie začiatku Ostrogožsko-

Rosošskej operácie, v ktorej červená armáda zvíťazila nad vojskami 

nacistického Nemecka a ich spojencami, medzi ktorými boli aj maďarskí 

vojaci.  

 Vtedy na Done Sovietsky Zväz porazil nemecké, talianske, maďarské 

a aj rumunské vojská. Podľa niektorých údajov zahynulo v dôsledku 

operácie medzi spojencami nacistov viac ako 50 tisíc vojakov, do zajatia 

padlo viac ako 70 tisíc.  

Takéto zverejnenie na oficiálnej stránke maďarskej vlády na 



ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

69 

Facebooku má jasný zámer udržať Maďarsko v Západnom smere a čo 

najviac skomplikovať Orbánovi ochranu maďarských národných záujmov, 

obzvlášť vtedy, keď sú v rozpore s celkovým západným politickým 

trendom.  

Najvýznamnejšou udalosťou opozičného postoja Orbána voči 

Západu, za udržanie a upevnenie maďarského národného štátu sa stala 

migračná kríza, ktorá kulminovala v roku 2015 a v roku 2018 ešte nebola 

prekonaná.  

Migračná kríza, ktorú prežíva Európa, nevznikla sama od seba, ale 

aktívne ju pripravovala EU a USA, ktorých rozviedky vyprovokovali a 

uskutočnili v rokoch 2010 až 2012 spoločenské pohyby, ktoré vyústili do 

destabilizácii regiónov. Túto vlnu spoločenských protestov označili v 

západných masových médiách propagandistickou nálepkou „Arabská 

jar“, pretože v mesiacoch  január – február 2011 týmito zvonku 

vyprovokovanými spoločenskými pohybmi bolo postihnutých najviac 

arabských krajín. Efektný propagandistický slogan zakryl otvorenú 

vojenskú agresiu krajín NATO voči Líbyi v roku 2011, v dôsledku čoho 

bola nie len že zničená táto krajina, ale bola strhnutá aj ochranná hrádza, 

ktorá zadržiavala migračné tlaky z Afriky do Európy. Destabilizácia 

situácie v krajinách severovýchodnej Afriky podporila následnú masovú 

migráciu z týchto krajín. Blízky východ bol destabilizovaný aj spustením 

vojny v Sýrii, do ktorej vtrhol „medzinárodný terorizmus“, využívajúc plnú 

vojensko-ekonomickú pomoc západu. Ten pod zámienkou boja s  

„terorizmom“ vtrhol do regiónu a raketovými útokmi začal ničiť 

infraštruktúru Sýrie a Iraku a pritom, stále „sa mýliac“, namiesto útokov 

na teroristov, útočil vlastne na sýrske vládne vojská a civilné 

obyvateľstvo. Týmto spôsobom sa v krajinách severovýchodnej Afriky 

a na Blízkom východe nahromadilo veľké množstvo ľudí, ktorí boli nútení 

za vzniknutej situácie opustiť rodné domy a krajinu a hľadať lepší osud v 

zahraničí. A utečencom odrazu prišli na pomoc dobrovoľníci z rôznych 

neziskových a mimovládnych organizácií, ktorí realizovali svoju činnosť aj 

za granty krajín Západu. Tieto zoskupenia potom organizovaným 

spôsobom, loďami, motorovými člnmi, začali prepravovať utečencov z 

Čiernej a Severovýchodnej Afriky do Európy. Z Blízkeho východu do 
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Európy bola migrácia organizovaná z utečeneckých táborov v Turecku aj 

vlakmi. A iba pre televíznu propagandu boli čas od času organizované 

davy ľudí, ktorí „útočili“ na hranice alebo sa v dlhých radoch rozchádzali 

po Európe, ktorej obyvateľstvo si rýchle všimlo, že z davu migrantov, ktorí 

k nim vtrhli, predstavujú ženy a deti očividnú menšinu. Rozhodujúca 

väčšina boli chlapci a mladí muži od 15 do 40 rokov63, pričom mnohí z 

nich mali bojové skúsenosti a boli podstatne lepšie vybavení ako skutoční 

utečenci, za ktorých sa  len skrývali.  

Maďarsko začalo od samého začiatku pripravovať opatrenia proti 

prenikaniu prúdov utečencov na svoje územie a v októbri 2015 Maďarsko 

uzatvorilo hranicu s Chorvátskom. Napriek tomu bolo Maďarsko na 

druhom mieste (po Nemecku, ktoré malo 476000 povolení) v počte 

povolení pre utečencov, pretože koncom decembra 2015 uspokojilo 

Maďarsko 177 133 žiadostí o azyl alebo asi 1800 ľudí na každých 100 

000 svojich obyvateľov. Inými slovami, taký prílev cudzincov do krajiny 

spochybňuje samotnú kultúrnu identitu Maďarov a ich budúcnosti ako 

národa.  

Keď sa Maďarsko vzoprelo zaplniť svoju krajinu „utečencami“, EU 

žiadala od Maďarska, aby prúd utečencov prepustili cez Maďarsko s tým, 

že 54 000 z tých ľudí ktorí budú chcieť ostať v ich krajine, prevezmú do 

ďalšej Európy. Vláda Maďarska tento plán zmenila, ale pod tlakom bola 

nútená prijať kvóty utečencov, ktoré prídu do krajiny z Talianska a Grécka. 

V praxi sa ale ukázalo, že trvalo sabotuje vyplnenie dohovorov v príjme 

„utečencov“.  

Iná situácia okolo „utečencov“ vznikla v pobaltských štátoch v 

Estónsku, Litve a Lotyšsku, ktoré na rozdiel od Maďarska nie sú na 

hlavných migračných trasách „utečencov“ do Európy a v ktorých sa 

utečenci môžu objaviť iba v tom prípade, ak ich tam niekto priamo 

dovezie. EU takéto rozhodnutie prijala a názory obyvateľstva pobaltských 

štátov sa pri tom nebrali do úvahy. Masové presídlenie „utečencov“, ktoré 

by znížilo kultúrnu identitu pobaltských národov sa nakoniec 

neuskutočnilo, pretože  

                                                           
63 https://youtu.be/BFYU8xJzW7Y https://youtu.be/oIvO0ebgwZM  

https://youtu.be/BFYU8xJzW7Y
https://youtu.be/oIvO0ebgwZM
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• v roku 2014 sa Západ dostal do ostrej konfrontácie s Ruskom a územie 

pobaltských štátov bolo potrebné na umiestnenie narastajúceho 

kontingentu vojsk NATO, ktoré tam boli premiestňované pod 

zámienkou rôznych cvičení, ktoré sa tam každoročne konajú.  

• „utečenci“ ktorí sa do Pobaltia dostali v kvalite pilotného projektu 

namietali, že „ich oklamali“, pretože počítali s tým, že budú usídlení v 

bohatej európskej krajine s príjemnou klímou. Preto „utečenci“ za 

peniaze, ktoré dostávali, si nakúpili cestovné lístky a premiestňovali sa 

do takých krajín ako Nemecko, Belgicko, Francúzsko...  
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4.1.3 Jemen  

Najvýraznejší príklad nutnosti mať aspoň 10 mil. obyvateľov na to, 

aby bolo možné zaistiť si možnosť mať svoj národný štát, potvrdzuje 

príklad Jemenu. 

Do 22. mája 1990 bola táto krajina rozdelená na dva štáty: Jemenskú 

arabskú republiku a Národnú demokratickú republiku Jemen. Cesty 

zjednotenia oboch časti Jemenu boli rôzne.  

Na juhozápade Arabského polostrova sa nachádza severný Jemen 

ktorý sa po páde Osmanskej ríše, v roku 1918 stal samostatným štátom, 

monarchiou.  

18. septembra 1962, po smrti kráľa Ahmeda (bin Yahya), bol za 

nového kráľa vyhlásený princ Muhammad al-Badr. Avšak 26. septembra 

došlo k vojenskému prevratu a bola vyhlásená Jemenská arabská 

republika. Po proti-monarchistickom prevrate sa medzi prívržencami 

monarchie a republiky v krajine rozpútala 8 ročná občianska vojna.  

Na juhu arabského polostrova sa nachádza Južný Jemen s hlavným 

mestom Aden (čo v arabčine znamená raj). Geografická poloha Jemenu a 

obzvlášť hlavného mesta umožňujú kontrolovať obchodné cesty 

smerujúce do Indického oceánu a vplývať tak na ekonomickú a politickú 

situáciu v regióne. Preto štáty, ktoré chceli kontrolovať tento región, sa 

snažili vytvoriť si tam vojenskú základňu.  

Od 16. Storočia bol prístav Aden formálne závislý od Osmanskej ríše 

(v rámci podriadeného Egyptu).  

Veľká Británia, ktorej záujmy sa rozprestierajú po celom svete, bola 

už začiatkom 19. storočia jedným z najsilnejších námorných impérií. V 

roku 1835 bola do Adenského zálivu vyslaná expedícia pod vedením 

kapitána Stafforda Hainesa. Jej cieľom bolo vyhodnotiť potenciálne 

výhody, ktoré by vyplývali z umiestnenia britskej vojenskej námornej 

základe v tomto regióne a tiež možnosti umiestnenia lodí. Vo svojej 

správe Haines vysvetlil strategický význam prístavu Aden a nutnosť  jeho 

okupácie. 

A tak bola v roku 1839 z Bombaja vyslaná vojenská eskadra na 
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obsadenie Adenu64. 19.  januára 1839, prekonajúc odpor miestneho 

obyvateľstva v sile 700 mužov, obsadili Angličania mesto. Formálne bolo 

obsadenie legitimizované vo forme kúpno-predajnej zmluvy, podľa ktorej 

sultán za skromnú úhradu odovzdal Veľkej Británii adenský prístav aj s 

jeho obyvateľstvom.  

V roku 1869 bol aj sultanát Lafarge nútený stať sa súčasťou 

britského Protektorátu Aden. Takým spôsobom Angličania ovládli už celý 

Južný Jemen. Nutnosť získania sultanátu pod britský protektorát sa 

vysvetľuje jednoducho tým, že v roku 1869 bol otvorený Suezský kanál.  

Po druhej svetovej vojne sa Svetová koloniálna sústava rozpadla. 

Začali sa tvoriť nové štáty a tie, ktoré existovali dovtedy sa oslobodzovali 

od protektorátov a získavali štatúty národných štátov. V Egypte prebehla 

demokratická revolúcia, po ktorej sa hlavou štátu stal v roku 1954 

Džamál Abd an-Násir65. Ten viedol politiku smerovanú proti britskej 

koloniálnej nadvláde na Blízkom východe, čo malo veľký vplyv aj na všetky 

ostatné krajiny regiónu a aj v Adene vzniklo anti-britské hnutie.  

V zapätí, po vytvorení Zjednotenej Arabskej Republiky66, ponúkol 

Jemenu prezident Násir možnosť pripojiť sa k Zväzu arabských štátov, čo 

ohrozilo existenciu Adenského protektorátu.  

V roku bol v Adene vytvorený Front Národného oslobodenia 

okupovaného Arabského Juhu. (Od roku 1967 Národný Front), v ktorého 

programe sa hlásala nutnosť ozbrojeného boja proti koloniálnemu 

režimu, vyzývalo sa na likvidáciu britskej vojenskej základne a na 

vytvorenie zjednoteného Jemenu.  

Angličania vtedy Národný Front (NF) podcenili. Nepočítali s tým, že 

                                                           
64 https://www.britishempire.co.uk/maproom/aden.htm  

65 https://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser  

66 Zjednotená Arabská Republika (ZAR) bol štát, ktorý existoval v rokoch 1958 – 1971 v Severnej 
Afrike a v prednej Ázii. Do roku 1961 bol tvorená spojením dvoch krajín Sýrie a Egyptu. 28 
Septembra 1961 Sýria oznámila vystúpenie z SAR a v roku 1963 boli vykonané kroky pre vznik 
zväzového štátu do ktorého mali patriť Egypt, Sýria a Irak. Avšak pre rozdielnosti v usporiadaní 
štátu neboli tieto zámery realizované. Zjednotená Arabská republika, (pozostávajúca z jediného 
štátu Egypta) pokračovala vo svojej existencii do roku 1971 keď bola vyhlásená Federácia 
Arabských Republík, konfederácie Egypta, Líbye a Sýrie. 

https://www.britishempire.co.uk/maproom/aden.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
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obyčajné partizánske hnutie sa zmení da dobre organizovaný vojenský 

odpor.  

V roku 1964 nová Britská vláda Harolda Wilsona67 vyhlásila zámer 

odovzdať v roku 1968 vládu do rúk Federácii Južnej Arábii68 no pri 

podmienke zachovania britskej vojenskej základne. V tom istom roku bolo 

na ňu uskutočnených 280 partizánskych útokov a v roku 1965 viac ako 

500.  

V roku 1967 sa útoky na Britov stali masovými a nekontrolovanými 

a v týchto podmienkach začali Briti so sťahovaním vojsk z protektorátu.  

V októbri 1867 bolo takmer celé územie Južného Jemenu pod 

kontrolou patriotov. Vo väčšine prípadov riadenie území zabezpečoval 

Národný Front.  

Za týchto podmienok bola Veľká Británia nútená začať rozhovory s 

predstaviteľmi NF, priznajúc mu štatút oficiálnej organizácie  oprávnenej  

prevziať moc potom, čo bude vyhlásená nezávislosť Južného Jemenu. 29. 

novembra 1967 opustil jeho územie posledný anglický a na nasledujúci 

deň, 30. novembra 1967 bolo vyhlásené vytvorenie Národnej Republiky 

Južný Jemen.  

Spočiatku sa vedenie Národnej Demokratickej Republiky Južný 

Jemen (NDRJJ) orientovalo na politiku lídra arabského sveta, 

predstaviteľa Zjednotenej Arabskej Republiky Džamála Abdela Násira, ale 

oficiálne zastavenie projektu jednotného arabského štátu v roku 1971 

predurčilo Jemen na preorientovanie sa na ZSSR. Ten bol jedinou silou vo 

svete, ktorá mu bola schopná poskytnúť efektívnu pomoc na udržanie 

národného štátu, ktorého potrebné kompetencie si republika vlastnými 

silami nemohla zabezpečiť.  

Na základe sčítania obyvateľstva žilo v roku 1986 v Severnom 

Jemene (Jemenská Arabská Republika, JAR, rozloha 195 tis. km2) 

                                                           
67 https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Wilson  

68 V snahe nestratiť kolónie sa Veľká Británia rozhodla zjednotiť oddelené južno-jemenské 
kniežatstvá pod Anglickú korunu. Vo februári roku 1959 bola vytvorená Federácia Arabských 
Emirátov Juhu, následne bola premenovaná na Federáciu Južnej Arábie, do ktorej patrilo 6 
kniežatstiev Západného Protektorátu. V roku 1961 sa k nim pripojilo ešte 10 kniežatstiev, v roku 
1964 pridali ešte jedno, ale východné kniežatstvá Kasiri a Quaiti nechceli vstúpiť do federácie, 
kedže mali úmysel vytvoriť pevné hospodárske základy a potom vyhlásiť nezávislosť. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Wilson
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necelých 9,3 mil. obyvateľov, pričom z toho 1,2 mil. bolo z zahraničí. Pri  

sčítaní obyvateľstva v roku 1988 mal Južný Jemen (NDRJJ, rozloha 332 

970 km2) približne  2,3 mil. obyvateľov pričom z neho 238 tisíc, čo 

znamená približne tretinu aktívnej populácie, žila v tom čase za 

hranicami.  

V roku 1986 činilo práceschopnú populáciu JAR 1,6 milióna ľudí, 

nepočítajúc jemenských robotníkov v emigrácií.  

V NDRJJ bolo v roku 1988 435 tis. ekonomicky aktívnych ľudí, z 

ktorých 11,7% bolo nezamestnaných. V poľnohospodárstve pracovalo 

52%, v priemysle 14%, v službách 21% obyvateľstva.  

V roku 1990 v Zjednotenom Jemene pracovalo v poľnohospodárstve 

61%, v službách 14% a v priemysle 17% obyvateľstva.  

Jemen je jedna z najchudobnejších arabských krajín, HDP na osobu v 

roku 2009 bolo 2500,- USD (spomedzi Arabských Krajín je na tom horšie 

už len Sudán a Mauretánia, celkove je to 173. miesto na svete).  

51% HDP produkuje priemysel a z toho 25% priemyslu tvorí ťažba a 

spracovanie ropy. Ďalej priemysel tvoria neveľké textilné podniky a 

podniky na spracovanie koží, potravinársky priemysel, ručné remeslá,  

závod na tavenie hliníku, výroba cementu, oprava stredne veľkých lodí.  

10% HDP Jemenu tvorí poľnohospodárstvo, no pri tom tam je 

zamestnaných 75% práceschopného obyvateľstva. To produkuje 

obilniny, ovocie, zeleninu, strukoviny, bavlnu, mliečne výrobky, chov 

zvierat (ovce, kozy, kravy, ťavy), hydiny, rybolov. Nakoniec 39% HDP 

vyprodukujú služby69.  

Zdá sa, že taká krajina nemá žiadne šance vytvoriť si vlastný štát, 

ktorý by mohol chrániť svoju kultúrnu identitu.  

No ak v roku 1990 ešte ani jedna časť Jemenu ani z hľadiska počtu 

obyvateľov, ani z hľadiska súboru kompetencií, neboli ako národné štáty 

udržateľné, tak po zjednotení Severného a Južného Jemenu do 

jednotného štátu, už bol počet obyvateľov zhruba 13 mil. ľudí. Čo je ale 

nemenej dôležité, pri zjednotení dvoch štátov došlo ku sčítaniu 

kompetencií obidvoch krajín, dokonca až do ich nahromadenia sa do 

                                                           
69 Štatistiky sa v priebehu času menia a vzhľadom na konflikt nie je možné aktuálne získať 
spoľahlivú presnosť. To však zásadne nemení pointu.  
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úrovni nadbytočnosti (z hľadiska ich nutného minima). Pričom došlo 

taktiež k vzájomnému doplneniu si tých kompetencií, ktoré v druhej 

krajine absentovali. Takým spôsobom získal zjednotený Jemen rozsah 

kompetencií širší, aký mala každá z jeho pôvodných krajín.  

Výsledkom zjednotenia Jemenu bolo, že tu už boli všetky možnosti, 

aby mohol štát existovať a krajina sa začala rozvíjať a silnieť. V dôsledku 

toho malo obyvateľstvo Jemenu v roku 2011 už viac ako 25 mil. ľudí. 

Pritom zdroje pracovnej sily (rádovo 7 mil. ľudí) podstatne prevyšovali 

potreby ekonomiky krajiny. To všetko je to dôležité na pochopenie toho, 

ako prebieha v Jemene vojna od roku 2014.  

Všetko sa to začalo vo februári 2011, keď bol v priebehu „Arabskej 

jari“ destabilizovaný jeho politický systém. V konflikte, ktorý prerástol do 

pouličných šarvátok, sa prejavili staré rozpory medzi Severným a Južným 

Jemenom súbežne so snahou obidvoch častí žiť v spoločnom štáte.  

Časť vodcov pouličných protestov v Severnom Jemene, v súlade so 

scenárom „Arabskej Jari“, ovládla ulice a začala presadzovať pseudo-

islamskú ideológiu, podobnú tej ISIS. Ako reakcia na to začali v Južnom 

Jemene prevažovať separatistické nálady.  

V novembri 2011 pri sprostredkovaní a tlaku monarchií Perzského 

zálivu, vtedy úradujúci prezident Saleh podpísal s opozíciou dohodu o 

odovzdaní moci. Vo februári 2012 bol na prechodné obdobie zvolený za 

prezidenta Abdrabbuh Mansur Hadi. Nová moc potvrdila projekt 

vytvorenia federatívneho štátu pozostávajúceho zo šiestich provincií.  

Proti sa postavili hútiovia, moslimskí šiiti, žijúci na Severe Jemenu 

(1/3 obyv.), a hlavnou údernou silou sa stala armáda, ktorá zostala verná 

bývalému prezidentovi. Nespokojnosť hútiov vyprovokovalo 

zintenzívnenie ozbrojeného konfliktu, takže dňa 20.  januára 2015 bolo 

obsadené hl. mesto krajiny Sana a 25. Marca aj druhé hl. mesto Aden, v 

ktorom sa vtedy ukrýval zvolený prezident Abdrabbuh Mansur Hadi, ktorý 

následne utiekol z krajiny a obrátil sa na panovníkov Perzského zálivu, 

aby sa zapojili do konfliktu. Dňa 26. marca 2015 začala koalícia arabských 

štátov na čele so Saudskou Arábiou vojenskú vzdušnú operáciu proti 

hútiom, s cieľom dosadiť do výkonnej moci prezidenta, ktorý ušiel. Od 

toho okamihu sa vojna v Jemene zmenila na vojnu Jemenského ľudu proti 
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zahraničnej agresii.  

Bez ohľadu na značnú vojenskú prevahu koalície arabských krajín na 

čele so Saudskou Arábiou a USA (tie sa neskôr ku koalícii pripojili), 

rozdrobené politické zoskupenia Jemenu bojovali za svoju krajinu, 

efektívne porážali interventov a periodicky prenášali bojové aktivity na 

územie Saudskej Arábie. Pritom je potrebné poznamenať, že proti 

interventom, ktorí boli vyzbrojení najmodernejšími druhmi zbraní, 

Jemenci nemali letectvo a boli zväčša nútení bojovať zastaranými 

zbraňami. Podobne sa opakovane stávali známe takéto príbehy s účasťou 

sovietskych tankov T-34 v časoch 2. Svetovej vojny. Dodávky súčasných 

moderných zbrani Jemencom, ktoré poskytli iránske a čínske špeciálne 

služby v konkrétnych akciách, mali presné určenie a na stave vecí nič 

nemenili.  

Na príklade Jemenu možno vidieť, aký kritický význam má pre malé 

štáty ich účasť v rôznych vojensko-politických zoskupeniach, keď možno 

spojencami kompenzovať chýbajúce kompetencie. To je však jedna len 

strana problému.  
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4.2.  Druhá strana problému  

Druhá strana problému spočíva v tom, že pri počte obyvateľov 

nižšom ako je nutný dolný prah 10 miliónov ľudí, štát nie je schopný 

zabezpečiť si svoju suverenitu ani ekonomicky ani politicky, a pritom 

takýto štát prakticky nemá nádej na rovnoprávne členstvo vo vojensko- 

politickom zoskupení a teda nemá ani reálne možnosti spojencami 

kompenzovať nedostatok kompetencií a preto ani nemá garanciu, že v 

prípade intervencie do krajiny, partnerské štáty vo vojenskom politickom 

zoskupení splnia svoju spojeneckú povinnosť a zastanú sa takejto krajiny.  

Navyše takýto štát môže byť v súperení systémov globálneho a 

možno aj regionálneho významu s istou pravdepodobnosťou predurčený 

k obetovaniu. Príkladom môže poslúžiť mníchovská dohoda z roku 1938, 

ktorá predurčila rozdelenie a nasledujúcu likvidáciu štátu 

Československo. Aj keď počet obyvateľov v Československu bol 14,8 mil. 

ľudí avšak štát bol vytvorený v roku 1918 v dôsledku prvej svetovej vojny 

víťaznými krajinami, ktoré na konferencii v Locarne roku 1923 určili, že 

nástupnícke štáty, vytvorené na územiach bývalých impérií Nemecka, 

Rakúsko-Uhorska, Ruska a Osmanského impéria, sú dočasné a víťazné 

štáty, ktoré ich vytvorili, môžu prehodnotiť ich existenciu.  

Čo sa týka následníckych štátov, tu treba mať na pamäti, že sú to 

projektované štáty, to znamená štáty, ktoré boli vytvorené víťaznými 

štátmi, ktoré pritom vychádzali zo svojich záujmov a cieľov riadenia.  

To isté sa v plnom rozsahu týka aj štátov, ktoré vznikli po rozpade 

Sovietskeho zväzu, pričom nie iba na území bývalého ZSSR a sovietskeho 

bloku, ale na celom svete, pretože s rozpadom ZSSR ako aktérom 

globálnej politiky sa zmenila bilancia medzištátnych vzťahov vo svete a 

mnohé štáty využili túto možnosť, ktorá sa im v zmenených okolnostiach 

okolitého sveta ponúkla a konali v zhode so svojimi záujmami.  

To znamená, že projektovaný štát je vytváraný na využitie rôznych 

zdrojov územia výlučne v súlade so záujmami projektujúcich štátov. A 

preto môžu vo svete nielenže existovať, ale aj byť subjektami globálnej 
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politiky také štáty ako je Vatikán ( 800 ľudí), Lichtenštajnsko70 a 

Monako71 (po 27 000 ľudí), Luxemburg (600 000 ľudí)72, Fínsko (5,5 mil), 

Švajčiarsko (8,5 mil. ľudí). Armády štátov „vyznačených na mape číslami“ 

majú spravidla veľkosť vojenského orchestra.  

                                                           
70 Kniežatstvo Lichtenštajnsko je jeden z najmenších štátov na svete jeho rozmer zo severu na juh 
je 28 km a z východu na západ menej ako 10 km, celková plocha je 160 km² (pre porovnanie 
Bratislava má 367 km²). Viac ako 70% územia sú hory (Východné Alpy).  
Formálne je Lichtenštajnsko vo zväze so Švajčiarskom, riadi ho knieža, ktorému ľud na jednom 
z referend odovzdal prakticky všetku moc. V krajine sa ako mena používa švajčiarsky frank.  
Lichtenštajnské väznice skôr pripomínajú hotelové izby. Väzni sa stravujú na svoj vlastný účet, jedlo 
si objednávajú z reštaurácie. Vedenie väzníc to vysvetľuje nie je iba starostlivosťou o zdravie 
uväznených.. Ale aj neochotou zamestnávať ďalšieho kuchára. Spravidla sú väznice prázdne tak 
načo zbytočné náklady? Väzni, ktorí majú trest väčší ako dva roky sa posielajú do väzníc v Rakúsku.  
Posledné vojenské angažovanie sa Lichtenštajnská ešte ako súčasti zväzu s Nemeckom sa datuje 
na rok 1866. V časoch Rakúsko-Pruskej vojny. Vtedy mala armáda 80 ľudí. Počas bojových aktivít 
nebol zranený žiadny vojak a celá armáda sa vrátila domov. Avšak vtedy mala už armáda 81 ľudí 
pretože k armáde Lichtenštajnska sa pripojil jeden taliansky vojak s ktorým sa vojaci trpasličieho 
štátu spriatelili. Hneď po týchto udalostiach bola armáda rozpustená a v súčasnosti je 
Lichtenštajnsko jeden z mála štátov vo svete, ktorý nemá ozbrojené sily. 
V prvej aj druhej svetovej vojne udržovalo Lichtenštajnsko neutralitu ale úplne záviselo od 
Švajčiarska v otázkach pomoci a riadenia. Vo svojej podstate Lichtenštajnsko slúži ako bankový 
bufer pre Švajčiarsky bankový systém, pretože cez Lichtenštajnsko obidve strany realizujú bankové 
operácie, ktoré Švajčiarsko, aby si zachovalo imidž, nemôže realizovať priamo. Lichtenštajnské 
banky boli kritizované po tom, ako vo februári 2008 prokuratúra Nemecka získala disk s údajmi o 
niekoľkých stovkách občanov Spolkovej Republiky Nemecko, ktorí boli podozrievaní z daňových 
únikov prevodom peňazí na účty rôznych fondov v Lichtenštajnsku. 
71 Rozloha Monaka je 2,02 km2 z ktorých je 0,4 k2 more. Rozmery zo západu na východ 2300 m, 
zo Severu na Juh 1600 m. Dĺžka pobrežia 3829 m. Dĺžka hranice 4,4 km, hraničí s Francúzskom. V 
Monaku je zaregistrovaných viac ako 4000 spoločností, vykonávajúcich medzinárodný obchod. 
Kľúčovým ekonomickým odvetvím sú financie tvoriace 17% HDP. Základná špecializácia je Privat 
banking a manažment súkromného kapitálu. V kniežatstve je 40 bánk a 50 finančných spoločností. 
Ich celkový kapitál je viac ako 100 miliárd EUR. Sú pod kontrolou Francúzska. Ďalším dôležitým 
odvetvím je veda, technika a administratíva produkujúca 16% HDP. Obrat tohto odvetvia dosiahol 
1,2 miliardy EUR. Jeho výskumy a práce sú expertízy a konzultácie a služby spoločnostiam. Monako 
navštívi viac ako 7 mil. ľudí ročne. V kniežatstve je viac ako 4500 hotelových izieb, väčšina z nich sú 
4 a 5 hviezdičkové. 
72 Plocha Luxemburgu je 2590 km², 5 km² pripadá na 1000 ľudí (pre porovnanie plocha Moskvy je 
2511km2). Rozloha zo severu na juh je 82 km, so západu na Východ 57 km². Celková dĺžka hranice 
je 359 km (73 km s Francúzskom, 134 km s Nemeckom a 148 km s Belgickom). Nehľadiac na svoje 
trpasličie rozmery, Luxemburg má dve letiská; 257 km železníc; 2899 km automobilových ciest. V 
hlavnom meste Luxemburgu žije asi 110 000 ľudí, a počet obyvateľov samotného kniežatstva je 
niečo viac ako 600 000 (Bratislava má 437 725 obyvateľov (rok 2019)). Pri tom však do Luxemburgu 
prichádza za prácou asi 200 000 ľudí z Francúzska, Belgicka a Nemecka.  
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4.1.4 Vatikán 

Počet obyvateľov armády Vatikánu je 110 ľudí. Aby bolo možné stať 

sa členom Vatikánskej Armády, je potrebné byť občanom Švajčiarska, po 

odslúžení prijať katolícku vieru, mať výšku najmenej 175 cm, byť „švárny“ 

mládenec a mať príjemný zovňajšok.  

Armáda Vatikánu, Švajčiarska garda73, demonštratívne používa 

stredovekú uniformu, vyzbrojenú kopijami a mečmi74. Výrazná pásikavá 

uniforma sa nemenila za posledných 500 rokov. Každodenná modrá 

uniforma s bielym golierom bola vyhotovená relatívne nedávno v roku 

1914. Na pokrývku hlavy sa používa tmavý baret alebo helma. Uniforma 

                                                           
73 Okrem švajčiarskej Gardy posledné vojenské útvary – Dvorná garda a Palácová Garda odstránil 
rímsky pápež Pavol VI: v roku 1970.  
Zoznam vatikánskych vojenských zoskupení:  
Dvorná garda, pápežská konská garda (Rozpustená v roku 1970)  
Palácová garda, pápežská polícia (rozpustená v roku 1970)  
Korzická garda, pápežská polícia (rozpustená v roku 1860)  
Sily obrany Pápežskej oblasti (Rozpustené v roku 1870)  
Oddiel žandárov, pohraničná služba a vojenská polícia (Rozpustená v roku 1970)  
(Nová jednotka presne s takým menom bola založená v roku 2002 s počtom 130 ľudí. Oficiálne má 
však štatút občianskej organizácie (ako pápežský hasičský zbor)). 
74 Podľa tradície sú gardisti ozbrojení mečom, kópiou a helmou štítom Pri plnení služobných 
povinností sa im vydávajú ale dodatočné prostriedky obrany – granáty, zariadenia so slzotvorným 
plynom, štipľavé spreje a strelné zbrane. Majú výcvik používať zbrane SIG, prístup k automatickým 
zbraniam a kompaktným pištoliam. 
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sa šije individuálne pre každého gardistu.  

„Gala“ uniforma máva dve vyhotovenia: Grand gala sa používa iba na 

najslávnejšie príležitosti. Odlišuje ju obzvlášť slávnostná helma ozdobená 

pštrosími perami, brnením a 154 ďalšími jedinečnými detailmi. Nehľadiac 

na celú tú karikatúrnosť Vatikánskej armády, úloha tohto trpasličieho 

štátu v procesoch globálneho významu je taká, že žiaden štát na svete si 

nemôže dovoliť zaútočiť na Vatikán, bez katastrofických dôsledkov na 

seba. A je to preto, že Vatikán je centrom, hlavným mestom svetového 

náboženstva, katolicizmu. Vstupujúc do rôznych aktivít bežného života 

štátov celého sveta, cez náboženstvo, Vatikán je zabezpečený všetkými, 

pre existenciu štátu nevyhnutnými kompetenciami75, pričom podľa 

                                                           
75 V časoch Veľkej Vlasteneckej vojny predseda vlády Veľkej Británie (1940 – 1945) Winston 
Churchil (1874 – 1955) bol dvakrát v Moskve. Prvý krát priletel aby sa zúčastnil na piatom v poradí 
a na druhom zo štyroch Moskovských stretnutí predstaviteľov proti hitlerovskej koalície ktoré 
prebiehalo od 12. do 17 Augusta roku 1942. Vtedy sa riešila otázka ako to spraviť tak, aby Sovietsky 

Zväz čo najdlhšie sám bojoval s III. Ríšou (Zjednotenou Európou).  
Druhý krát bol Churchil v Moskve od 9. do 19. Októbra roku 1944. Formálne sa zúčastnil na 4. 
Moskovskej konferencii strán proti hitlerovskej koalície a v skutočnosti prišiel na rozhovory so 
Stalinom aby rozpracoval plány rozdelenia Európy na sféry vplyvu a podmienky na akých sa v tom 
bude zúčastňovať Sovietsky zväz. Preto sa všetky rozhovory týkali práve toho. Jeden z dní prišiel na 
pozvanie Angličanov Stalin na Britské veľvyslanectvo. Samotný fakt, že Stalin vykonal návštevu na 
veľvyslanectve bola senzácia, jednoducho preto že druhých takých príkladov jednoducho niet. Ale 
Stalin mal na to dôvod, pretože oficiálny program Churchila nenechával veľa možností na 
rozhovory jedného voči jednému, podľa možností v neformálnych podmienkach, aby boli známe 
pozície strán a otázok bolo mnoho. Počas obeda Churchil otvoril tému o Rímskom pápežovi a jeho 
úlohe v globálnej politike. Obsah toho rozhovoru, je podrobne uvedený v spomienkach Stalinovho 
tlmočníka v čase Veľkej Vlasteneckej vojny Valentína Michajloviča Berežkova „Ako som sa stal 
Stalinovým tlmočníkom“: „V zborníku dokladov, ktoré vydalo Ministerstvo Zahraničných vecí ZSSR 
v roku 1983 „Sovietsko-Anglické vzťahy v rokoch Veľkej Vlasteneckej Vojny v rokoch 19441-1945“ 
nie je obsiahnutý zápis rozhovorov Stalina s Churchilom, ktoré sa konali v októbri 1944. Aj keď 
udalosti, ktoré za týmto stretnutím nasledovali svedčia o možných tichých dojednaniach, konečný 
záver bolo zložité urobiť. 
Churchil začal rozvádzať o tom, ako je dôležité udržať spoluprácu troch mocností v povojnovom 
období. Bol úprimný? Myslím, že sotva. Veď to bol práve on, ktorý svojím vystúpením vo Fultone v 
roku 1946 v podstate ako prvý vyhlásil začiatok „studenej vojny“. Ale v roku 1944 v podmienkach, 
keď ZSSR niesol hlavnú záťaž vojny proti hitlerovskému Nemecku bolo potrebné Stalina 
presvedčovať o tom, že ho prijali do spoločnosti západných demokracií.  
V budúcom svete, pre ktorý naši vojaci prelievajú svoju krv na nesčíselných frontoch, hovoril britský 
premiér, svojim na históriu zameraným prejavom, že naše tri veľké demokracie budú 
demonštrovať ľudstvu, že tak vo vojnovom ako aj v mierovom období zostanú verné princípom 
slobody, demokracie a šťastia ľudí. Preto dávam taký význam dobrým susedským vzťahom medzi 
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všetkých šiestich priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia/vedenia 

vojny a preto sa nemusí rozvíjať na úkor vlastných síl, obyvateľstva 

Vatikánu76 ani systému výuky, ani priemyslu, poľnohospodárstva atď. A 

práve preto Vatikán potrebuje armádu iba na reprezentačné, možno v 

                                                           
znovuzrodeným Poľskom a Sovietskym Zväzom. Pre nezávislosť a slobodu Poľska Británia vstúpila 
do tejto vojny. Angličania cítia morálnu zodpovednosť pred poľským národom, jeho duchovnými 
hodnotami. Dôležité je aj to, že Poľsko je katolícka krajina. Nemožno dopustiť aby nám vnútorný 
rozvoj skomplikoval vzťahy s Vatikánom ...  
A koľko divízií má Rímsky pápež, prerušil Stalin Churchilove úvahy.  
Britský premiér bol zaskočený. Takúto otázku určite nečakal. Veď išlo o morálny vplyv pápeža a nie 
len V Poľsku ale na celom svete. A Stalin, ešte raz potvrdiac, že si váži iba silu, z nadoblačných výšin 
vrátil Churchila na zem“. V.M.Berežkov “Ako som sa stal Stalinovým tlmočníkom“, Šiesta hlava, 
“Stalin a Churchil“ – „Druhá návšteva Churchila v Moskve“ -
http://militera.lib.ru/memo/russian/berezhkov_vm/06.html 
Zvyčajne sa tento rozhovor interpretuje tak, že Stalin sa usmieval nad Churchilom, keď poukazoval 
na neschopnosť Vatikánu ako štátu. Je to ale presne naopak. Keď Churchil ponúkal Vatikán ako 
subjekt budúceho nového usporiadania sveta, Stalin sa priamo spýtal akými možnosťami riadenia 
a ktorých krajín disponuje Vatikán. Avšak táto informácia má vysoký stupeň utajenia, lebo aj tie 
najmenšie dôkazy by potom umožnili odhaliť zámery a možnosti realizácie riadenia rôznych krajín 
a to by umožnilo ZSSR presnejšie smerovať svoju globálnu aj vnútornú politiku a upevniť svoju 
zdrojovú stálosť. Pochopiac, že povedal niečo navyše Churchil hneď prerušili rozhovor na túto 
tému..  
Dôkaz o tom že k takému rozhovoru skutočne došlo podal sám Winston Churchil vo svojej knihe 
„Druhá svetová vojna“ (M. roky 1948-1955 Diel 1. Kap.8). Ale ako neúspešného politika tam 
prezentoval ministra zahraničných vecí Francúzska Piera Lavalle (1883-1945), ktorý bol v tejto 
funkcii od októbra 1934 po jún 1935.  
Piere Lavalle bol dvakrát predsedom vlády Francie: V rokoch 1931 až 1932 a v rokoch 1935 až 1936. 
Vroku 1934 bol ministrom kolónii vo vláde Piera Dumerga. 9. októbra 1934 bol francúzsky minister 
zahraničných veci Luis Bartu a kráľ Juhoslávie Alexander I Karageorgievič zastrelený v Marseile 
Vladom Černozemským bojovníkom Macedónskej nacionalistickej organizácie VMORO, ktorá bola 
spojená s chorvátskymi Ustašovcami.  
V roku 1940, po okupácii Francúzska Nemeckom Lavalle veľmi úzko spolupracoval s okupantami. 
Bez konzultácie s inými členmi vlády odovzdá Nemecku pravá na medené bane v Bore (Juhoslávia) 
a belgický zlatý poklad, ktorý bol vyvezený do Francúzska. Zaoberal sa tiež prípravou francúzskych 
dobrovoľníkov na vojnu proti Sovietskemu Zväzu. 18. apríla 1942 sa stal predsedom vlády vo VIchy. 
Ovládol tiež post ministra zahraničných veci, ministra vnútorných veci a ministra informácií.  
V októbri 1945 bol Piere Lavalle za vlastizradu odsúdený na smrť zastrelením a rozsudok bol 
vykonaný 15. októbra 1945.  
Je zrejmé, že pre Churchila bolo pohodlné svoj Diplomatický neúspech zvaliť na odsúdeného 
politika, ten už odpovedať nemôže. Ide však o to, že téma rozhovoru o rímskom pápežovi sa nijak 
nemohla vzťahovať k roku 1935 a to tým viac že ZSSR mal poskytnúť Vatikánu právo ideologickej 
práce v ZSSR, ateistickom štáte, ktorého ideológia neposkytovala ani najmenšiu možnosť účasti 
cirkvi na spoločensko-politickom živote krajiny. 
76 Ktoré v podstate pozostáva len z vyšších hodnostárov katolíckej cirkvi a obslužného personálu. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/berezhkov_vm/06.html
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niektorých prípadoch ochranno-policajné funkcie, a nie pre skutočné 

bojové aktivity.  

A také štáty ako Indonézia (266 mil. ľudí), Nigéria (189 mil. ľudí), 

Etiópia (102 mil. ľudí), Tanzánia (55 mli. Ľudí), Keňa (48 mil. ľudí), 

Ukrajina (40 mil. ľudí), Malajzia (32 mil. ľudí), Kazachstan (18 mil. ľudí) 

sú výlučne objektom globálnej politiky a bez ohľadu na to, akú silnú 

armádu by mali, ktorá by mala vo svojom arzenáli tú najmodernejšiu 

výzbroj, neochránilo by ich to pred zničením štátu ak také rozhodnutie 

bude prijaté na úrovní štátov projektujúcich štáty, a pri tom ani nemusí 

dôjsť k ich vojenskému napadnutiu. Prebieha to tak preto, že smerovanie 

jednotlivých projektovaných štátov v globálnej politike je rôzne a preto sa 

rôznymi javí aj ich medzinárodné postavenie a ich úloha v medzinárodnej 

politike.  
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4.1.5 Československo 

Pripravujúc projekt Československa v roku 1918, GP vychádzal z 

toho, že tento štát by mal byť „suverénny“ do tej miery, aby v prípade 

konfliktu so susednými štátmi a vzniku vojny podľa zákonov 

pravdepodobnosti pri „hlúpom“ správaní sa týchto štátov, malo 

Československo možnosti samostatného odrazenia agresie v 

podmienkach, keby sa pomoc nadštátnej úrovne oneskorila. Pre 

zabezpečenie suverenity štátu je nevyhnutné, aby v prípade vojny z 

„hlúposti“ mal tento štát všetky kompetencie v potrebnom rozsahu na 

riadenie štátu podľa plnej funkcie.  

Pre zabezpečenie štátu potrebným rozsahom kompetencií je 

nevyhnutné zabezpečiť potravinovú nezávislosť štátu pri vysokej úrovni 

rozvoja vysoko technologických výrob. Preto priemyselne rozvité Čechy 

(a Moravu a Sliezsko) spájali s poľnohospodárskym Slovenskom (a 

Zakarpatskou Rusou).  

České zeme boli omnoho viac priemyselne rozvinuté ako Slovensko. 

V Čechách, na Morave a Sliezsku sa 39% obyvateľstva zaoberalo 

priemyslom a 31% poľnohospodárstvom. Väčšina ľahkého i ťažkého 

priemyslu sa nachádzala v Sudetskej oblasti a patrila Nemcom, bola pod 

kontrolou Nemeckých bánk. Česi kontrolovali iba 20 až 30 % všetkého 

priemyslu. Na Slovensku sa priemyslom zaoberalo 17,1 % obyvateľstva 

a v poľnohospodárstve a lesníctve pracovalo 60,4 %. V slovenských 

rukách bolo iba 5% priemyslu. Zakarpatská Rus v podstate nemala 

priemysel.  

http://slovakiya.takustroenmir.ru/a_slovakiya&istoriya-

chehoslovakii&4.htm 

http://slovakiya.takustroenmir.ru/a_slovakiya&istoriya-chehoslovakii&4.htm
http://slovakiya.takustroenmir.ru/a_slovakiya&istoriya-chehoslovakii&4.htm
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4.1.6 Indonézia a Nigéria  

Projektovania štátov ako Indonézia a Nigéria prebiehalo v rámci 

preformátovania svetovej koloniálnej sústavy, keď kolonizátori 

odchádzali zo svojich kolónií tak, aby tam mohli zostať navždy.  

Tak napríklad v Indonézii sú etnicko-náboženské konflikty tak ostré, 

že predstavujú rozhodujúcu hrozbu existencie uceleného štátu. Pritom 

ekonomika Indonézie je mimoriadne slabá, je exportne orientovaná, teda 

priemyselná výroba existuje len ako segment (výrobný cech) 

nadnárodných korporácií. Svedčí o tom aj štruktúra HDP, v ktorej podiel 

priemyselnej výroby na rok 2015 je 42,8 %, služby 43,6 % a 

poľnohospodárstvo 13,6 %. Pri tom v priemysle je zamestnaných 13,2 

%, v poľnohospodárstve 58,9 % a v službách 47,9 % práceschopného 

obyvateľstva. Celkový počet práceschopného obyvateľstva je 122,6 mil. 

ľudí (4 miesto vo svete) a úroveň nezamestnanosti je jedna z najnižších 

na svete. 5,5% (60. miesto vo svete).  

Podobná je situácia v Nigérii, 95% devízových príjmov a 80% 

príjmov štátneho rozpočtu je ťažba a predaj ropy. Nigéria je jedným z 

hlavných dodávateľov ropy do Západnej Európy a je na 5. mieste dodávok 

ropy do USA. V júni 2004 dosiahli dodávky Nigérijskej ropy do USA 1,2 

mil. barelov za deň, čo predstavuje 9,3 % amerického importu ropy. 

Zdanlivo sa treba len tešiť a užívať Bohom dané bohatstvo na zlepšenie 

života svojich obyvateľov. Ale krajina je od okamihu získania 

„nezávislosti“ ničená etnicko-náboženskými konfliktami, v krajine je 

aktívnych množstvo teroristických organizácií.  

Od prvej polovice 2000 rokov po súčasnosť je na územiach Nigérie a 

susedných krajín aktívne islamské teroristické zoskupenie „Boko-Haram“, 

ktorá vystupuje za prijatie noriem šariátu a vykorenenie „atribútov 

Západu“ (sekulárne vzdelanie, voľby a pod.). Okrem „Boko Haram“ sú 

ešte ďalšie organizácie ako MEND, Junáci Bakassi, Africkí chlapci Egbesu, 

Národné dobrovoľnícke oddiely delty Nigeru, ktoré páchajú bombové 

útoky, a unášajú zahraničných robotníkov ako rukojemníkov. 

Spoločnostiam ťažiacim ropu spôsobujú symbolické straty, ale 
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ekonomike krajiny spôsobujú kardinálne škody, nútiac vládu stále 

znižovať ceny na vyťaženú ropu. To sa deje v podmienkach, keď sa to 

zdanlivo vôbec nesmie. Tak napríklad v roku 2008 svet zachvátila 

ekonomická kríza, a práve vtedy (rok 2009) na pozadí svetovej 

ekonomickej recesie útoky nigérijských radikálov na ťažobné polia 

vytvárali podmienky, pri ktorých sa nigérijská ropa stávala lacnou pre 

potreby ľudu Nigérie a na svetových trhoch boli vytvárané podmienky 

rastu cien77. 

 

Európa Brent cena ropy (USD za barel)  

                                                           
77 „Priemerná ročná cena ropy značky Brent— http://kurs-dollar-euro.ru/cena-neft-po- 
godam.html.  
4. Júla 2008 ceny za ropu značky Brent dosiahli svoje historický maximum 143,95 USD. Začiatok 
svetovej finančnej krízy spôsobil prepad cien až do 33,73 USD (26. december). Počínajúc júnom 
2009 začala cena pomaly rásť. V polovici roka bola 61,74 USD za barel. V marci až decembri 2010 
sa cena ropy stabilizovala na úrovni 70 – 80 USD za barel a v decembri sa rast obnovil. 1. februára 
z dôvodu politickej krízy v Líbyi ropa znovu zdražela nad 100 USD a v apríli dosiahla úroveň 124 – 
126 USD. Rast cien bol brzdený exportom ropy z Líbye zo strategických rezerv Medzinárodnej 
Energetickej Agentúry a USA (spolu okolo 90 mil. barelov v strede roku 2011). Cena Brent sa do 
februára 2012 pohybovala okolo 105 až 115 USD za barel. Dosiahnutím maxima 13. marca 2012 
(128,14 USD) sa cena začala znižovať pre problémy v eurozóne a politickej kríze vo Francúzsku a 
Grécku“. – „Dynamika cien za ropu od r 1990 TASS“, 14. Novembra 2014, 20:33 (Obnovené 24. 
Augusta 2015, 14,56) — https://tass.ru/ekonomika/1572991. 

http://kurs-dollar-euro.ru/cena-neft-po-%20godam.html
http://kurs-dollar-euro.ru/cena-neft-po-%20godam.html
https://tass.ru/ekonomika/1572991


ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

88 

Výsledkom je to, že pre ľud Nigérie predaj jeho vlastných zdrojov do 

zahraničia, neprináša nič. Podľa údajov Svetovej banky za rok 2010 

84,5% obyvateľstva Nigérie žije za dva USD za deň pri nedostatku vody a 

elektriny. Podľa odhadov v severovýchodných oblastiach žije 75 % 

obyvateľstva pod hranicou chudoby (v južných oblastiach je asi 2 x 

vyššia). V priemysle je zamestnaných 10 % pracujúcich, v 

poľnohospodárstve 70 % a v oblasti služieb 20 %. Zvlášť treba zdôrazniť, 

že v roku 2014 bola Nigéria hlavný výrobca ropy v Afrike, bola najväčšou 

ekonomikou Afriky a vo výške HDP predbehla Juhoafrickú Republiku.  

Uvedené príklady názorne ilustrujú to, že nové štáty kolonizátori 

vytvárali tak, že do nich vkladali zárodky budúcich etnicko-náboženských 

konfliktov, príslušníkov jedného národa dávali do viacerých štátov, 

vytvárali štátne usporiadanie tak, aby uchovali koloniálny charakter 

ekonomiky. Takýmto spôsobom bývalé západné kolónie, ktoré sa po 

„likvidácii“ svetovej koloniálnej sústavy stali krypto-kolóniami, mali 

vedome taký počet obyvateľov, ktorý bol dostatočne veľký na samostatné 

získanie nevyhnutného rozsahu kompetencií, ktoré by im umožňovali 

existenciu ako štátom, avšak z hľadiska štruktúry ekonomiky, politického 

usporiadania a spôsobu vzdelávania mali také podmienky aby štát v 

žiadnom prípade nemohol získať, pre suverenitu potrebný rozsah 

kompetencií, aby takýto „štát“ bol väčšinou zamestnaný prežívaním, ale 

v žiadnom prípade nie rozvojom, aby ľudia v týchto štátoch premýšľali 

hlavne o tom, ako neumrieť od hladu a nie o zabezpečení prežitia štátu a 

už vôbec nie o jeho suverenite.  
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4.1.7 Ukrajina  

Ukrajina, v roku 1991, na začiatku svojej cesty „nezávislého“ štátu 

ako následník Ukrajinskej Sovietskej Socialistickej Republiky, ktorá bola 

časťou ZSSR mala k dispozícii rozsah kompetencií potrebný na to, aby 

prežila ako štát; ale pretože to bol štát projektovaný Ukrajina nemala 

najmenšiu nádej nielen že prežiť ako suverénny, ale vôbec prežiť ako štát.  

Najvýznamnejšou udalosťou v súvislosti so stratou kompetencií bolo 

to, že Ukrajina prišla o jadrové zbrane.  

V roku 1991 sa Ukrajina stala 3. najväčšou jadrovou veľmocou na 

svete po US a Rusku78, pretože vlastnila viac ako 1900 jadrových náloží 

pre strategické rakety. Okrem toho začiatkom roku 1992 tam bolo asi 

2600 taktických jadrových náloží.  

Na území Ukrajiny bolo umiestnených 220 jednotiek strategických 

nosičov: 176 medzikontinentálnych balistických rakiet 44 ťažkých 

bombardérov ktoré mohli zdvihnúť do vzduchu 492 ORoZZ79 na veľkú 

vzdialenosť. Okrem toho bolo na skladoch ešte asi stovka okrídlených 

rakiet odpaľovaných zo vzduchu, ktoré boli určené na výmenu výzbroje 

pri opravách reklamných prácach a pod.  

Od decembra roku 1991 až februára 1992 boli v rámci spoločnosti 

nezávislých štátov podpísané dohody ktoré určovali status jadrovej 

výzbroje bývalého ZSSR, ktorý spočíval v nasledujúcom:  

• Štyri štáty bývalého ZSSR, Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko a 

Kazachstan sa zaviazali spolu rozpracovávať politiku v oblasti jadrovej 

výzbroje;  

                                                           
78 Podľa údajov americkej organizácie Arms Control Association mal k septembru 1990 ZSSR 10271 
jadrových náloží. Po rozpade ZSSR sa jadrové nálože odrazu ocitli na území nie jedného štátu ako 
to bolo dovtedy, ZSSR, ktorý sa rozpadol na novovytvorené štáty. Týmto spôsobom Ukrajina a 
Kazachstan zaujali 3. a 4. miesto po USA a Rusku v počte jadrových náloží. Ukrajina mala 1240 
jadrových hlavíc, všetky s individuálnym navádzaním a Kazachstan 1040 hlavíc rovnakej triedy. 
https://mikle1.livejournal.com/2275163.html 
79 Okrídlené rakety odpaľované zo vzduchu 
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• Ukrajina a Bielorusko sa zaviazali pripojiť sa k DNJO38
80 ako nejadrové 

štáty;  

• K prvému júlu 1992 mali byť taktické jadrové zbrane vyvezené do 

Ruskej federácie umiestnené na základniach pre demontáž pod 

spoločnou kontrolou;  

• Po úplnú likvidáciu jadrových zbraní na území Ukrajiny a Bieloruska 

rozhoduje o ich použití prezident Ruskej Federácie po odsúhlasení 

tohto rozhodnutia s vedením Ukrajiny, Bieloruska a Kazachstanu  

• Ponecháva sa jednotná kontrola nad jadrovými zbraňami bývalého 

Sovietskeho zväzu a vytvára sa jednotné velenie Strategických síl;  

• Po úplnú likvidáciu budú jadrové zbrane umiestnené na území Ukrajiny 

pod úplnou kontrolou zjednoteného velenia strategických síl.  

• Strategické jadrové zbrane, ktoré boli umiestnené na Ukrajine, mali byť 

zničené do konca roku 1994;  

• Strategické sily (predovšetkým jadrové, obmedzujúce) majú funkciu 

„samostatných strategických útvarov“. Bezprostredne riadenie 

vykonáva verejne strategických síl ktoré podlieha hlavnému veriteľovi 

ozbrojených síl zväzu nezávislých štátov a Výboru hláv štátov;  

• Hnuteľný majetok strategických síl (teda aj jadrové zbrane a ich 

nosiče) „ je pod ich kontrolou a používaním“.  

 

                                                           
80 Dohoda o nešírení jadrových zbraní (Non Proliferation Treaty of Nuclear Weapons , 
skrátene(Non-Proliferation Treaty, NPT) mnohostranná medzinárodná zmluva rozpracovaná 
výborom pre odzbrojenie OSN s cieľom vytvoriť pevnú hrádzu proti rozširovaniu počtu krajín, ktoré 
vlastnia jadrové zbrane, zabezpečiť nevyhnutnú kontrolu záväzkov, ktoré na seba podpísaním tejto 
zmluvy väznú zúčastnené štáty s cieľom aby sa zabránilo možnosti konfliktu a aby sa vytvorili široké 
podmienky mierového využitia atómovej energie.  
Zmluvu schválilo valné zhromaždenie OSN 12.6.1968 a pripravená na podpis 1.7.1968 v Moskve, 
Washingtone a Londýne. Ratifikácia v ZSSR 24. Novembra 1969 (Právny nástupca po ZSSR – Ruská 
federácia). Platná od 5.3. 1970 odovzdaná na uchovanie štátmi, depozitármi (ZSSR (podpísal v roku 
1968), USA (1968) Veľká Británia (1968) a 40 ďalších krajín. Francúzsko a Čínska ľudová republika 
podpísali zmluvu v roku 1992. 11. Mája1995 sa dohodlo 170 zúčastnených štátov predĺžiť zmluvu 
na neurčité obdobie bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Účastníkmi zmluvy sú takmer všetky 
nezávislé štáty sveta. Účastníkmi nie sú India Pakistan, Izrael a KĽDR. 
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Prvá dávka bojových náloží opustila Ukrajinu v Marci 1994. Vývoz 

jadrových zbraní pokračoval 27 mesiacov v súlade s grafikonom. V noci 

druhého júna 1996 sa Ukrajina stala štátom na území ktorého neboli 

žiadne jadrové zbrane81.  

Čo sa týka nadčasového lietadla Tu-160, (ktoré nemá doteraz po 

rozpade ZSSR seberovné), bolo na Ukrajine na leteckej základni Priluki 

umiestnených 19 týchto lietadiel Tu-160. Od roku 1998 bolo v 

americkom programe Nanna-Lugara použitých 10 lietadiel, jedno bolo 

odovzdané do Poltavského múzea diaľkového letectva, ostatné boli 

vrátené Ruskej federácii ako úhrada za zemný plyn.  

Proces zničenia lietadiel Tu-160 sa začal za prítomnosti amerických 

senátorov Richarda Lugara A Carla Lewina. Prvé bolo rozpílené lietadlo s 

palubným číslom 24, vyrobené v roku 1989, ktoré odlietalo 466 hodín. 

Druhé bolo zničené lietadlo Tu-160 s palubným číslom 13, zostrojené v 

roku 1991 s odlietanými menej ako 100 hodinami.  

8. septembra 1999 bola v Jalte podpísaná medzivládna dohoda 

medzi Ukrajinou a Ruskom o výmene 8 ks TU-160 3ks Tu-95MS, 575 

okrídlených rakiet s letiskovou výbavou, ako náhrada za prírodný plyn, 

ktorý dodala Ruská Federácia v sume 285 mil. USD. Odovzdávanie bolo 

ukončené 21. februára 2000 keď posledné Tu-160 odleteli na letecké 

základňu „Engels-2“.  

                                                           
81 “Jadrový faktor vo vonkajšej politike Ukrajiny (Roky 1991-1996), Bieloruský časopis o 
medzinárodnom práve a vzťahoch, ročník 2004, č. 3 
http://www.evolutio.info/content/view/701/55 

http://www.evolutio.info/content/view/701/55
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4.1.8 Bulharsko  

Ako príklad štátu, ktorý si nemôže zabezpečiť svoje fungovanie v 

záujmoch vlastných obyvateľov ak má menej ako 10 mil. obyvateľov, 

možno uviesť Bulharsko, v ktoromkoľvek období jeho existencie, ktorý je 

tiež štátom projektovaným.  

To je príklad štátu Bulharsko v súčasnom svete.  

Pri počte obyvateľov 7 mil. ľudí82, sa Bulharsko v roku 2014 zrieklo 

možnosti položenia plynovodu „Južný tok“ cez svoje územie. Pre 

Bulharsko to bolo výlučne výhodný projekt tak z ekonomického ako aj z 

politického pohľadu. Priamy príkaz z Washingtonu, vláda v Bulharsku 

uposlúchla aj keď nie hneď, keď sa spočiatku pokúšala presvedčiť svojho 

zaoceánskeho pána o možnosti povoliť účasť v tomto projekte41
83. 

Turecko ktoré má 80 mil. obyvateľov odolalo tlaku USA a začalo 

realizovať projekt „Turecký tok“, ktorý je v podstate variantom 

predchádzajúceho projektu „Južný tok“ pozmenený iba smerovaním 

potrubia namiesto do Bulharska do Turecka, a tak prešli všetky výhody 

projektu na Turecko, ktoré si svoju štátnosť tým ešte upevnilo a naopak 

Bulharsko sa dostalo do takmer protektorátnej závislosti na Turecku, to 

znamená vrátenie Bulharska do stavu pred Rusko-Tureckou vojnou 

(1877 – 1878), v ktorej zvíťazilo Rusko a umožnilo tak, že sa na mape 

objavil štát „Bulharsko“. Je povšimnutia hodné, že tak vláda Bulharska aj 

jej zaoceánski pani si plne uvedomujú túto perspektívu a preto sa teraz 

bulharská vláda snaží zo všetkých síl stať sa účastníkom projektu 

„Turecký tok“ a stať sa hlavným výhybkárom Európy, čo bolo aj jedným z 

cieľov projektu „Južný tok“84. Treba povedať, že ekonomické projekty 

tohto druhu sú životne dôležité pre každý štát a preto ak niekto vypadne 

(či už z vlastnej vôle alebo z donútenia) z takéhoto projektu tak vždy sa 

                                                           
82 To je podľa oficiálnej štatistiky, V skutočnosti je počet Obyvateľov Bulharska 5.mil ľudí. 
83 https://riafan.ru/550946-kak-amerikancy-i-es-zastavili-bolgariyu-promenyat-yuzhnyi-potok-na-
nishchetu 
84 https://eadaily.com/ru/news/2018/05/29/bolgarskiy-potok-bolgariya-uzhe-upustila-svoy-
zolotoy-shans http://www.forbes.ru/biznes/361789-gazovoe-dezhavyu-bolgariya-poprosila-
vozobnovit-yuzhnyy-potok 

https://riafan.ru/550946-kak-amerikancy-i-es-zastavili-bolgariyu-promenyat-yuzhnyi-potok-na-nishchetu
https://riafan.ru/550946-kak-amerikancy-i-es-zastavili-bolgariyu-promenyat-yuzhnyi-potok-na-nishchetu
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/29/bolgarskiy-potok-bolgariya-uzhe-upustila-svoy-zolotoy-shans
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/29/bolgarskiy-potok-bolgariya-uzhe-upustila-svoy-zolotoy-shans
http://www.forbes.ru/biznes/361789-gazovoe-dezhavyu-bolgariya-poprosila-vozobnovit-yuzhnyy-potok
http://www.forbes.ru/biznes/361789-gazovoe-dezhavyu-bolgariya-poprosila-vozobnovit-yuzhnyy-potok
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nájde štát, ktorý sa ponúkne ako partner na realizáciu jeho projektu. 

Prvého decembra 2014 na tlačovej konferencii v Ankare rusky prezident 

Vladimír V. Putin oznámil, že Rusko sa vzdáva vybudovania projektu 

„Južný tok“. Upresnil že odmietnutie výstavby projektu „Južný tok“ 

vyplýva zo skutočnosti, že Bulharsko nedalo súhlas na výstavbu tohto 

projektu. Vtedajší predstaviteľ firmy Gazprom Alexej Miller oznámil, že 

projekt „Južný tok“ bol zastavený a nie je možné sa k nemu vrátiť. Ale už 

27.  januára 2015, na základe výsledkov decembrového stretnutia z roku 

2014 v Ankare medzi predstaviteľom Gazpromu Alexej Millera a ministra 

energetiky a prírodných zdrojov Turecka Tanera Jildiza, bola stanovená 

nová trasa plynovodu do Európy, ktorá dostala meno „Turecký tok“. A 

hneď boli začaté práce na realizáciu tohto projektu na tej najvyššej úrovni. 

7. februára 2015 na stretnutí Alexeja Millera a Jildiza bola s konečnou 

platnosťou odsúhlasená trasa plynovodu „Turecký tok“ na území 

Turecka. Miller a Jildiz dokonca na vrtuľníku absolvovali prehliadku 

budúcej trasy plynovodu po pevninskej časti Turecka. 7. apríla 2015 v 

Budapešti predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí Grécka, Srbska, 

Macedónska, Maďarska a Turecka podpísali deklaráciu o energetickej 

spolupráci a vytvorení „ekonomicky odôvodneného spôsobu 

diverzifikácie smerov a zdrojov na prepravu zemného plynu“ z Turecka do 

krajín Európy. Takýmto spôsobom sa Bulharsko ako štát prejavil ako 

nesamostatný, pretože nebol schopný obhájiť záujmy svojich obyvateľov. 

* * * 

Čo sa týka štátov, s obyvateľstvom rádovo menšieho rozsahu ako 1 

mil. ľudí, tak žiaden z nich (samozrejme s výnimkou takých štátov ako 

Vatikán) nehrá, ako štát, vo svetovej politike žiadnu úlohu. Ich údelom je, 

aby ich územie poslúžilo na realizáciu zahranično-politických projektov 

pre tie štáty, ktoré to územie na ktorom prežíva nejaké obyvateľstvo, 

ktoré má tam formálne štát, reálne ovládajú. Ekonomická a politická 

aktivita súčasných pobaltských „štátov“ je toho názorným príkladom. 

Výsledkom je masové vyľudňovanie územia.  

Litovská Republika je presvedčivý víťaz v rámci EU, pri znižovaní 

počtu vlastného obyvateľstva: V roku 2018 oficiálne žilo v tejto krajine 

2,721 mil. ľudí, pričom v roku 1991 (okamih vytvorenia samostatného, 
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národného štátu) tam žilo 3,706 mil. ľudí43
85.  

Obyvateľstvo Lotyšskej republiky tiež v 2018 roku tvorilo 1,89 mil. 

ľudí a v roku 1991 to bolo 2,643 mil. ľudí44.  

Obyvateľstvo Estónskej republiky tvorilo v roku 2018 1,207 mil. ľudí 

a v roku 1991 to bolo 1,554 mil. ľudí86.  

Význam rozhrania 10 mil. ľudí ako minimálneho počtu obyvateľov, 

potrebného na plnohodnotné fungovanie štátu, bol dôležitý pri objavení 

sa takých štátov ako  

• Československo (Čechy 10,570 mil. ľudí, Slovensko – 5,439 mil. ľudí);  

• Juhoslávia (Srbsko – 8,715 mil. ľudí, Chorvátsko - 4,190 mil. ľudí, 

Bosna a Hercegovina – 3,795 mil. ľudí, Macedónsko – 2,089 mil. ľudí, 

Slovinsko – 2,078 mil. ľudí, Čierna hora – 0, 628 mil. 2udí a Kosovo 

1,809 mil., ktoré sa objavilo po rozpade SFRJ87 a ktoré sa odtrhli 

Srbsku.  

Také štáty sa vytvárajú a znova rušia podľa cieľov riadenia 

Globálneho Prediktora. Zabezpečenie minimálneho počtu obyvateľov 10 

mil. na fungovanie samostatného štátu je podmienka nutná, ale nie 

postačujúca.  

Potrebný je celý rozsah kompetencií zabezpečenia fungovania štátu. 

Ideológia štátu a inštinkt štátnosti národa nie sú na poslednom mieste 

zoznamu kompetencií (kultúra národa musí umožniť, zabezpečiť 

fungovanie štátu, a ak jej niet, tak aj štát s počtom obyvateľov nad 10 mil. 

nie je schopný zabezpečiť si fungovanie štátu bez vonkajšieho riadenia. 

Klasický príkladom toho sú dejiny „štátu“ Ukrajina. Aj keď Ukrajina má 

rádovo 40 mil. obyvateľov, tak súčasný štát ani štátne útvary ktoré boli 

na jej území dovtedy neboli plnohodnotným štátom bez vonkajšieho 

riadenia. 

                                                           
85 https://countrymeters.info/ru/lithuania 44 

https://countrymeters.info/ru/LATVIA#population_2018 
86 https://countrymeters.info/ru/ESTONIA 
87 Socialistická Federatívna Republika Juhoslávia 

https://countrymeters.info/ru/lithuania%2044%20https:/countrymeters.info/ru/LATVIA%23population_2018
https://countrymeters.info/ru/lithuania%2044%20https:/countrymeters.info/ru/LATVIA%23population_2018
https://countrymeters.info/ru/ESTONIA
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5. Čína ako príklad vytvárania  historicky 

vzniknutého štátu   

V súčasnosti je Čína – Čínska ľudová republika, člen bezpečnostnej 

rady OSN takým štátom, s ktorým (pri svojom rozhodovaní) nemôže 

nepočítať žiaden štát na svete. Čína sa v skutočnosti stáva globálnym 

centrom riadenia. Ale ešte v polovici 20. storočia takúto úlohu Číny 

vylučovala väčšina svetových analytikov a politikov. Iba v ostatnom čase 

sa zabudlo na výraz „tisíc prvé čínske upozornenie“, ktoré v ústach ľudí, 

ktorí nerozumeli globálnemu riadeniu, aj keď v určitom období v 

niektorých štátnych pozíciách zaujímali veľmi vysoké postavenie, bol 

stelesnením úplnej bezmocnosti čínskeho (alebo akéhokoľvek iného) 

štátu, ktorý, ak nemá možnosť „adekvátne“ zareagovať na nejakú udalosť, 

je vynútený len na slovnú reakciu na adresu (iných) ponižujúceho hráča.  

Dôvody na také povrchné posudzovanie boli, ako sa vraví, zrejmé – 

pretože Západ žiadnym spôsobom nepočítal s Čínou.  

Rozsiahla expanzia Západu do Číny sa začala v 19. storočí. V tom 

období sa svetová koloniálna sústava už vytvorila a koloniálne mocnosti 

mali dosť zdrojov na pokračovanie v procesoch globalizácie - procesoch 

koncentrácie riadenia výrobnými zdrojmi na planéte. Dôležitú úlohu vo 

svetovej ekonomike ale nie v politike hrala Čína. 

Do 19. storočia vykročila Čína dynastiou Cin ako bohatá a pred 

Európanmi uzavretá mocnosť. Čínska ekonomika sa celkom úspešne 

vyvíjala a pracovala podmienka autarkie, pretože disponovala 

dostatočnými zdrojmi, aby pre obyvateľstvo vytvorila všetko potrebné 

počínajúc potravinami a končiac zábavou vo vnútri krajiny bez potreby 

importu. Pritom objemy výroby boli dostatočné na to, aby produkcia 

výroby zaplnila európske trhy.  

Pre Západ bolo ovládnutie územím Číny životne nevyhnutné, pretože 

tým nielen posilňoval vlastnú zdrojovú stálosť na úkor čínskych zdrojov, 

ale čo je pre globálne riadenie ako celok principiálne dôležité, bola 

likvidovaná samotná možnosť objavenie sa (podľa vôle GP) neovládaného 

hráča, štátu na svetovej aréne, ktorý by bol schopný realizovať 



ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

96 

nadnárodné globálne riadenie.  

Do druhej polovice 19. storočia realizovala Čína obchod s Európou 

iba cez prístav Gundžou. Zahraniční kupci mali zakázané opustiť svoju 

zónu. Iba 13 čínskych obchodných spoločnosti malo právo uzatvárať 

zmluvy s predstaviteľmi iných štátov, pričom ich činnosť bola prísne 

kontrolovaná úradníkom zastupujúcim impérium. Ochrana štátu pred 

zahraničím bola natoľko prísna, že akýkoľvek Číňan, ktorý odovzdal 

cudzincovi nejaké informácie o krajine alebo nebodaj naučil cudzinca 

čínskej reči, bolo kruto potrestaný.  

Zdalo sa, že niet možnosti, aby cudzinec prenikol do Číny a aby ešte 

aj spôsobil škodu bezpečnosti a stálosti štátu a jeho suverenite. Avšak aj 

štát, ktorý má taký veľký potenciál a dobrovoľne sa vzdáva akéhokoľvek 

vplyvu na vonkajší svet, má svoju „Achillovu pätu“ – tou bola veľmi vysoká 

skorumpovateľnosť čínskej administrácie, ktorá sa stala zdrojom 

budúceho krachu štátu pod vplyvom vtrhnutia Západu do krajiny.  

Západ, ktorý mal drvivú prevahu nad Čínou tak v technologickom 

rozvoji ako aj v efektívnosti riadenia štátu vytrvalo a zdalo by sa nezvratne 

podriaďoval Čínu svojmu riadeniu, čo sa prejavovalo presadzovaním 

nerovnoprávnych zmlúv. A keď chcela Čína chrániť svoje národné záujmy, 

tak Západ bez ostychu, hrubou vojenskou silou nútil Čínu realizovať seba 

zničujúcu vnútornú i zahraničnú politiku. Práve takýmto spôsobom Západ 

viedol proti Číne dve „ópiové vojny“, hoci oficiálne sa má za to, že Prvú 

Ópiovú vojnu (1840 – 1842) viedla Veľká Británia a Druhú Ópiovú Vojnu 

(1856 – 1860) Veľká Británia spolu Francúzskom. Obidve vojny, ako 

vyplýva z ich názvu, mali za cieľ nielenže dovoliť Angličanom obchodovať 

v Číne, ale hlavne obchodovať s ópiom.  

Desiatky rokov pred prvou Ópiovou Vojnou sa ópium dostávalo do 

Číny metódami organizovaného zločinu. Ešte koncom 18. storočia sa 

britská Východoindická spoločnosť stala monopolnými nákupcom 

bengálskeho ópia a začala ho nelegálnymi metódami dovážať do Číny. 

Pritom treba mať na pamäti to, že aj podľa anglických zákonov bolo 

obchodovanie s narkotikami zločinom.  

Rozhodnutia imperátora Yunyan88 zakazujúce dovoz ópia úradníci 

                                                           
88 Ajsingjoro YounYan (činsky. 爱新觉罗 永琰; 1760–1820) — bol siedmy mandžuský imperátor 
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banálne ignorovali, pretože nechceli prísť o svoje vysoké príjmy z 

obchodovania s ópiom. Okrem finančnej výhody to malo pre čínskych 

funkcionárov ešte jednu výhodu, mnohí z nich sami používali ópium.  

Ópium bolo v Číne známe aj pred tým, ale používalo sa iba ako liek a 

vo veľmi malých množstvách. Avšak až potom, keď sa ópium začalo do 

Číny dovážať vo veľkých množstvách nelegálnymi metódami a fajčenie 

ópia sa stalo samozrejmosťou, zmenilo sa v skutočnú pohromu pre štát. 

Pritom treba poznamenať, že tento zhubný zvyk sa rozšíril najmä v 

horných vrstvách čínskej spoločnosti, vrátane vyšších hodnostárov a 

armády. To znamená, že na narkotikách boli závislé vrstvy spoločnosti, 

ktoré zodpovedali za bezpečnosť a rozvoj štátu.  

Anglicky kupci vytvárali sklady opíja priamo na vode neďaleko od 

brehu. V prípade potreby lode, na ktorých sa obchodovalo, jednoducho 

premiestnili. Ich polohu lokálne vedenie veľmi dobre poznalo a Angličanov 

vždy upozornilo, keď sa blížila inšpekcia z Pekingu.  

Anglickí kupci predávali ópium iba za striebro.  

Od roku 1800 do roku 1819 sa za každý rok doviezlo viac ako štyri 

tisíc 60 kilových debničiek ópia. Výsledkom pašovania ópia bolo to, že 

striebro sa nedovážalo, ale bolo vyvážané za more. Hromadný vývoz 

striebra za hranice vytvoril v krajine devalváciu, to znamená zvýšenie cien 

v medených minciach, teda v „ľudových peniazoch“, čo v konečnom 

dôsledku znamenalo zhoršenie kvality života obyvateľstva a vyostrenie 

ekonomických problémov štátu. Týkalo sa to predovšetkým južnej Číny, 

neskôr provincií stredu a od roku 1810 aj severnej Číny.  

Ale keď imperátor Mjanjin89, uvidel, akú škodu spôsobuje spotreba 

ópia čínskemu obyvateľstvu, jeho zdraviu a ekonomike štátu, začal v 

rokoch 1830-tych prísnymi ale systematickými opatreniami obmedzovať 

ilegálny dovoz narkotík do krajiny. Pretože tieto systematické opatrenia 

dosiahli svoj cieľ, došlo k re-brandingu anglickej narkotickej expanzie do 

                                                           
(1. februára 1796 – 2. Septemra 1820) štátu Cin, vládol pod menom „Czjacin“ (Nádherné a veselé) 

(嘉庆). Pätnásty syn Ajsingero Chuanli, vládol pod heslom „Cjanlun“ (Nepokorené a slávne) (乾隆

) 
89 Ajsingjoro Miašlin (po čínsky 愛新覺羅 綿寧; 1782–1850) bol ôsmy mandžuský imperátor (2. 

Septembra 1820 – 25. februára 1850) dynastie Cin, ktorý vládol pod heslom „Daoguan“ 

(Cieľavedomé a brilantné) (道光). Druhý syn Ajsingjoro Junjanja vládol pod heslom „Izjacin“. 
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Číny a v roku 1834 bolo Východoindickej spoločnosti odňatý monopol na 

obchodovanie s ópiom a dodávkou narkotík sa začali zaoberať tisícky 

anglických dílerov, čo v konečnom dôsledku znamenalo zvýšenie dovozu 

ópia do Číny o desiatky násobkov.  

Na základe toho, v decembri roku 1839, čínsky imperátor uzavrel trh 

celej krajiny pre všetkých obchodníkov a pašerákov z Anglicka a Indie, čo 

bolo pre Veľkú Britániu dôvodom, aby v apríli roku 1840 vypovedala vojnu 

Impériu Cin. Prezident Spojených štátov amerických svojim vyjadrením 

túto vojnu podporil.  

Angličania poslali do vojny 40 lodí a 4000 vojakov. Čína mala k 

dispozícii armádu o rozsahu 880 000 vojakov, ktorí však boli roztrúsení 

po celej krajine a nemali žiadne vojnové skúsenosti. Celkový počet 

vojakov, ktorí sa zúčastnili na konflikte zo strany Číny, sa odhaduje na 90 

000 ľudí. Avšak technická prevaha anglických interventov, ich 

dokonalejšia stratégia, taktika a spôsoby vedenia boja priviedli k tomu, že 

zhruba za dva roky po začiatku vojny49
90, po rozhodujúcich víťazstvách a 

po vstupe do Pekingu, Veľká Británia nanútila impériu Cin pre seba 

výhodnú „Nankinskú zmluvu“, ktorá bola podpísaná 29. augusta roku 

1842.  

26. augusta v roku 1842 sa skončila Prvá Ópiová vojna, ktorá bola 

zavŕšená podpísaním Nankinskej mierovej zmluvy. V Súlade s 

podmienkami Peking bol povinný vyplatiť mnoho miliónovú kompenzáciu 

v striebre, poskytnúť Angličanom celý rad prístavov pre trvalý obchod a 

na časovo neobmedzené používanie poskytnúť prístav Hongkong. Okrem 

toho boli súčasťou zmluvy podrobné pravidlá upravujúce ďalšie 

ekonomické vzťahy obidvoch mocností, obzvlášť v oblasti ciel. Neboli tam 

žiadne zmienky týkajúce sa obchodu s narkotikami ale po ich uvedení do 

platnosti sa rozsahy pašovania znásobili.  

Onedlho boli analogické podmienky ekonomických vzťahov s Čínou 

zakotvené v zmluvách aj s inými európskymi štátmi, čo definitívne 

narušilo izoláciu impéria Cin, v ktorom sa rýchlo posilňoval proces 

oslabovania štátu a vzniku občianskych nepokojov, čo malo za následok 

ďalšie zotročenie Číny európskymi mocnosťami, nové rozšírenie 

                                                           
90 V zime neprebiehali vojenské aktivity 
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narkománie, degradáciu a masové vymieranie obyvateľstva.  

Treba poznamenať, že v poslednej fáze vojny sa Západ dostal veľmi 

blízko k priamej vojenskej pomoci Veľkej Británii, pretože v marci roku 

1842 sa v Čínskych vodách objavili vojenské eskadry USA a Francúzska.  

Cieľom Druhej Ópiovej vojny, ktorú viedla Veľká Británia a 

Francúzsko proti impériu Cin, bola ďalšia expanzia Západu do vnútorných 

provincií Číny, načo bolo potrebné obsadiť riečne prístavy.  

Tentoraz sa Západ ku vojne s Čínou postavil dôslednejšie. Treba tiež 

poznamenať, že práve v tejto fáze vojny proti Číne Západ použil celý 

komplex spôsobov a metód poškodzovania štátov, ktoré sú dnes známe 

ako „oranžové alebo farebné revolúcie“, v dôsledku ktorých sa ničili jedny 

štáty a na ich mieste sa vytváraly nové.  

Tak sa v roku 1850 začalo Taipinské povstanie (roky 1850 - 1864) 

– čo bola sedliacka vojna v Číne proti mandžuskému impériu Cin, pričom 

formálne to bolo proti zahraničným kolonizátorom. Povstanie viedol 

Sedliak Chun Sjucjan, ktorý vytvoril Taipinské, nebeské kráľovstvo, čo bol 

nezávislý čínsky štát, ktorý existoval na územiach obsadených 

povstalcami. Samotný názov „Taipin“ znamená „Veľká spokojnosť“ a 

prelína sa s ranne daoskou školou Tajpindao (太平道) z čias impéria 

Chána a tiež s celým radom mott vládnutí v 13. a 14. storočí.  

Taipinský štát sa rozprestieral na značnej časti územia južnej Číny, 

pod jeho jurisdikciu patrilo viac ako 30 mil. ľudí. Taipinci sa snažili 

realizovať radikálne sociálne zmeny, zmeniť tradičné čínske náboženstvá 

na špecifické „kresťanstvo“ pri ktorom sa Chun Sjuncjan považoval za 

mladšieho brata Ježiša Krista. Taipincov nazývali „dlhovlasí“, pretože 

odmietli copy, ktoré mandžurci používali v štáte Cin, kde ich tiež nazývali 

vlasatí banditi. V zapätí za Taipinským povstaním došlo k celému radu 

miestnych povstaní v iných častiach impéria Cin, v ktorých sa bojovalo 

proti mandžuskej moci a nezriedka dochádzalo k vyhláseniu vlastných 

štátov.  

Taipinské povstanie predstavovalo vo vzťahu ku zdrojom a 

infraštruktúre totálnu vojnu – bol to najväčší konflikt v Číne z čias 

mandžuských výbojov v roku 1644. Bola to najkrvavejšia občianska vojna 

v histórii, jedna z najkrvavejších vojen v histórii ľudstva, najväčším 
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ozbrojeným konfliktom 19. storočia. Odhady obetí povstania sú od 20 do 

30 mil. do 70 až 100 mil. a mnoho miliónov utečencov.  

Západné štáty spočiatku formálne dodržiavali neutralitu. Ale 

začiatkom 1860-tych rokov sa stala zrejmou neschopnosti Taipincov 

zvrhnúť dynastiu Cin, čo vo svojom dôsledku znamenalo, že čínsky štát 

skôr alebo neskôr, s takými alebo onakými zdržaniami bude schopný 

povstanie ukončiť. V podmienkach porážky vo dvoch ópiových vojnách a 

pod nátlakom Taipinského povstania, mandžuská dynastia a vodcovia 

vojensko-šenjšeských zoskupení, ktorí riadili impérium, si uvedomili 

nevyhnutnosť reformovania štátu a vystupovali už nie proti strojcom vo 

všeobecnosti, ale proti strojcom v rukách cudzincov. Začala sa výstavba 

štátnych vojenských závodov, arzenálov a dielní, ktoré boli schopné 

uspokojovať potreby modernej výzbroje a munície Čínskych vojsk aj 

provincionálnych armád, ktoré potláčali sedliacke a národné povstania.  

A naviac Taipinci, ktorí zakázali predaj ópia, znemožňovali 

„otvorenie“ vnútorných provincií údolia Jang-ce pre európsky obchod. 

Preto bolo pre Západ objektívne výhodné odmietnuť podporu Taipinských 

povstalcov a naopak podporiť zákonnú vládu a pomôcť čo najskôr zničiť 

povstalecký „kresťanský“ štát a takým spôsobom „získať kľúče“ od 

vnútorných provincií.  

V podstate je objavenie sa Taipinského povstania logickým 

pokračovaním druhej ópiovej vojny. No táto etapa sa uskutočnila 

prostredníctvom súkromných armád, súkromných vojenských 

spoločností (SVS).  

Americký dobrodruh Frederick Yard v júni 1860 zorganizoval v 

Šanghaji za prostriedky čínskych kompradorov pod záštitou amerického 

konzula ozbrojený oddiel pre boj s Taipincami s názvom „Vždy víťaziaca 

armáda“. Podľa jeho vzoru boli vytvorené „Francúzsko-čínsky oddiel“ a 

„Anglicko-čínsky kontingent“. Proti Taipincom tiež boli v činnosti 

anglické, francúzske a americké lode ktoré, zakrývajúc sa „neutralitou“, 

prevážali po Jang-ce vojská patriace Cin, ako aj výzbroj a muníciu pre 

nich. V  januári 1862 Yardovo vojsko už malo 8000 vojakov a malo tiež k 

dispozícii parníky a džunky s delami na palube.  

Boli zosilnené a preorganizované vlastné čínske vojská tak Taipinské 
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ako aj tie čo bojovali proti Taipincom, ktoré začiatkom rokov 1860-tych 

vytvorili z ôsmich provinčných armád ( aj Sajanská armáda Czen Gofanja 

a Chuanská armáda Li Chunčžana) vládne čínske „vojská zeleného 

znamenia“ mandžurskej „armády ôsmich znamení“ a mongolskej konskej. 

Čínske armády boli prezbrojené, dostali moderné pušky, húfnice a 

mažiare a ich dôstojníci dostali možnosť oboznámiť sa s európskou 

taktikou a vedením boja.  

Taipinské povstanie bolo úplne zlikvidované 1ž. augusta 1868, keď v 

oblasti Čipina zahynuli posledné oddiely Čžan Czuanja (príbuzný Čžan 

Losina – zahynutého vodcu njaňzjuncov), ktoré boli unavené 

nepretržitými bojmi a ich veliteľ skoncoval so sebou.  

V Číne však nenastal kľud. Už v roku 1898 tam vypuklo povstanie 

ichetuanov (doslovne to znamená „oddiely harmónie a spravodlivosti“) 

proti zahraničnému zasahovaniu do ekonomiky, vnútornej politiky a 

náboženského života a Číny. Povstanie bolo potlačené v roku 1901 ako 

výsledok vtrhnutia vojsk Spojenectva ôsmich mocností do Cin-skej Číny, 

do ktorého patrili Ruské impérium, USA, Nemecké impérium, Veľká 

Británia, Francúzsko, Japonské impérium, Rakúsko Uhorsko a Taliansko 

pod zámienkou, masových vrážd kresťanov, cudzincov a diplomatických 

zastupiteľstiev vo veľvyslaneckej štvrti Pekingu.  

Zjednotený kontingent Medzinárodnej Osloboditeľskej Expedície 

(MOE) pozostával zo 45 000 vojakov a námorníkov krajín aliancie. Sily 

vojenského námorníctva aliancie tvorilo 18 japonských lodí, 10 ruských, 

8 britských, 5 francúzskych, 5 nemeckých, 2 americké, 2 talianske a 3 

rakúsko-uhorské. Samotnú medzinárodnú expedičnú vojenskú skupinu 

tvorilo 8000 Japoncov, 4800 Rusov, 3000 Britov, 2100 Američanov, 800 

Francúzov, 58 Rakúšanov a 51 Talianov.  

Celkové velenie zabezpečoval generálporučík N. P.Linevič, pričom 

generál poľný Maršal Alfred von Waldersee, ktorý bol po súhlase mocností 

menovaný hlavným veliteľom medzinárodných síl, prišiel do Číny až keď 

už vojská spojencov obsadili Peking a ničím sa neprejavil.  

Masové hnutie proti cudzincom (Európanom, Američanom a 

Japoncom) bolo podnecované tajnými spoločnosťami, ktoré sa nazývali 

lchezjuanji („Päsť spravodlivosti a harmónie“), Dadaochuei 
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(„Spoločenstvo veľkého noža“) a Dacjuanjuchei („Spoločenstvo veľkej 

päste“), ktoré vo svojej podstate reprezentovali rôzne školy čínskych 

bojových umení kung-fu, ušu a ďalšie. Práve preto povstanie na Západe 

pomenovali „Povstanie boxerov“) (v angličtine je boxing pästný súboj, 

druh športu). 

Neskoršie sa zobrazenie ruky v tvare stlačenej päste stalo symbolom 

všetkých „farebných revolúcii“, ktoré Anglosasi organizovali po celom 

svete.  

Vdova imperátorka CySi91, ktorá vládla v mene maloletého 

následníka trónu Izajčunja, sa nepostavila k udalostiam povstania 

jednoznačne. Ichetuani povstali proti zničeniu starého čínskeho spôsobu 

života a mali jasnú proti západnú orientáciu; súčasne však vystupovali 

proti mandžurskej dynastii, ktorá dobyla Čínu. Avšak, dúfajúc, že 

pomocou Ichetuancov vráti Číne nezávislosť imperátorka CySi 28. mája 

1900 vydala príkaz o podpore povstania. Za zabitých cudzincov boli 

prisľúbené vyznamenania.  

21. júna 1900 impérium Cin vypovedalo oficiálne vojnu zväzovým 

štátom. Bola vydaná „Deklarácia o vojne“: „ cudzinci sa voči nám správajú 

agresívne, narušujú celistvosť nášho územia ubíjajú náš ľud a silou nám 

odnímajú náš majetok...Pri utláčaní nášho ľudu sa rúhajú našim bohom. 

Jednoduchý ľud znáša nebývalé príkoria, a za každého je možné sa mstiť. 

Preto odvážni nasledovníci-Ichetuanov pália kostoly a zabíjajú 

kresťanov“.  

Podporujúc Ichetuanov a aj vyhlásiac vojnu západnej aliancii sa však 

imperátorka príliš nesnažila ich aj skutočne podporiť v boji a nepodarilo 

sa dosiahnuť súčinnosť vládnych vojsk a Ichetuancov. Neboli preto 

zriedkavé prípady keď vládne vojská útočili do chrbta Ichetuancov 

bojujúcich proti západným interventom.  

Už 7. septembra roku 1900 keď sa imperátorka Cy SI ubezpečila, že 

                                                           
91 Cy si (29. novembra 1835 – 15. novembra 1908 Peking) ovdovelá Veľká imperátorka Číny Cin 
sústredila vo svojich rukách vrcholnú moc. Milenka imperátora Ičžu (vládol pod heslom „Sjanfen“) 
neskôr jeho druhá žena (po narodení Czajčjčunja- následníka trónu).  
V rokoch 1861 – 1873 regentka (pri maloletom synovi Czaičunovi) a v rokoch 1875–1889 (pri 
maloletom príbuznom imperátorovi Czajtjane) po štátnom prevrate znova sústredila všetku moc 
vo svojich rukách. 
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Ichetánci nie sú v stave zvíťaziť nad koaličnými vojskami, prešla na stranu 

zväzových mocností. Vydala príkaz o vysporiadaní sa s Ichetuancami v 

celej krajine. Európske štáty a Japonsko akonáhle imperátorka CySi prišla 

na ich stranu začali predkladať vláde ultimáta bez odsúhlasenia s 

ostatnými mocnosťami koalície. Ku koncu povstania si interventi začali 

navzájom spochybňovať jednotlivé ultimáta.  

Účasť Ruska v tejto vojne vyprovokovali hromadné útoky Číňanov na 

Čínsku Východnú železnicu, ktorá bola vo výstavbe (patrila Rusku), ktoré 

začínali zverskými vraždami zamestnancov železnice. Niekoľko stoviek 

donských kozákov, ktorí chránili výstavbu železnice, sa postavilo proti 

prevahe protivníka a umožnilo ujsť bezbrannému ruskému obyvateľstvu a 

potom sami za veľkých strát ustúpili do Charbinu. Na Amúre 

Chunchuzovia útočili na kozácke osady. Veľké sily Číňanov sa zhromaždili 

na Ajgune a z diel bombardovali Blagovešensk. Pre Rusko neostala 

možnosť zostať mimo šarvátky, pre Rusko bolo životne dôležité zaviesť v 

Číne poriadok.  

Vtiahnuť Rusko do vojny s Čínou znamenalo pre Západ bojovať tam 

cudzími rukami, rozhádať Rusko s Čínou. Avšak práve účasť Ruska v tejto 

vojne umožnila uchrániť čínsku štátnosť v čele s imperátorkou CySi, ktorú 

zamýšľali západní interventi zvrhnúť. Chápajúc to, Rusko nechcelo 

nahrávať Západu a 14. augusta roku 1900, keď už ruské jednotky viedli 

pouličné boje v Pekingu a ostatní spojenci sa iba chystali zaútočiť na 

Peking, to bolo práve ruské velenie ktoré umožnilo imperátorke Cysi a 

imperátorovi Guansjui51
92 bez prekážok opustiť mesto spolu so 

                                                           
92 Ajsingjero Czajtjaň (čínsky 愛新覺羅·載湉; 14. augusta 1871 — 14 novembra 1908), ktorý vládol 

pod názvom „Guansjui“ 光緒; 25. februára 1875 — 14. novembra 1908) bol predposledný 
imperátor Impéria Cin.  
Po prevrate 21. septembra roku 1898 proti CySi vďaka generálovi Juanj Šikaj, žil imperátor v 
domácom väzení v Pekinskom Zakázanom meste; rozhodnutím vládnucej imperátorky bol 
prehlásený za nedôstojného byť sán. Európske mocnosti ho naďalej uznávali za vládnuceho 
monarchu; formálne jeho panovanie a éra pokračovali až do konca jeho života a mnohí opozičníci 
a emigranti plánovali vrátiť mu reálnu moc. Nemá žiadne deti; jeho následníkom sa na základe 
rozhodnutia CySi stal jeho 2-ročný príbuzný Pu I (Imperátor Sjuňtun). 
Guansjui zomrel vo svojom pavilóne v Zakázanom meste deň do CySi; rozširovali sa chýri, že keď 
ona pocítila, že zomiera, prikázala ho otráviť aj keď mladý Imperátor bol už dávno chorá na 
tuberkulózu. V roku 2008 čínski výskumníci zverejnili materiály z preskúmania pozostatkov podľa 
ktorých Gauansjuja v skutku otrávili arzénom. 
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sprievodom a ich dvoranmi. Ak by sa Guansjui dostal do rúk západných 

interventov, tak bábkový čínsky štát by sa bol objavil omnoho skôr ako 

významné Maňčžou (Veľké Mandžuské Impérium) – štát vytvorený 

Japonským Impériom na okupovanom území Mandžurie; ; existoval od 1. 

marca roku 1932 do 19. augusta 1945, hraničil s Japonským impériom, 

Mongolskou Národnou republikou, ZSSR, Menczjanom a Čínskou 

republikou. Hlavné mesto – Syňczin (teraz Čančuň). Do čela štátu bol 

postavený posledný čínsky imperátor (z Mandžuskej Dynastie Cin) Pui 

(vrchný vládca v rokoch 1932 – 1934, imperátor do roku 1945).  

Ochrániac imperátorku CySi a Imperátora Guansjuj, Rusko na jednej 

strane ochránilo štátnosť Číny a na strane druhej udržalo možnosť 

politického a ekonomického manévru v dialógu s krajinami Ďalekého 

východu a Európy.  

Išlo o to, že ani jedna krajina Západu ani ako jednotlivá ani v koalícii 

nebola schopná kolonizovať Čínu tak, ako bola napríklad kolonizovaná 

India.  

India pozostávala z veľkého množstva samostatných kniežatstiev, 

ktoré bolo možné kolonizovať metódou „rozdeľ a panuj“. India, ktorá bola 

perlou na Britskej korune, bola udržovaná v rukách Veľkej Británie 

výlučne metódami mäkkej sily diplomacie, keď jedno indické kniežatstvo 

bolo znepriatelené s druhým, čo slúžilo záujmom Veľkej Británie, pričom 

všetky kniežatstva boli pod nadvládu Britskej koruny. 

Čína pri všetkej slabosti jej štátneho usporiadania, bola štátom 

centralizovaným a mala historickú skúsenosť v nachádzaní rovnováhy 

medzi samostatnými regiónmi. Začiatkom 20. storočia prakticky prestal 
existovať Čínsky štát vo forme Impéria. Nastalo obdobie, keď sa GP rozhodol, že 
je potrebné vziať historicky vzniknutý štát Čínu a pri vytvorení jeho riadenia z 
nadnárodnej úrovne korigovať ovládanie tohto bábkového štátu tak, aby bola 
čínska štátnosť k dispozícii v tej podobe, ktorá zodpovedá plánom GP pre 
ovládanie sveta.  

Ako spúšťací mechanizmus poslúžilo povstanie Ichetancov. Rusko 

však tieto plány narušilo, uchrániac pre Čínu možnosti jej rozvoja v 

národných záujmoch obyvateľstva. Výsledkom toho bola Sinjchajská 

revolúcia (10. októbra roku 1911 až 12. februára 1912) v Číne, 

pomenovaná podľa toho, že rok 1911 bolo rok Kovového Prasaťa – 48-
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mi rok 辛亥 „sinj-chai“ podľa šesťdesiatročného cyklického čínskeho 

kalendára.  

V polovici roku 1905 základnými revolučnými organizáciami v Číne a 

Japonsku boli Sinčžunchoj („Zväz znovuzrodenia Číny“,兴中会) na čele s 

Sunj Jatsenom, „Zväz obnovenia Číny“ (華興會) v čele s Chuan Sinom a 

Sunj Izjaženom a „Obnovenie slávy Číny“ (光復會). Sinčžunchoj pôsobilo 

v Južnej Číne keď súčasne „Zväz znovuzrodenia slávy Číny“ bolo aktívne 

v Czjanse, Užencjane a v Šanghaji a „Zväz obnovenia Číny“ pracoval v 

Chuanani. Zjednotením týchto troch štruktúr v lete roku 1905 v Tokiu 

bola vytvorená revolučná aliancia – Tumenchoi (Zjednotený zväz, 

Zväzová liga) (中國同盟會), cieľom ktorej bolo zvrhnutie dynastie Cin a 

vytvorenie republiky. Aliancia sa zúčastňovala na plánovaní Sinjchajskej 

revolúcie v roku 1911 a vytvorení Čínskej republiky 1.  januára 1912. 

Avšak Sun Jatsen nemal vojenskú silu a preto bol nútený odstúpiť 

hodnosť dočasnému prezidentovi republiky, militaristovi Juanj Šikak, 

ktorý 12. februára roku 1912 organizoval zbavenie moci posledného 

imperátora Číny93.  

Skutočne prelomovou udalosťou pre Čínu sa stalo založenie strany 

Kuomintang dňa 25. augusta 1912 Pekingu (Čínska národná strana). Do 

čela strany sa postavil Sunj Jatsen. Táto strana začala vyvíjať činnosť na 

vytvorenie čínskeho štátu a jeho oslobodenia sa od zahraničného diktátu. 

Avšak činnosť tejto strany pre krajiny Západu, na ktoré sa o pomoc 

obrátili pri vytváraní čínskej demokratickej republiky v prvom rade, vôbec 

nebola zaujímavá. Až keď sa ubezpečili, že Západ nebude pomáhať pri 

vytvorení čínskeho štátu, vodcovia Kuomintangu sa obrátil na úplne nový 

štát sveta, na Sovietske Rusko. V roku 1923 sa Kuomintang dohovoril o 

spolupráci s práve vzniknutým Sovietskym zväzom. Počínajúc týmto 

rokom prichádzali do Číny poradcovia zo ZSSR. Do ich úloh patrila aj 

                                                           
93 Ajsinj Gjoro Pui (činsky 愛新覺羅.溥儀, upravené爱新觉罗.溥仪, 7. februára 1906 – 17. 

októbra 1967) čínsky politický predstaviteľ. Desiaty predstaviteľ mandžurskej dynastie Ajsinj Gjoro 
posledný imperátor dynastie Cin (1908 – 1912), titulárnym imperátorom zostal do roku 1924) 
Imperátor Maňčžou (9. marca 1932 až 1. marca 1934) Imperátor Maňčšou 1. marca 1834 – 15. 
Augusta 1945) generalissimus a hlavný veliteľ Manžurskej imperátorskej Armády, Člen národného 
poradného výboru ČĽR) 
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reorganizácia Kuomintangu a vytváranie spolupráce medzi ním a 

Komunistickou stranou Číny, v dôsledku čoho bol vytvorený prvý 

zjednotený front dvoch strán.  

Sovietski poradcovia pomohli Kuomintangu s výučbou agitátorov a v 

roku 1923 jeden z dôverníkov Sunj Jatsena Ćan-kajšek bol pozvaný do 

Moskvy na vojenské a politické kurzy. Na prvom straníckom zjazde v roku 

1924, kde sa zúčastňovali aj členovia iných strán, medzi nimi aj komunisti, 

bol prijatý program Sunj Jatsena, ktorý bol založený na „troch národných 

princípoch“: nacionalizme, demokracii a rozkvete (ktoré sám Sunj Jatsen 

stotožňoval so socializmom).  

V roku 192,5 po smrti Sunj jatsena, sa stal vodcom Kuomintangu 

Čankajšek. Spočiatku Čankajšek pokračoval v spolupráci so ZSSR ale 

UK/US, ktoré boli zainteresované na oslabení pozície ZSSR v tomto 

regióne, postupne pretiahli Kuomintang na svoju stranu. Objektívne treba 

povedať do zakončenia druhej svetovej vojny a vytvorenia svetovej 

socialistickej sústavy UK/US mali omnoho viac možností na legitimizáciu 

vznikajúceho čínskeho štátu vo svetovom politickom systéme ako mal 

ZSSR. A to bol pre vedenie Kuomintangu dôležitý argument.  

V rokoch 1925 – 1845 zápasil Kuomintang o vytvorenie jednotného 

čínskeho štátu, bojujúc s čínskymi miltaristami – generálmi, ktorí riadili 

rôzne čínske provincie ako vlastné quasi-štáty a mali vlastné armády. 

Politické protirečenia sa stali východiskom vojenského súperenia 

Kuomintangu a ČKS. Iba vtrhnutie Japonska do Číny v roku 1937 a 

nutnosť odrazenia agresie interventov spôsobilo dočasné zastavenie 

súperenia Kuomintangu a ČKS, ale s porážkou Japonska v roku 1945 v 

druhej svetovej vojne sa vojna medzi politickými protivníkmi znovu 

obnovila. V tejto vojne dostávala Čínska Komunistická strana pomoc od 

Sovietskeho zväzu a Kuomintang od US/UK. Okrem toho sa Čankajšek 

rozhodol použiť vo vojne proti čínskej komunistickej strane časti 

japonskej armády, ktoré kapitulovali pred UK/US. To, že japonskí 

okupanti bojovali na strane Kuomintangu, malo za následok nie jeho 

posilnenie ale viedlo ku strate jeho autority medzi čínskym obyvateľstvom 

a vzrastu autority Čínskej Komunistickej strany, ktorá s týmito 

okupantami bojovala. Občianska vojna na území kontinentálnej Číny sa 
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skončila v roku 1949 úplnou porážkou Kuomintangu.  

Po prehratí vojny na kontinentálnej Číne sa Kuomintang evakuoval 

na ostrov Taiwan94, ktorý sa až v roku 1945 po porážke militaristického 

Japonska vrátil pod jurisdikciu Číny. Rozhodnutie o presunutí straníckych 

a vládnych orgánov Čínskej republiky na Taiwan bolo prijaté v decembri 

roku 1949 vedením Kuomintangu. Spolu na Taiwan prešlo asi 2 mil. ľudí 

(pri počte obyvateľov ostrova 6 mil.). Počet obyvateľov kontinentálny 

Číny bolo v roku 1949 541 670 000 ľudí.  

Zdanlivo pri takom vzťahu počtu obyvateľstva ostrovného Taiwanu 

nemal tento nijaké šance ustáť súperenie s kontinentálnou Čínou. Tu je 

však potrebné pochopiť možnosti obidvoch štátov vlastnými silami si 

zabezpečiť rozsah kompetencií, ktoré sú potrebné pre fungovanie štátu a 

v tomto sa ukázali možnosti čínsky republiky Taiwan a Čínskej ľudovej 

republiky na kontinentálnej Číne, rovnaké.  

Ide tu o to, že Taiwan nie je jednoduchý ostrov.  

V 30-tych až 40-tych rokoch 17. storočia sa čínska mocnosť 

nachádzala na záverečnej etape ďalšieho dynastického cyklu. Kríza štátu 

                                                           
94 Taiwan (čínsky. 臺灣, upravené. 台湾,); koloniálny názov Formóza - z portug.“prekrásny ostrov“ 

je ostrov v Tichom oceáne 150 km od kontinentálnej Číny oddelený taiwanským prielivom, ostrov 
pretína severný obratník.  
V 12. storočí bol ostrov oficiálne včlenený do Číny ako časť provincie Funzjanj, od 14. storočia na 
ostrove existoval čínsky orgán miestnej moci na Taiwan začala emigrácia Číňanov, na ostrove sa 
rozvíjalo poľnohospodárstvo a remeslá. Pôvodní obyvatelia boli vytláčaná do horských oblastí.  
Koncom 16. začiatkom 17. storočia na ostrov vtrhli zahraniční dobyvatelia: japonskí feudáli a piráti, 
neskôr Portugalci, ktorý dali ostrovu meno Formóza(Prekrásny), Holanďania z Východoindickej 
spoločnosti a Španieli, ktorí s nimi bojovali za ovládnutie ostrova. V roku 1863 začala ostrov ovládať 
dynastia Cin, až do prehratej japonsko-čínskej vojny (1894 – 1895) keď ostrov ovládlo Japonsko. 
Pod jurisdikciu Číny sa ostrov vrátil v roku 1945 po porážke Japonska v druhej svetovej vojne.  
Taiwan a okolie ostrova ovláda čiastočne priznaná Čínska republika. „Slobodné územie Čínskej 

republiky“ (čínsky中華民國自由地區, upr.中华民国自由地区, termín, Používaný Čínskou 

Republikou na vyznačenie územia, ktoré je pod jej kontrolou.  
V súčasnosti sú to ostrovy Taiwan, Penchu, Cziňmeň, Ostrovy Maczu a niekoľko menších ostrovov. 

Senkaku (jap. 尖閣諸島, senkaku-sjoto) alebo Djaojujdao (čínsky 釣魚台群島, upr. 钓鱼台群岛) 

je archipelag vo Východo-Čínskom mori 170 km severovýchodne od Taiwanu, ktorý je predmetom 
teritoriálneho sporu medzi Japonskom na jednej strane a Čínskou republikou (Taiwanom) a 
Čínskou Ľudovou Republikou na strane druhej.  
Podľa oficiálnej verzie obidvoch čínskych štátov archipelag patrí taiwanskej provincii. Územie, ktoré 
je pod jurisdikciou Čínskej Republiky sa niekedy nazýva podľa mena najväčšieho ostrova ako 
„Taiwanské územie čínskej republiky alebo tiež „Taiwanský región“. 



ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

108 

vytvorená zväčšením daňového zaťaženia, sústredením pozemkov v 

rukách majetnejšej obce, nárastom trhovo-úžerníckeho vykorisťovania a 

korupciou administratívy priviedla k najmohutnejším a najdlhšie trvajúcim 

povstaniam v dejinách Číny – k vojne v rokoch 1628-1644.  

V apríli roku 1644 vypukli v Pekingu povstania, a posledný imperátor 

minskej dynastie spáchal samovraždu. Povstalci však nemohli zaviesť 

poriadok v štáte a hrozby pritom prichádzali zo severu, kde za hranicami 

Čínskeho impéria prebývali mandčžurské kmene, potomkovia výbojných 

čžurčenov, ktorí v minulosti dobili Čínu a začiatkom 17, storočia u nich 

úspešne prebehol proces politickej konsolidácie. Zvláštnu úlohu v tom 

zohral významný mandčžurský vojenský náčelník Nurchaci, ktorý bol v 

priebehu prvých desaťročí 17. storočia schopný založiť prvý štát 

mandčžurov. Jeho syn a následník chán Abachaj vyhlásil štát Cin (Čistý) 

a stal sa jeho prvým vládcom. V tom čase mandčžurovia preberali mnohé 

prvky čínskej kultúry a v prvom rade niektoré princípy štátneho riadenia.  

Mandčžurovia boli v podstate pozvaní do Číny na vládnutie.  

Na jar roku 1644 minský generál U Saňguj, ktorý bol veliteľom armád 

chrániacich prístupy k Veľkému múru neočakávane ponúkol 

mandčžurskému veleniu, ktoré sa dávalo do ďalšieho pohybu na Čínu, že 

vpustí ich jazdectvo do čínskych zemí.  

Mandčžurovia spočiatku ponuku U Saňguja odmietli ale potom 

ponúknutú možnosť využili, bez boja prekonali Veľký múr, armáda U 

Saňguja sa pripojila k Mandčžurom a spolu tiahli na Peking. V snahe 

zvýrazniť silu svojho zámeru spolupracovať s Mandčžurmi U Saňguj vydal 

svojim vojakom rozkaz zmeniť svoj účes na mandčžurský strih – teda 

spredu si oholiť hlavu a dlhé vlasy, ktoré zostali na zátylku zapliesť do 

vrkoča. Na niekoľko storočí sa tento svojrázny účes stal symbolom 

podriadenia sa Číňanov novej Čínskej moci.  

Ovládnutie Číny Mandčžurmi, ktoré začalo na jar roku 1644, trvalo 

takmer 40 rokov a zavŕšilo sa až v roku 1683. Odvtedy v priebehu ďalších 

267 rokov v Číne vládla Mandčžurská dynastia Cin (roky 1644 – 1911).  

Silný odpor ktorý nadobudol formu partizánskej vojny sa začal 

prejavovať v juhovýchodnej Číne kde hlavnú úlohu pri jeho organizácii 

hrali predstavitelia vlastenecky naladených mestských vrstiev. 
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Najznámejšie bolo meno Čžen Čenguna, pôvodom zo zámožnej kupeckej 

rodiny, ktorý sa zaoberal obchodovaním na pobreží. Mal k dispozícii silné 

loďstvo a podporovali ho oddiely ktoré boli v tyle čínskych armád. V 

priebehu 1650-tych rokov sa lode Čžen Čenguna presúvali ďaleko proti 

prúdu Jang-ce, ohrozujúc dokonca až Nankin. Mandčžurské armády neraz 

utrpeli porážku od armád Čžen Čenguna. Hlavným priestorom jeho vplyvu 

boli pobrežné provincie najmä Fuczjanj a veľké prístavné mesto Sjamenj 

(Amoj).  

Na potlačenie odporu Čžen Čenguna na oceánskom pobreží 

Mandčžurovia vybudovali značné loďstvo, presídliac obyvateľov do hĺbky 

pevniny. V tej situácii bol Čžen Čengun nútený opustiť Čínske pobrežie a 

presunúť svoje základne na Taiwan, ktorý bol v tom čase v rukách 

Holanďanov. Začiatkom roku 1662 sa mu podarilo vyhnať ich z ostrova a 

založiť tam štát, ktorý sa v tom čase stal poslednou baštou 

protimandčžurského boja v Číne.  

Od tej doby posledným centrom vlasteneckého boja zostával Taiwan. 

Štát, ktorý založil Čžen Čengun, bol silný vojensko-politicky aj 

ekonomicky. Pri dynastii Čženov sa uskutočňovali opatrenia na podporu 

ekonomiky, podporovalo sa využívanie nových území, rozvoj rybolovu a 

rozličných druhov priemyslu. Keď Mandčžurovia potlačili všetky ohniská 

odporu na kontinente vládcovia na Taiwane považovali ďalší odpor proti 

dynastii Cin za neperspektívny a priznali moc Mandčžurov. V roku 1683 

sa na ostrove vylodili vládne vojská.  

Týmto spôsobom v okamihu evakuácie Kuomintangu na Taiwan už 

ostrov mal historickú skúsenosť s existenciou štátu, ovplyvnenú ešte aj 

tým, že na Taiwan utekali od Mandčžurov mnohí predstavitelia elity 

Čínskeho štátu dynastie Min.  

Táto historická skúsenosť štátnosti Taiwanu bola posilnená tým, že 

súčasne s evakuáciou straníckeho a štátneho aparátu Kuomintangu bola 

na ostrov uskutočnená aj evakuácia značnej časti ozbrojených síl, boli tiež 

evakuovaní politickí činitelia, podnikatelia, činovníci z vedy a kultúry a iní 

predstavitelia čínskej elity. Na ostrov boli prevezené mnohé kultúrne 

hodnoty, stranícke a vládne archívy. To znamená, že z hľadiska kvality, 

bol Taiwan kádrami úplne zabezpečený na vytvorenie a prevádzkovanie 
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štátu s rozsahom všetkých šiestich kompetencií zospoločenštených 

prostriedkov riadenia a obyvateľstvo v počte 8 mil. bolo dostatočné na 

zorganizovanie funkčnosti štátu, tým viac, že danosť ostrova umožňovala 

znížiť náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou štátu.  

Taiwan bol schopný postarať sa o vlastnú potravinovú bezpečnosť a 

nezávislosť a pri pomoci UK/US vytvoril ekonomiku, ktorá plne 

zodpovedala potrebám existovania štátu.  

Pritom Taiwan v žiadnom prípade nemožno považovať za 

projektovaný štát. Existencia dvoch čínskych štátov je prejavom 

formovania sa historicky vzniknutých štátov ktoré vyústilo do existencie 

dvoch centier koncentrácie riadenia medzi sebou súperiacich o právo 

vytvoriť pod vlastným riadením ucelený národný štát.  

V európskych dejinách to má svoju obdobu v súperení Francúzska a 

Burgundska v 15. storočí o vytvorenie jednotného francúzskeho štátu.  

Skutočnosť, že boj za rozvoj štátnosti KĽR (kontinentálnej Číny) 

prebiehal pri podpore ZSSR a Čínskej Republiky (Taiwan) pri podpore 

UK/US je iba historická danosť, pretože akékoľvek centrum riadenia, 

ktoré pretenduje na vytvorenie štátu, vždy svoje aktivity nejakým 

spôsobom odsúhlasovalo so záujmami už existujúcich štátov a centier 

koncentrácie riadenia, ktoré mali záujem o územie, na ktorom mal 

vzniknúť štát. Ak takýmito boli v minulosti vždy územne susediace štáty, 

tak s rozvojom dopravných, komunikačných a informačných možností, 

začali na vytváranie štátov mať vplyv subjekty riadenia, ktoré sú územne 

vzdialené od miesta vzniku budúceho štátu. V tom spočíva podstata 

vytvorenia svetovej koloniálnej sústavy a expanzie Západu do Číny.  

Skutočnosť, že Čína v podstate odolala agresii Západu, vyplýva z 

toho, že  

• V okamihu vtrhnutia Západu do Číny už existoval centralizovaný štát, 

ktorý mal historickú skúsenosť existencie vo forme impéria, čo 

znamená, že tu bola dlhodobá historická skúsenosť súžitia a 

komunikácie rôznych kultúr v rámci jedného uceleného štátu, aj keď to 

malo podobu „taviaceho sa kotla“, čo nakoniec zanechalo vplyv na 

kultúru obyvateľstva celého štátu, tak, že tu bola možnosť komunikácie 

s inými kultúrami, pri zachovaní vlastnej kultúrnej identity  
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• Veľký počet obyvateľstva Číny dovoľoval a dovoľuje kompenzovať 

prakticky všetky pribrzdenia, nesprávne kalkulácie aj 

nekompetentnosti riadenia bez straty vlastnej kultúrnej identity  

 

Dlhý čas nedovoľovalo súperenie dvoch Čínskych štátov určiť, 

ktorým smerom sa bude vyvíjať ucelený Čínsky štát. Čínska Republika 

(Taiwan) nakoniec to súperenie prehrala.  

Prvú závažnú porážku utrpela Čínska Republika dňa 25. novembra 

1971 keď 26. Valné zhromaždenie OSN 76-mi hlasmi „za“ 35-mi „proti a 

pri „zdržaní sa“ 17 hlasov, prijalo rozhodnutie, že Čínu bude v OSN 

reprezentovať ČĽR.  

Možnosť, aby sa Čínska Republika stala centrom uceleného čínskeho 

štátu definitívne zanikla 4. júna 1989, keď boli s použitím tankov 

rozprášení protestujúci na námestí Tjaňaňmeň v Pekingu, v dôsledku 

čoho zahynuli stovky ľudí. Hlavnými účastníkmi protestov, ktoré začali 15. 

apríla 1989, boli študenti, teda budúce kádre, ktoré mali zabezpečiť silami 

obyvateľstva rozsah kompetencií potrebný pre riadenie štátu. Tento 

rozsah kompetencií je nevyhnutný pre vytvorenie a riadenie štátu podľa 

akéhokoľvek ideologického projektu. Rozohnanie protestujúcich na 

námestí Pekingu ukázalo, že na vytvorenie jednotného čínskeho štátu 

podľa ideologického projektu Kuomintangu na území kontinentálnej Číny, 

nie sú podmienky. Od toho okamihu je osud čínskej republiky, Taiwanu, 

predurčený, pretože nevyhnutne bude integrovaný do uceleného 

čínskeho štátu podľa projektu, ktorý realizuje kontinentálna Čína. Je to 

iba otázka času.  
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6. Štátna suverenita, medzištátne zväzky   

Zvláštnosťou medzinárodného života vo svete v rokoch 1945 -1985 

bolo ideologické, ekonomické a vojensko-politické súperenie ZSSR a 

US/UK, ktoré bolo vnímané verejnosťou ako sovietsko–americké 

súperenie, pretože USA a ZSSR uzavreli dvojstranné dohody, ktoré 

ignorovali v nich účasť iných, napríklad európskych krajín, ale 

predurčovali budúcnosť práve týchto krajín.  

To je dobre vidieť na sovietsko – americkej zmluve RSMZ95.  

Súperenie medzi ZSSR a US/UK sa prejavovalo v súperení blokov 

NATO a Varšavskej zmluvy.  

4. apríla 1949 v USA predstavitelia 12 krajín (Belgicko, Veľká 

Británia, Dánsko, Island, Kanada, Luxemburg, Holandsko, Nórsko, 

Portugalsko, USA, Francúzsko) podpísalo severoatlantickú zmluvu. 

Zmluva vytvorila systém kolektívnej bezpečnosti. Všetky strany sa 

zaviazali chrániť ktoréhokoľvek účastníka zmluvy ak niekto naňho zaútočí. 

Táto dohoda vstúpila do platnosti 24. augusta 1949, po ratifikácii.  

V roku 1954 podal ZSSR prihlášku na vstúpenie do NATO, ktorá bola 

odmietnutá. Táto skutočnosť v plnom rozsahu ukazuje, že bez ohľadu na 

deklarovanie o tom, že vytvorená organizácia má obranný charakter, v 

skutočnosti bol vytvorený agresívny blok. Ak by to bolo inak, tak likvidáciu 

hrozby napadnutia zo strany ZSSR mohli dosiahnuť prijatím Sovietskeho 

zväzu do NATO a tak by mali ozbrojené sily ZSSR pod kontrolou tie krajiny, 

ktoré sa obávali jeho napadnutia. Ale v prípade, že ak tie strany samotné 

plánujú napadnutie, tak prijať ZSSR do svojej vojenskej organizácie nie je 

možné, pretože prítomnosť Sovietskeho Zväzu v organizácii im neumožní 

pripraviť a realizovať proti nemu agresiu.  

                                                           
95 Dohoda o likvidácii rakiet strednej a malej vzdialenosti (RSMZ) bola zmluva medzi ZSSR a USA 
ktorá bola podpísaná generálnym sekretárom ÚV KSS M.S.Gorbačom a p-rezidentom USA 
Ronaldom REAGANOM dňa 8. decembra 1987 počas Sovietskeho amerického stretnutia na 
najvyššej úrovni vo Washingtone. Zmluva sa stala účinnou od prvého júna 1988. Zmluva prvýkrát 
v histórii umožnila zlikvidovať celú triedu výzbroje. Obidve strany sa zaviazali zničiť všetky komplexy 
balistických rakiet strednej (1000 – 5500 km) a malej (500 – 1000) vzdialenosti od a tiež nevyrábať, 
neskúšať nevyvíjať takéto druhý zbraní v budúcnosti. 
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Definitívne bola agresívnosť NATO voči ZSSR zakotvená prijatím 

Spolkovej republiky Nemecko do NATO v roku 1955. Nemecko sa v 20. 

storočí stalo dvakrát nástrojom agresie proti ZSSR/Rusku. Preto bol 

ZSSR zainteresovaný, aby bolo povojnové Nemecko mierumilovným 

štátom. UK/US však mali iné zámery s Nemeckom a 23. mája 1949 bola 

na územiach amerických francúzskych a britských okupačných zón 

vyhlásená Nemecká Spolková Republika. Týmto rozhodnutím US/UK 

rozdelili Nemecko, pretože Sovietsky zväz nemohol súhlasiť s vytvorením 

jednotného nemeckého štátu na podmienkach UK/US, pri ktorých by 

ZSSR odovzdal svoju okupačnú zónu a stratil akýkoľvek vplyv na budúcu 

politiku Nemecka. To by znamenalo vynulovanie víťazstva ZSSR v Druhej 

Svetovej vojne. Sovietskemu Zväzu nezostala iná možnosť, ako ponúknuť 

časti Nemecka, ktorú mal pod svojou kontrolou, vytvorenie vlastného 

štátu. Dňa 7. októbra 1949 bol vyhlásený štát pod názvom Nemecká 

Demokratická Republika. 

Ideologické rozdiely medzi obidvomi novovytvorenými nemeckými 

štátmi neboli prejavom zákernosti zo strany ZSSR, ale prejavom 

skutočného stavu vecí. Bolo to tak, že všetci proti sovietsky a pro 

nacisticky orientovaní Nemci sa snažili už v priebehu porážky 3. ríše 

evakuovať sa čo najďalej od postupujúcich sovietskych vojsk a dostať sa 

do okupačnej zóny US/UK a aktivisti, antifašisti sa naopak snažili 

premiestniť sa do sovietskej okupačnej zóny a tak sa prirodzeným 

spôsobom vytvorili dva ideologické tábory, ktoré sa z iniciatívy UK/US 

zmenili na štáty. Boli to samozrejme projektované štáty. A to v svojom 

dôsledku znamenalo, že každý z týchto štátov bol vytvorený za nejakým 

účelom ktorý slúžil záujmom tých štátov ktoré ich projektovali.  

Ciele, pre ktoré US/UK vytvorili Nemeckú Spolkovú Republiku, boli 

pre ZSSR zrejmé od samého začiatku. Protihitlerovská koalícia v ktorej 

boli ZSSR a US/UK nebola ani pevná ani trvalá od samého začiatku, 

pretože ako to obrazne formuloval Churchil, „existencia spoločného 

nepriateľa bolo jediné pojivo tohto zväzku“. A svoj pohľad na budúce 

vzťahy US/UK a ZSSR Churchil neskrýval ani vo svojej reči o úmysle 

Anglicka pomôcť ZSSR, ktorú predniesol 22. júna, v ktorej povedal: “Za 

ostatných 22 rokov nikto nebol dôslednejším protivníkom komunizmu ako 
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ja. Nezoberiem späť ani jedno slovo, ktoré som o ňom povedal“.  

Tak ako sa hitlerovské Nemecko blížilo k porážke spojenecké štáty 

začali pracovať na tom, ako v budúcnosti nanovo, v súlade so svojimi 

záujmami, usporiadať svet. Za týmto účelom spojenecké štáty využívali 

verejne viditeľné diplomatické kroky, ako napríklad konferencia v 

Teheráne (28. novembra - 1. decembra 1943) a na Jalte (4. – 11. 

februára 1945). Ale US/UK používali pre dosiahnutie svojich cieľov aj 

praktiky neprístupné v spojeneckých vzťahoch, ktorými boli separátne 

rokovania s nepriateľom. 

US/UK viedli rozhovory s vedením hitlerovskej 3. ríše o uzatvorení 

separátneho mieru. Prebiehalo to preto, že US/UK na jednej strane a 

ZSSR na strane druhej mali vo vojne proti 3. ríši rôzne ciele. Pre US/UK 

bola Druhá Svetová vojna spôsob likvidácie síl, ktoré bránili globalizácii 

podľa scenára US/UK, v bratovražednej vojne. Priamo takto to, v júni 

1941, keď komentoval napadnutie Sovietskeho Zväzu Nemeckom, 

povedal senátor Harry Truman, budúci viceprezident a neskorší prezident 

USA: „Ak budeme vidieť, že vyhráva Nemecko máme pomáhať Rusku a ak 

bude vyhrávať Rusko my máme pomáhať Nemecku a nech zabíjajú čo 

najviac, hoci za žiadnych okolností nechcem vidieť Hitlera ako 

víťaza“.(New York Times 24.VI.1941).  

Preto nie je nič podivné v tom, že už v marci 1945 premiér Veľkej 

Británie Winston Churchil dal svojmu generálnemu štábu pokyny začať 

pripravovať plán budúcej vojny US/UK proti ZSSR. Plán dostal krycí názov 

„Operácia Nemysliteľné“ (Operation Unthinkable), pretože pre občanov 

bolo nemysliteľné predstaviť si, že po ukončení vojny proti 3. ríši napadnú 

US/UK svojho spojenca, ktorého v novinách oslavovali a ktorému 

poskytovali vojenskú pomoc.  

Plán „Nemysliteľné“ bol dokončený v júni roku 1945, to znamená po 

zavŕšení porážky 3. ríše, keď už boli určené okupačné zóny Nemecka, 

dislokácia vojsk, množstvá trofejí získaných od Nemecka, počty zajatcov 

a ich možnosti na použitie podľa potreby. Podľa tohto plánu sa 

predpokladalo využitie nie iba priemyselných kapacít Nemecka, ale aj 

využitie bojaschopných útvarov Wehrmachtu, konkrétne sa v bojových 

aktivitách predpokladalo s použitím do 15 nemeckých divízií, ktoré boli 
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pre tento účel formované. V koncentračných táboroch US/UK boli 

vyberaní výlučne muži vo veku vhodnom pre povolávací rozkaz (18-

55rokov), použiteľných pre vojenskú službu. Všetci nemeckí zajatci v 

koncentračných táboroch boli organizovaní podľa organizačnej štruktúry 

nemeckých divízií, ktorých usporiadanie života odpovedalo armádnym 

zvyklostiam. Treba tiež pripomenúť, že vo výučbe a tréningu nemeckých 

vojnových zajacov sa zúčastňovali anglickí a americkí Inštruktori. Boli to 

plnohodnotné divízie, iba nemali výzbroj. Výzbroj však bola uskladnená 

blízko, neďaleko tábora. Na dosiahnutie stavu bojovej pohotovosti 

postačoval jeden deň potrebný na vydanie zbraní.  

V tejto súvislosti treba pamätať, že boli aj iné prípady použitia 

hitlerovských vojsk, ktoré sa vzdali UK/US. Takto sa nemecké útvary, 

ktoré boli dislokované v Grécku pod velením generálmajora Georga 

Bentaka, vzdali dňa 9. mája 1945 28. pechotnej brigáde generála 

Prestona nepočkajúc na príchod hlavných síl Veľkej Británie. Angličania 

boli v tom čase pohrúžení do bojov s gréckymi komunistami, ktorí sa 

zjednotili do jednotnej národno-oslobodzovacej armády ELAS. US/UK 

tam veľmi potrebovali posilniť anglické vojská. Takýmto posilnením sa 

stali nemecké vojenské útvary, ktoré sa vzdali do zajatia a ktoré sa potom 

spolu s Britmi postavili do boja proti partizánom. Je známe, že nemeckí 

vojaci sa v týchto bojoch zúčastňovali až do 28. júna 1945.  

Pochopiac, že plány prípravy k vojne nie je možné skryť prijali US/UK 

opatrenia na dezinformovanie ZSSR. Tak bolo podľa plánu, ktorý bol 

potvrdený 22. mája 1945, stanovený dátum útoku na ZSSR na prvého 

júna 1945. No v skutočnosti v tom čase US/UK nemohli napadnúť na 

ZSSR, nebolo to jednoducho v ich záujmoch.  
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Išlo o to, že druhá svetová vojna sa neskončila porážkou Nemecka. 

Bolo tu ešte Japonsko, kde bolo po uši zainteresované tak Britské 

Impérium ako aj Spojené štáty americké. Práve vojna na Ďalekom 
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východe a nie vojna s 3. ríšou bola rozhodujúcim Divadlom Vojenských 

Aktivít pre US/UK, lebo práve vo vojne s Japonskom znášali US/UK svoje 

najväčšie straty. A preto verný svojmu princípu, podľa ktorého vojnu 

treba viesť cudzími rukami, UK/US chceli aby ZSSR porazil Japonsko. 

Účasť ZSSR vo vojne proti Japonsku nielen znižovala straty US/UK ale 

mala aj ten význam, že ZSSR, ktorý po utrpených stratách ľudských aj 

ekonomických, v priebehu dvoch vojen s 3. ríšou a Japonskom bude ešte 

slabší a povoľnejší k diktátu US/UK.  

Preto ešte na konferenciách v Teheráne (rok 1943) a na Kryme 

(1945) Rooswelt a Churchil robili všetko pre to, aby bol dosiahnutý 

súhlas ZSSR, Anglicka a USA v tom, že Sovietsky Zväz po kapitulácii 

Nemecka nastúpi do vojny proti Japonsku. A preto zahájiť vojnu so 

Sovietskym zväzom v Európe v čase keď tam mal Sovietsky Zväz najväčšiu 

koncentráciu vojsk s jedinečnou vojenskou skúsenosťou, by bolo pre 

US/UK forma štátnej samovraždy, a to dvojitej a vo zvrátenej forme, 

pretože v máji roku 1945  

• mal ZSSR najlepšie delostrelectvo na svete, a v Európe bolo sovietske 

delostrelectvo veľkého kalibru dva krát väčšie ako spojené 

delostrelectvá US/UK, dokonca aj vtedy, ak by sa k tomu aj pripočítalo 

trofejné delostrelectvo tretej ríše;  

• v Európe mali US/UK 103 divízií a podľa ich vlastných ohodnotení proti 

nim boli sovietske sily, ktoré boli ekvivalentné ich 264 divíziám;  

• ani porovnanie letectva nebolo v prospech US/UK, ktorí mali 8798 

lietadiel proti 11 742 sovietskych. 

Skutočnosť, že v strategickom letectve US/UK mal asi dvojnásobnú 

prevahu, situáciu nemenila, pretože  

• v nastávajúcej vojne bolo rozhodujúce útočné letectvo, ktoré UK/US 

prakticky nemali  

• ZSSR mal silné stíhacie letectvo, ktoré bolo lepšie, ako stíhacie 

letectvo US/UK, ktoré by nevyhnutne utrpelo porážku. Okrem toho, 
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sovietske letecké ESÁ nielenže porazili stíhačky US/UK ale ukázali, že 

na rozdiel od Luftwaffe, sa nevyhýbajú útokom na „nedostupné“, 

„lietajúce pevnosti“ US/UK. Stalo sa tak začiatkom roku 1945 keď pluk 

pod velením trojnásobného hrdinu Sovietskeho zväzu I.N.Kožeduba 

dostal priamy rozkaz za každú cenu znemožniť bombardovanie 

„lietajúcim pevnostiam“ Boeing B-17 ozbrojeného letectva USA, ktoré 

s neznámym cieľom vleteli do sovietskej okupačnej zóny Nemecka. Bez 

ohľadu na zúfalý odpor boli tri americké bombardéry zostrelené a 

ostatné sa rýchlo obrátili a vrátili sa na svoje územie. Sovietski letci 

nemali žiadne straty.  

Treba povedať, že analytické štruktúry US/UK si plne uvedomovali, 

že ozbrojené sily US/UK na Červenú Armádu v Európe nemajú. Po 

vyhotovení plánu „Operácie Nemysliteľné“ ho Churchil posunul na 

posúdenie najvyššiemu štábnemu orgánu Británie, Zjednotenému výboru 

náčelníkov štábov, ktorý 8. júna 1945 vypracoval svoj záver. V ňom je 

konkrétne uvedené, že  

„ pri zahájení vojny s Rusmi sa treba pripraviť na dlhú, nákladnú, 

totálnu vojnu, v ktorej prevaha Rusov na pevnine dáva malú 

pravdepodobnosť dosiahnutia ohraničeného a rýchleho (vojenského) 

úspechu... Preto sme toho názoru, že ak sa začne vojna, tak dosiahnuť 

rýchly ohraničený úspech nebude v našich možnostiach a budeme 

vtiahnutí do dlhotrvajúcej vojny proti silám, ktoré majú nad nami prevahu. 

Táto prevaha môže ešte viac vzrásť, ak sa zvýši únava a nezáujem 

Američanov a pritiahne ich magnet ich vojny v Tichom oceáne“.  

US/UK si teda boli plne vedomí toho, že aj keď zvíťazili v Európe mali 

by nulovú možnosť vyhrať vojnu s Japonskom a dostali by sa do situácie 

že by nemohli odporovať vojensko-politickému diktátu zo strany ZSSR.  

Preto najoptimálnejši čas útoku na Sovietsky Zväz by bolo  

• Vtedy, keď Sovietsky zväz, keď čo i len čiastočne zmenší svoju armádu 

v rámci demobilizácie, v súlade s prijatím (23.júna 1945) „Zákona o 
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demobilizácii armády a loďstva a ich následného prechodu do 

mierových podmienok“96;  

• Keď rozhodujúcu časť bojaschopných jednotiek presunie z Európy na 

Ďaleký východ na vojnu s Japonskom. Ale nie len keď presunie vojská, 

ale keď už vstúpi s Japonskou armádou do bojov, v ktorých uviazne. 

Práve vtedy sa pre US/UK ukazuje možnosť vtiahnuť ZSSR do vojny na 

dvoch frontoch;  

• V Európe budú vojská US/UK porážať sovietske vojská a posúvať sa čo 

najďalej na Východ;  

Na Ďalekom východe by US/UK vytvorili Japonsku všetky podmienky 

pre to, aby mohlo všetky svoje sily sústrediť práve na vojnu so ZSSR. To 

na jednej strane nedá možnosť Sovietskemu zväzu stiahnuť vojská z 

frontu z Ďalekého Východu, aby zabránilo porážke v Európe a na druhej 

strane maximálne oslabí Japonsko, aby ho mohli US/UK ku koncu vojny 

ľahšie dobyť a po vojne okupovať.  

Optimálny dátum napadnutia ZSSR v Európe bol preto od polovice 

po koniec augusta roku 1945.  

Všetka aktivita štátov sveta v lete roku 1945 potvrdzuje tento záver.  

17. júla – 2. augusta 1945 sa uskutočnila Berlínska (Postdamská) 

konferencia hláv štátov ZSSR, USA a Veľkej Británie, na ktorej sa popri 

posudzovaní európskych problémov, venovala veľká pozornosť situácii na 

Ďalekom východe. V Postdamskej deklarácii zverejnenej 26. júla sa (bez 

súhlasu ZSSR) šéfovia vlád USA, Veľkej Británie a Číny obrátili na 

Japonsko s požiadavkou bezpodmienečnej kapitulácie97.  

28. júla Japonská vláda požiadavku zamietla.  

8. augusta 1945 sa Sovietsky Zväz pridal k Potsdamskej deklarácii a 

                                                           
96 Demobilizácia sa začala 5. Júla 1945 a bola zakončená v roku 1948. Armáda a loďstvo boli znížené 
z 11 mil. na menej ako 3 mil. ľudí. Rozpustený bol výbor štátnej obrany, úrad vrchného veliteľa, 
Množstvo vojenský okruhov sa zmenšilo z 33 na 21. , Podstatne sa znížil počet vojakov vo 
Východnom Nemecku , Poľsku a Rumunsku. V Septembri 1945 boli Sovietske vojská stiahnuté z 
Nórska v Novembri z Československa, v Apríli 1946 z ostrova Bornholm (Dánsko) a v decembri 1947 
z Bulharska., v apríli 1946 
97 https://ria.ru/20100808/262416687.html; https://ria.ru/20150808/1169074975.html 

https://ria.ru/20100808/262416687.html;%20https:/ria.ru/20150808/1169074975.html
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vyhlásil Japonsku vojnu.  

9. augusta 1945 začal ZSSR vojenské aktivity proti Japonsku. V 

dôsledku cieľavedomého postupu sovietskych vojsk a mongolskej ľudovej 

armády bola Kvantunská armáda zakrátko rozdrvená, oslobodené boli 

územia severovýchodnej Číny (Mandžúria je ekonomicky najrozvinutejšia 

časť Číny) a Severná Kórea, Južný Sachalin a Kurilské ostrovy.  

Dňa 2. septembra roku 1945 Japonská vláda podpísala akt o 

kapitulácii, prijímajúc všetky podmienky Postadmskej deklarácie. 

Kapitulácia Japonska znamenala definitívne skončenie Druhej Svetovej 

vojny.  

Pri posudzovaní činností UK/US voči Sovietskemu zväzu niet dôvodu 

pochybovať o tom, že blok NATO bol vytvorený pre nasledujúcu vojnu 

proti ZSSR a vytvorenie NSR a jej prijatie do NATO v tejto stratégii 

znamená, že Nemecko by sa znovu malo stalo hlavnou vojenskou silou vo 

vojne Západu proti ZSSR.  

Pochopiac, že súpereniu sa nemožno vyhnúť a že do súperenia budú 

vtiahnuté krajiny východnej Európy, ktoré sa po porážke 3. ríše začali 

orientovať vo svojej vnútornej a zahraničnej politike na ZSSR, rozhodol sa 

Sovietsky Zväz na odvrátenie takéhoto negatívneho vývoja situácie 

založiť s pro sovietskymi štátmi vojensko-politický blok, ktorý by sa stal 

nástrojom nie iba odvrátenia agresie od každej z týchto krajín, ale aj novej 

vojny v Európe.  

Dňa 14. mája 1955 na Varšavskom stretnutí európskych štátov o 

udržaní mieru a bezpečnosti v Európe podpísali Albánsko, Maďarsko, 

NDR, Poľsko, Rumunsko, ZSSR a Československo Zmluvu o družbe, 

spolupráci a vzájomnej pomoci, ktorým sa formálne založilo vojenské 

spojenectvo európskych socialistických štátov pri vedúcej úlohe ZSSR – 

Organizácia Varšavskej zmluvy.  

Vedúca úloha v organizácii blokov štátov z jednej strany US/UK a z 

druhej strany ZSSR vyplýva z toho, že práve tieto štáty, subjekty globálnej 

politiky, mali k dispozícii maximálny rozsah kompetencií pre existenciu 

svojich štátov a štátnej suverenity. Práve schopnosť získať si 

kompetencie, ktoré nemali druhí partneri v bloku, ale ktoré boli pre nich 

životné dôležité predurčovala to, že všetky štáty sveta to prijímali ako 
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danosť, že chod celého sveta je formovaný práve dvojstranným dialógom 

dvoch štátov US/UK a ZSSR. Všetky ostatné krajiny sveta boli postavené 

do situácie, že pre ochranu vlastného štátu sa museli v takej alebo onakej 

forme pridať k jednému alebo k druhému bloku. Pre tieto krajiny stála 

otázka iba tak, ako to spraviť, aby si to mohli zvoliť sami, bez vonkajšieho 

tlaku, v záujme svojej krajiny, bez straty svojho štátu alebo štátnosti či 

bez toho aby sa stali iba zdrojom v rukách štátu s maximálnym rozsahom 

kompetencií. Je to disponovanie kompetenciou, schopnosťou osvojovania 

si vesmíru, atómovej energie, ťažkého strojárstva, stavby lodí, letectva a 

ďalších, ktoré poskytujú možnosť existencie štátu a štátnej suverenity. 

Neprítomnosť týchto kompetencií u nejakého štátu, ho robí závislým na 

tom štáte, ktorý tieto kompetencie má. Čím menší je rozsah kompetencií, 

ktorý si krajina môže sama zabezpečiť tým menšia je suverenita, ktorou 

môže takýto štát disponovať. Také štátne útvary ako Kosovo, Čierna 

Hora, Saudská Arábia, Gruzínsko, Estónsko, Lotyšsko. Litva, ktoré nie sú 

schopné zabezpečiť si silami vlastného obyvateľstva potrebný rozsah 

kompetencií, v princípe nemôžu disponovať nielen vlastným štátom, ale 

ani štátnosťou. V dôsledku toho  

• sa vyššie riadiace kádre buď vzdelávajú v tej krajine, ktorá realizuje 

nadnárodné riadenie, ako to prebieha v Saudskej Arábii a v iných 

trpasličích arabských štátoch ťažiacich ropu a tak ich riadi US/UK;  

• Alebo sa do krajiny vysielajú potrebné riadiace kádre, ako to prebieha 

v post sovietskom priestore.  

Tak napríklad dňa 28.novembra 2018 v druhom kole volieb p-

rezidenta Gruzínska „zvíťazila“ „nezávislá“ kandidátka Salome Zurabišvili, 

ktorá v roku 2003 prišla z Francúzska ako veľvyslankyňa a p-rezident 

Saakašvili ju, ako občianku Francúzska a francúzsku veľvyslankyňu 

„vymenoval“ za ministra zahraničných vecí Gruzínska98.  

Táto aspoň nejakú dobu bola činná v krajine, skôr ako sa stala jej p-

rezidentom. Ale p-rezidentku Litvy (8. júla1999 – 7.júla 2007) Vaira Vike-

                                                           
98 Bola ministerkou zahraničných vecí Gruzínska vo vláde Michaila Saakašviliho v období od Marca 
2004 do 19. Októbra 2005 
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Freiberga jednoducho poslali z USA, hneď na riadenie krajiny. Vaira Vike-

Freiberga prišla do Litvy v lete roku 1988 a hneď začala zakladať 

organizáciu ktorej činnosť mala oficiálne spočívať v popularizácii Litovskej 

kultúry a pozitívneho imidžu krajiny na medzinárodnej aréne. Potreba 

takejto organizácie akoby vyplývala z proti litovskej propagandy Ruska. 

Na jeseň roku 1998 vláda Litvy ustanovila Litovský Inštitút, na jeho 

fungovanie pridelil financie a „poverila“ jej vedením Vike-Freibergu. 

Súčasne s vytvorením štátneho ideologického inštitútu propagandy bola 

vytvorená aj ideologická politická štruktúra, politická strana TB/DNNL, 

ktorá bola formálne vytvorená v júni roku 1997 spojením nacionálnych a 

konzervatívnych strán „Domovina a Sloboda“ a Hnutia za národnú 

nezávislosť Litvy. A práve táto strana ponúkla Vike-Freiberg v roku 1998 

ako kandidatúru na prezidenta Litvy. Avšak aj zabezpečenie akéhokoľvek 

rozsahu kompetencií, vzťahujúcim sa k trom najnižšími prioritám 

zovšeobecnených prostriedkov riadenia, ešte krajinu neurobí štátom, veď 

všetky kolónie sveta existovali a existujú spôsobom zabezpečenia 

životaschopnosti výlučne vo sfére troch najnižších priorít 

zovšeobecnených prostriedkov riadenia.  

Štát a jeho suverenita začínajú vtedy, keď sa zabezpečí rozsah 

kompetencií vzťahujúcich sa ku trom vyšším prioritám zovšeobecnených 

prostriedkov riadenia. Čím úplnejší je rozsah kompetencií, tým stálejší je 

štát a tým vyššia je jeho suverenita. V tomto zmysle je rozsah kompetencií 

v oblasti troch nižších priorít riadenia súčasťou troch vyšších priorít a je 

nástrojom na dosahovanie cieľov, úloh vytýčených na vyšších prioritách 

riadenia. Kvalita rozsahu kompetencií na nižších úrovniach je 

ovplyvňovaná kvalitou kompetencií na vyšších prioritách riadenia a 

zdrojovými (prírodnými, energetickými, ľudskými) možnosťami krajiny.  

Klasický príklad rozhodujúceho vplyvu získania kompetencií pre 

existenciu štátu vidieť na dejinách Ruska/ZSSR.  

Ruské impérium, ktoré sa snažili riadiť podľa západných šablón, bolo 

úplne závislé na Západe na všetkých principiálnych/základných 

kompetenciách, ktorých zvládnutie zabezpečuje existenciu štátu a jeho 

suverenitu. Ruské impérium nemalo chemický priemysel, výrobu 

automobilov, stavbu lietadiel, stavbu lodí, ťažké strojárstvo ani 
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konštruovanie motorov. Všetko to priviedlo k tomu, že začiatkom 20. 

storočia nemohlo už Ruské impérium samostatne (bez podriadeného 

postavenia v zväzku s iným štátom99) určovať nielen svoju zahraničnú ale 

ani vnútornú politiku, čoho príkladom bolo to, že do výzbroje bola v roku 

1891 prijatá puška Mosina.  

Obežník ruského ministra školstva I.L. Deljanova z 18. (30.) júna 

roku 1887 „O skrátení gymnaziálneho štúdia“, ktorý dostal prezývku 

„obežník o kuchárkiných deťoch“, ktorý potvrdil Imperátor Alexander III, 

sa v podstate stal imperátorským príkazom na organizovanie revolúcie a 

likvidáciu Ruského Impéria, pretože cieľavedome odoberal Rusku jeho 

národné kádre, ktoré mohli štátu zabezpečiť všetky kompetencie 

potrebné pre existenciu štátu a jeho suverenity. Práve pre neprítomnosť 

nevyhnutných kompetencií nemohlo Ruské Impérium nezahynúť v 

priebehu Prvej Svetovej vojny už len preto, že v prvých rokoch vojny prišlo 

o svoj veliteľský zbor a pre nedostatky vo vzdelávacom systéme ho nebolo 

schopné znovu vytvoriť v potrebnej kvalite a kvantite.  

Boľševici si od samého začiatku vytýčili vlastnú koncepciu riadenia, 

svoj zámer usporiadania života, pre ktorý sa stalo principiálnym 

vytvorenie samostatného štátu s jeho plnou suverenitou. Práve preto sa 

v Stalinovom ZSSR udeľovala taká pozornosť ideológii štátu. Práve preto 

boľševici postupovali cestou rozširovania rozsahu a zdokonaľovania 

kompetencií, ktorých existencia by zabezpečila ZSSR/Rusku nie len 

existenciu štátu a jeho suverenitu, ale aj možnosť ustáť pri súperení v 

globálnej politike. Preto sa ešte v podmienkach občianskej vojny začali 

realizovať také plány rozvoja krajiny, ako bol významný GOELRO100. 

                                                           
99 Kam až zašiel Imperátor Alexander III, keď nie len že išiel v ústrety spojenectvu s Francúzskom, 
no keď 11. (23.) júla roku 1891 v Kronštadte s návštevou prišla francúzska vojenská eskadra, 
osobne pozdravil francúzsku vojenskú eskadru a počas obeda si v Peterhofe vypočul francúzsku 
revolučnú hymnu „Marsejézu“, čo urobilo na petrohradské publikum veľký dojem. 
100 GOERLO (skratka v ruštine pre Štátnu Komisiu pre Elektrifikáciu Ruska) bol štátny plán 
elektrifikácie RSFSR po októbrovej revolúcii roku 1917. Rozpracovala ho štátna komisia pre 
elektrifikáciu Ruska na príkaz a pod vedením V.I. Lenina. Plán odsúhlasil VIII. Všeruský 
elektrotechnický zjazd, ktorý bol zvolaný dekrétom Sovietu ľudových komisárov. Plán GOERLO s 
radom poznámok a doplnení bol prijatý Sovietom Ľudových komisárov dňa 21. decembra roku 
1921 smernicou „O pláne elektrifikácie Ruska“. Skratka sa často interpretuje ako štátny plán 
elektrifikácie Ruska, ktorý sa stal prvý perspektívny plán rozvoje ekonomiky, ktorý bol prijatý a 
realizovaný v Rusku po revolúcii. 
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Boľševici sa k otázke všeobecnej vzdelanosti postavili veľmi zodpovedne, 

rozšírili možnosti získania vyššieho vzdelania pre všetkých, dokonca aj 

bývalí vládcovia, ktorí boli porazení v občianskej vojne skoro dostali právo 

na získanie vzdelania na základoch, ktoré boli platné pre všetkých. 

Boľševici zabezpečili Rusko kádrami takým spôsobom, že boli schopní pre 

Rusko zabezpečiť celý rozsah kompetencií a neskôr, po katastrofe prvého 

roku veľkej vlasteneckej vojny, keď zomreli prakticky všetky kádre armády 

a nie len veliteľský zbor, bol to práve odpovedajúci systém vzdelávania, 

ktorý v Sovietskom Zväze zaviedli a ktorý umožnil Rusku zabezpečiť si 

znovu všetky potrebné kádre aj v beznádejných podmienkach, pričom boli 

znovuvybudované v kvalite aj kvantite lepšej ako do vojny a nakoniec 

zabezpečilo víťazstvo ZSSR v druhej svetovej vojne.  

Ak bolo Ruské Impérium kriticky závislé na svojich spojencoch 

v Antante, tak Sovietsky Zväz bojoval zbraňami vlastnej konštrukcie aj 

výroby, ktoré boli v úhrne svojich parametrov uznané ako najlepšie na 

svete. Pritom boli niektoré vzorky zbraní celkovo najlepšie. Tak napríklad 

sovietske pušky AVS-36 a SVT-38/40 boli natoľko unikátne, že na Západe 

nemali analógiu. To spôsobilo, že tieto pušky, ktoré bolo uložené na 

skladoch v prihraničných zónach v tovarových množstvách sa dostali 3. 

ríši ako trofej a boli použité vo výzbroji Wehrmachtu a SS. To isté sa týka 

aj PPŠ-41.  

Sovietske stíhacie lietadlo Jak-3 bolo natoľko dobré, že zo všetkých 

lietadiel sveta letci pluku „Normandia Neman“ vybrali práve toto lietadlo 

ako to, na ktorom by chceli bojovať. Po vojne na otázku ktoré lietadlo by 

ste chceli dostať ako darček francúzskemu štátu francúzski letci znova 

vybrali Jak-3. Na nich potom prileteli do Francúzska a lietadlá boli vo 

výzbroji Francúzska do konca roku 1947. To je pre lietadlá tých časov 

významný výsledok a v podmienkach, keď neboli zabezpečené opravy 

úplne vynikajúci výsledok.  

Rovnako vynikajúce výsledky dosiahol Sovietsky Zväz aj v 

delostrelectve, sovietske ťažké delostrelectvo bolo ku koncu druhej 

svetovej vojny nie len najlepšie, ale bolo ho aj dvakrát toľko, ako ťažkého 

delostrelectva UK/US spolu.  

O tom, aké výsledky sa podarilo ZSSR dosiahnuť svedčí tá 
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skutočnosť, že 90% povojnových rozpracovaní ozbrojenia US/UK boli tie, 

ktoré získali ako nemecké trofeje. ZSSR mal takýchto kopírovaných 

nemeckých rozpracovaní len 10% a 5% z výzbroje US/UK  

V tejto súvislosti sa javí spriemyselňovanie ZSSR, ktoré realizovali 

boľševici, prielomom v schopnosti nadobúdania rozsahu kompetencií 

potrebných pre zabezpečenie fungovania štátu, pre jeho suverenitu a 

možnosti ustáť ako štát v kvalite subjektu v globálnej politike.  

Boľševikov nenávidia rôzni liberlhári, bielogvardejci a monarchisti 

práve preto, že zachránili Rusko a urobil z neho prvotriedny štát. Všetci tí 

odpadlíci nepotrebujú žiadne Rusko, pretože existencie Ruska je dôkazom 

ich naničhodnosti.  

Po tom, ako sa po Stalinovi Sovietsky Zväz postupne zriekal 

samostatného zabezpečovania si plného rozsahu kompetencií vo sfére 

troch najvyšších úrovní riadenia pre svoju krajinu, stal sa krach 

Sovietskeho Zväzu predurčený. Zrieknutie sa týchto kompetencií sa stalo 

prelomové v priebehu Perestrojky a v prvom desaťročí po ZSSR („odvážne 

deväťdesiate roky“) bol rozsah kompetencií pre Rusko zabezpečovaný 

výlučne nadnárodným riadením, čo je aj uvedené v Ústave z roku 1993:  

Kapitola 15  

Ústava Ruskej Federácie je najvyšším zákonom, má priamy účinok a 

platí na celom území Ruskej Federácie. Zákony a iné právne akty prijímané 

v Ruskej Federácii nesmú byť v rozpore s Ústavou Ruskej Federácie.  

Orgány štátnej moci, orgány miestnej samosprávy, funkcionári, 

občania a ich združenia sú povinní dodržiavať Ústavu Ruskej Federácie.  

Zákony musia byť oficiálne zverejňované.  

4) Zaužívané princípy a normy medzinárodného práva a 

medzinárodné zmluvy Ruskej Federácie sa stávajú súčasťou jej právneho 

systému. Ak sú medzinárodnou zmluvou stanovené iné pravidlá aké 

vymedzuje vnútroštátny zákon, tak sa použijú pravidlá medzinárodnej 

zmluvy.   
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6.1.  Vonkajšie riadenie Ruska v  90-tych rokoch. 

Prvý minister zahraničných vecí Ruskej Federácie po ZSSR bol (od 

11. októbra roku 1990 do 5.  januára roku 1996) Andrej Vladimirovič 

Kozyrev101, ktorý to povedal priamo, že cieľom jeho činnosti je 

vykonávanie takých krokov Ruska v medzinárodnej politike, ktoré budú 

„Američania považovať za prijateľné“. Toto konštatovanie cituje vo 

svojich pamätiach Straub Talbott, ktorý bol v tom čase námestník 

štátneho sekretára USA v otázkach Ruska a krajín bývalého ZSSR.  

Nie je to jediné svedectvo amerických oficiálnych osobností o tom, 

že Kozyrev sa vo svojej činnosti ako minister zahraničných vecí Ruskej 

Federácie orientoval práve na záujmy USA. V roku 1992 sa minister 

zahraničných vecí RF Kozyrev stretol s exprezidentom USA Richardom 

Nixonom102. Vo svojich pamätiach to uviedol svedok tohto rozhovoru, 

Dimitri Sames103 („After the collapse“, NY, 1999, str. 15 – 20):  

„Nixon sa spýtal Kozyreva, ako jeho vláda určuje ruské národné 

záujmy. Kozyrev známy svojou pro-západnou orientáciou odpovedal, že v 

minulosti Rusko veľmi strádalo prílišným sústreďovaním sa na vlastné 

záujmy na úkor ostatných častí sveta. Teraz, dodal, nastal pre Rusko čas 

„aby premýšľalo viac v kategóriách univerzálnych ľudských hodnôt“.  

„To je chvályhodný postoj, nie bez irónie odpovedal Nixon, avšak 

                                                           
101 Andrej Vladimirovič Kozyrev (27. Marca 1951, Brussel) bol ruský štátny a politický činiteľ, bol 
prvý minister zahraničných vecí Ruskej Federácie od 11. Októbra roku 1996. Poslanec Štátnej Dumy 
v jej prvom a druhom zasadaní. V  januári roku 1998 bol zvolený za člena výboru riaditeľov 
americkej korporácie „ICN Pharmaceuticals“, od mája roku 2001 bol členom prezídia ruského 
židovského kongresu. V súčasnosti žije v Miami, dôrazne vystupuje proti súčasnému politickému 
systému Ruskej Federácie a činnosti prezidenta Ruskej Federácie V.V. Putina pre 
znovuvybudovanie ruského štátu a suverenity Ruska 
102 Richard Millhous Nixon (9.11.1913 Yorba-Linda California USA – 22.4. 1994 New York USA) Bol 
37. prezident USA(1969-1974), 36. Viceprezident USA( 1953-1961). Prvý a jediný prezident USA 
ktorý odišiel z funkcie pred skončením funkčného obdobia, v roku 1972 vyhral voľby a po druhý raz 
sa stal prezidentom a v roku 1974 predčasne odišiel z funkcie v dôsledku škandálu Watergate. 
103 Dimitri K. Sime (pri narodení Dmitrij Konstantinovič Simis; nar.: 29.10.1974) bol americký 
politológ, historik, vedec sovietskeho pôvodu. Predseda a hlavný výkonný riaditeľ „Centra 
národných záujmov“ (Washington, USA) zo dňa jeho založenia (20.  januára roku 1994). Vydavateľ 
a generálny riaditeľ amerického časopisu „The national interest“ bol neoficiálny poradca v 
otázkach zahraničnej politiky ex-prezidenta USA Richarda Nixona v posledných rokoch jeho života. 
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ktoré sú špecifické záujmy, ktoré Rusko ako novovznikajúca veľmoc 

považuje za dôležité pre seba?“.  

To Kozyreva nepresvedčilo. Možno sú nejaké skutočne ruské záujmy, 

povedal, no ruská vláda ešte nemala možnosť o nich porozmýšľať. „Možno 

by nám prezident Nixon ako priateľ ruskej demokracie chcel pomôcť určiť, 

aké sú to záujmy?“ spýtal sa s hanblivým úsmevom Kozyrev. „Ako sa 

Richard Nixon prejavil o ministrovi zahraničných vecí Kozyrevovi?“. 

Týždenník Fakty a argumenty č. 43 25/10/2017 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_richard_nikson_otozvalsya_o

_ministre_inostrannyh_del_rf_andree_kozyreve  

Za neukojiteľnú snahu poslúžiť záujmom USA a ďalším krajinám 

Západu na úkor a v neprospech Ruska, prezývali ruského ministra 

zahraničných vecí Kozyreva Mr. Yes. “Pán Áno“ podobne, ale ako protipól, 

nazývali za neústupnosť a principiálnosť, ministra zahraničných vecí ZSSR 

(15. februára roku 1957 – 2. júla roku 1989) Andreja Gromyka, Mr. No 

(Pán Nie).  

UK/US, ktoré realizovali po rozpade ZSSR riadenie krajín post 

sovietskeho priestoru z nadnárodnej úrovne, sa snažili vytvárať v 

novovytváraných štátoch vlády z ľudí , ktorí sa orientovali výlučne na 

záujmy US/UK, teda z takých, ako bol minister zahraničných vecí RF 

Kozyrev. A ak pri vymenovávaní dochádzalo k chybám, hneď, vlastne 

okamžite sa naprávali. Dobre to vidieť na príklade Vladimira Pavloviča 

Polevanova104, ktorý sa stal 15. novembra 1994 predsedom „Štátneho 

výboru RF pre riadenie štátneho vlastníctva“ (Obdoba „Fondu národného 

majetku“ v podmienkach SR. Pozn. prekl.) a vo funkcii námestníka 

predsedu vlády RF. Keď sa Polevanov zorientoval v dôsledkoch činnosti 

svojho predchodcu (10. novembra roku 1991 – 5. novembra roku 1994) 

Anatolija Borisoviča Čubajsa, hlavného ideológa a realizátora 

privatizácie, zistil že Čubajs celú svoju činnosť realizoval pod prísnym 

dohľadom Američanov.  

                                                           
104 Vladimír Pavlovič Polevanov (Nar. 11.11.1949, Charkov, Ukrajinská SSR, ZSSR) bol sovietsky, 
ruský vedec – geológ; ruský štátny a politický činiteľ. Doktor geologicko-mineralogických vied. 
Poradca ministra pre prírodné zdroje RF. Predseda Amurskej oblasti (1993-1994), predseda 
Štátneho výboru Ruskej Federácie riadenia národného majetku (1994 -1995), Námestník predsedu 
vlády Ruskej Federácie. Iný rozhovor s ním: https://youtu.be/WpoUahigUeY  

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_richard_nikson_otozvalsya_o_ministre_inostrannyh_del_rf_andree_kozyreve
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_richard_nikson_otozvalsya_o_ministre_inostrannyh_del_rf_andree_kozyreve
https://youtu.be/WpoUahigUeY
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 „Tými Američanmi bolo 35 poradcov, ktorí pracovali v ruských 

rezortoch a určovali, čo a za akých podmienok sa má privatizovať. V čele 

tej skupiny bol kádrový agent USA Jonathan Hay. ...Okolie Čubajsa 

pracovalo úplne podľa dispozícií Američanov. Boli to práve Američania, 

ktorí stanovovali pravidlá hry, preto všetko najlepšie z podnikov sa 

dostávalo k nim. Bolo napríklad obdobie, keď 10% nášho metalurgického 

priemyslu patrilo Západu, a vtedy sa snažili obsadiť aj všetky podniky 

ropného priemyslu105.  

Dňa 25. júla roku 2018 arabská redakcia RT robila o tom interview u 

V.P. Polevanova, kde povedal Vladimír Polevanov „Američania rozdávali 

príkazy v rezorte štátneho vlastníctva“ 

https://www.youtube.com/watch?v=-2HTOTGY6Cc&t=3s, záznam bol 

zverejnený na mnohých internetových zdrojoch, napríklad 

https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/lihie-90e-amerikancy-deliat-

imuscestvo-rossii- 5b5f6739c9873600a99bcf46. A ďalej :  

„Venujme sa obdobiu, keď Vás poverili vedením rezortu Štátneho 

vlastníctva. Žasli ste nad tým, čo ste tam uvideli?“  

Samozrejme.  

Pochopili ste, aký budete mať priestor na manévrovanie? Pýtam sa 

na manévrovanie, lebo vy ste uvádzali v zápiskoch, že „Čubajs aj naďalej 

okupoval rezort Štátneho vlastníctva“.  

Áno.  

Bez ohľadu na to, že vy ste boli poverený jeho vedením  

Presne.  

To znamená, že sa snažil uprednostňovať svojich, tak povediac, 

„kolegov“ a nechcel prepustiť 35 amerických poradcov? Správne som 

pochopil?  

Snažil sa o to.  

                                                           
105 «Keď som sa dostal k dokladom, s úžasom som zistil, že celý rad veľkých podnikov kúpili cudzinci 
za zlomok ceny. To znamená nad podnikmi, ktoré vyrábali sovietsku tajnú produkciu, sme stratili 
kontrolu. Ten istý Jonathan Hay s Čubajsovou pomocou kúpil 30% akcií Moskovského 
elektronického závodu a Výskumného a Vývojového Ústavu „Grafit“, ktorý s nim pracoval v 
tandeme, čo bol jediný závod v krajine, ktorý pracoval na grafitovom pokrytí neviditeľných lietadiel 
typu „Stealth“. Po tom Hay zablokoval objednávku našich Vojenských, Kozmických síl na výrobu 
vysokých technológií. Ščepotkin, „Vystúpila tlač, Slovo má prokurátor. // Ruská Federácia dnes, Č 
1. 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=-2HTOTGY6Cc&t=3s
https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/lihie-90e-amerikancy-deliat-imuscestvo-rossii-%205b5f6739c9873600a99bcf46
https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/lihie-90e-amerikancy-deliat-imuscestvo-rossii-%205b5f6739c9873600a99bcf46
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Vychádza to tak, že vy ste ich aj tak prepustili.  

Amerických poradcov som prepustil v priebehu dňa.  

Prebiehalo to tak, že mňa v novej funkcii ochraňoval vojensky 

organizovaný oddiel strany „Demokratická voľba Ruska“.  

Máte na mysli osobne Vás, Alebo budovu rezortu „Štátneho 

vlastníctva“?  

Budovu rezortu „Štátneho vlastníctva“. Stranu organizoval Anatolij 

Čubajs a Jegor Gajdar. Ochranka tejto strany nesplnila môj príkaz, aby 

odobrali Američanom priepustky. Ba čo viac, prenikli do počítačovej 

miestnosti a zabarikádovali sa tam.  

Robili to len tak mimochodom? Alebo niekto im dal na to príkaz?  

Príkazy mohli dávať viacerí. Napríklad moji námestníci, Peter Mostov, 

Alfred Koch, Maxim Bojko a ďalší.  

Vaši zástupcovia zostali Čubajsovi ľudia?  

Nemohol som ich prepustiť. Donútil som len Alfreda Kocha odísť na 

vlastnú žiadosť. Jediného. Pretože on v podstate ničil obranný priemysel. 

Keď ma informovali o jeho aktivitách, vyzval som ho a prepustil.  

To sa týkalo odovzdania 10% akcií obranného priemyslu 

Američanom.  

Áno, to bola jeho iniciatíva, on tie skutočnosti skrýval pred všetkými. 

Skutočne som ho donútil. Zľakol sa a napísal žiadosť o uvoľnenie. Povedal 

som mu “že ho rozmrvím na prach“ ak bude vo svojej práci pokračovať. 

Neviem ako, ale spravil by som to a Koch mi uveril.  

A Američanov ste tiež uvoľnili?  

Američanov som tiež vyhnal. Po tom, ako som vymenil Čubajsovu 

ochranku za policajtov. Tento druh ochrany bol trikrát lacnejší. Po tom 

som americkým poradcom vzal priepustky a všetkých prepustil. Hneď ma 

označili za nepriateľa civilizácie, nepriateľa rusko-amerických vzťahov, 

nepriateľa progresu a trhových reforiem. Hoci som len obnovil jurisdikciu 

Ruska nad jeho majetkom.  

Samozrejme USA nemohli dovoliť, aby sa vo vedení ruskej štátnosti 

objavil človek, ktorý pracuje pre záujmy Ruska a nie USA. To bolo priamo 

prikázané p-rezidentovi Ruska B.N. Jeľcinovi a 24.  januára roku 1995. 

Polevanova prepustili po tom, ako bol vo funkcii iba 70 dní.  
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Keď neskôr, na jednej tlačovej konferencii žiadali Jeľcina, aby 

komentoval príčinu uvoľnenia Polevanova z funkcie, odpovedal, že „on 

nepochopil úlohu mužstva, ktorú mu zadali“ 

Úlohou mužstva, ktoré riadilo Rusko bezprostredne po rozpade 

ZSSR, bolo likvidovanie schopností zabezpečiť si silami vlastného 

obyvateľstva kompetencie riadenia ruským štátom vzťahujúcim k vyšším 

prioritám zovšeobecnených prostriedkov riadenia. Vykonávalo sa to v 

plnom rozsahu, systematicky a prejavovalo sa to nielen vytváraním triedy 

bohatých vlastníkov, ale aj v tom, že sa za oligarchov vyberali iba tí ľudia, 

ktorí prešli prísnym výberom a tak boli určení na tento „elitný“ status 

spolupracovníkov štátneho departmentu USA. Zbavenie ruského štátu 

rozsahu kompetencií, ktoré sa vzťahujú k vyšším prioritám 

zospoločenštených prostriedkov riadenia sa robilo aj inými spôsobmi. 

Napríklad tak, že hneď potom, ako sa Rusko stalo suverénnym štátom, 

Gajdarova vláda vyhlásila, že kádre do štátnych štruktúr štátov 

vytvorených z republík bývalého ZSSR sa teraz budú vzdelávať výlučne na 

komerčných princípoch a to sa týkalo tak občianskej ako aj vojenskej 

oblasti. Takým spôsobom sa Ruská vláda dobrovoľne vzdala možnej 

ochrany svojich záujmov vo vzťahu k novovytvoreným štátom a odovzdala 

tieto štáty do sféry riadenia UK/US, kde špecialistov pre novovytvorené 

štáty vzdelávali zadarmo. Vláda postsovietskeho Ruska sa vzdala aj 

ochrany svojich záujmov vo vzťahu ku krajinám takzvaného 3. sveta, pre 

ktorých sa príprava špecialistov do vládnych funkcií vykonávala v ZSSR a 

po rozpade ich začali pripravovať UK/US.  

Postsovietske Rusko tak zostalo bez kompetencií vo sfére 

zahraničnej politiky a stalo sa úplne závislé od prostredníkov UK/US vo 

vzťahoch  

• so štátmi na postsovietskom priestore  

• so štátmi bývalého socialistického tábora aj za cenu rozpadu týchto 

štátov  

• so štátmi tretieho sveta, pretože strata kompetencií vo sfére 

zahraničnej politiky výrazne oslabila zdrojovú stabilnosť Ruska a 

odpovedajúcim spôsobom posilnila zdrojovú stálosť krajín, u ktorých 



ŠTÁT –  SYSTÉM PREŽITIA NÁRODA  

131 

zabezpečenie kompetencií vo všetkých sférach vzťahujúcich sa k 

vyšším prioritám zovšeobecnených prostriedkov riadenia, sa 

uskutočňovalo na báze konfrontácie so ZSSR. Ak sa v obvyklej, horúcej 

vojne stávajú technika a výzbroj, stratené v priebehu bojových akcií, 

trofejou protivníka a ten ich používa odpovedajúc svojej stratégii, 

taktike a plánovania vedenia vojny, tak v studenej, informačnej vojne 

je výsledkom straty kompetencií jedného štátu oslabenie jeho vlastnej 

zdrojovej stálosti pričom stratené kompetencie sa stávajú trofejou 

iného štátu a posilňujú jeho zdrojovú stálosť.  

Práve v tom spočívajú príčiny všetkých problém súčasnej ruskej 

diplomacie na vybudovanie suverenity Ruska, pretože zradiť vlastnú 

krajinu a odovzdať protivníkovi jej kompetencie vo sfére zahraničnej 

politiky je omnoho ľahšie ako ju znovu vybudovať a obzvlášť v stave jej 

vlastného oslabenia a posilnenia protivníka, čo v podstate robí nemožným 

realizovať politiku, ktorá bola možná do straty rozsahu kompetencií. Preto 

impulzívne, hysterické výroky typu: „V takých podmienkach by Sovietsky 

Zväz...“ hovoria iba o úbohosti toho, kto to hovorí o jeho 

nekompetentnosti a neschopnosti chápať procesy riadenia zložitých 

sociálnych systémov.  

* * * 

Takýmto spôsobom 15. kapitola, ktorú do ústavy Ruskej federácie 

prepašovali „privatizačné esá“ priam predurčuje koloniálny status ruskej 

štátnosti. A to, že Rusko má jadrové zbrane, jadrovú energetiku, stavbu 

lodí, stavbu lietadiel a kozmický priemysel má význam iba potiaľ, pokiaľ je 

krajina schopná, si svojimi vlastnými silami zabezpečiť rozsah 

kompetencií v najvyšších prioritách riadenia. Ekonomické znovuzrodenie 

Ruska, počínajúc rokom 2000, znovuvybudovanie politickej autority a 

ruského štátu vo svete sa stali možnými iba preto, že nové vedenie krajiny 

na čele s štátotvorným lídrom V.V. Putinom vytýčilo a neúprosne zavádza 

do života znovuzískanie plného rozsahu kompetencií výlučne silami 

vlastného obyvateľstva. V tomto snažení nemá kapitola 15 Ústavy RF 

žiaden význam, pretože znovuzískanie plného rozsahu kompetencií vo 

sfére vyšších priorít riadenia je možné iba pri získaní úplnej koncepčnej 
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moci.  

Koncepčná moc je vo svojej prirodzenosti autokratická a ignoruje 

všetky VOLBY a písané zákony.  

Vo vzťahu k Rusku to znamená to, čo mal na mysli ruský poľný maršal 

Christofor Antonovič Minich, keď povedal, že „Ruský štát ...je riadený 

priamo samým pánom Bohom“.  

Meno hlavy štátu, kto je ten, kto riadi, nehrá žiadnu úlohu, dôležité 

je, aby to bol štátotvorný vládca a nie p-rezident.  

P.S. Pre plnšie pochopenie podstaty otázok analyzovaných v tomto 

materiáli odporúčame prečítať analýzu «Революция неизбежна? или!)  
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