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Prijímateľ

Názov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sídlo

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Partner

-

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Banská Bystrica

Obec
Banská Bystrica

Ulica
Kuzmányho

Číslo
1

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR
Čerpané výdavky
projektu v EUR po
schválení záverečnej
ŽoP

Začiatok realizácie aktivít
projektu
09/2010
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
12/2013
2 078 218,46
1 974 307,54
103 910,92
1 858 127,20
1 765 220,81
92 906,39

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Cieľom je koordinácia výskumu v oblasti
medzinárodného krízového manažmentu v systéme
medzinárodných vzťahov a aktualizácia podľa
požiadaviek spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1
Vytvorenie simulačného a prognostického pracoviska
pre podporu výskumu v oblasti medzinárodného
krízového riadenia.
Špecifický cieľ projektu 2
Teoretický výskum vybraných problémov
medzinárodných vzťahov s dôrazom na medzinárodný
krízový manažment.
Špecifický cieľ projektu 3
Medzinárodný krízový manažment – priama aplikácia
teoretického výskumu do praxe
1.

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – ženy
10/10 (100%)

2.

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – muži
10/10 (100%)

3.

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a
partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
– ženy
3/3 (100%)

4.

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a
partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
– muži
3/3 (100%)

5.

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú
podporu – ženy
5/5 (100 %)

6.

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú
podporu – muži
5/5 (100%)

7.

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí
využívajú poskytnutú podporu
10/10 (100%)

8.

Počet vytvorených širokopásmových sietí
medzi pracoviskami výskumu a vývoja
1/1 (100%)

Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

1.1 Budovanie IKT infraštruktúry centra
excelentnosti

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Cieľ aktivity:
Aktivita má dva základné ciele. Prvým je obstaranie
tovarov a služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych
predpisov ako aj smerníc a nariadení EU, za účelom
naplnenia
vedecko-výskumných
cieľov projektu
a vybudovania
simulačného
a prognostického
pracoviska podporujúceho vedecko-výskumné aktivity
v oblasti medzinárodného krízového riadenia a
bezpečnosti.
Ďalším cieľom je prostredníctvom obstarania a
inštalácie informačných a komunikačných technológií
rozšíriť technickú infraštruktúru Centra excelentnosti na
moderné a efektívne vedecko-výskumné pracovisko
umožňujúce
virtuálnu
kolaboráciu
partnerov
prostredníctvom
najmodernejších
hardvérových
a softvérových technológií, čo umožní prepojenie
výsledkov vedeckého výskumu s praxou a podporí
riešenie špecifických otázok a výziev bezpečnostného
prostredia Slovenskej republiky a ich uplatnenie pri
tvorbe
základných
strategických
dokumentov
Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti.
Výstup aktivity:
Výstupom aktivity bude rozšírenie Centra excelentnosti
o simulačné a prognostické pracovisko podporujúce
vedecko-výskumné aktivity v oblasti medzinárodného
krízového riadenia a bezpečnosti pre zabezpečenie
potrieb vedeckého výskumu s možnosťou flexibilného
zapojenia vedeckých pracovníkov zo spolupracujúcich
pracovísk tak z domáceho (AOS v Liptovskom
Mikuláši) ako aj zahraničného prostredia (Ecoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, Military Academy, Francúzsko).
Vytvorenie uvedeného pracoviska je základným
predpokladom pre úspešnú realizáciu jednotlivých
vedecko-výskumných aktivít a činností týkajúcich sa
predmetného výskumu.
Naplnenie výstupu:
V rámci implementácie predmetnej aktivity bolo
vytvorené
špeciálne
simulačné
a prognostické
pracovisko – Centrum excelentnosti krízového riadenia,
ktorého základným predmetom činnosti a pôsobnosti je
skvalitnenie vedecko-výskumnej činnosti, príprava
novej generácie vedecko-výskumných pracovníkov,
ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre prax
v oblasti medzinárodných vzťahov s dôrazom na
medzinárodný krízový manažment.
2.1 Legálne prostriedky riešenia humanitárnych
problémov ako dôsledkov medzinárodných

konfliktov a kríz
Cieľ aktivity:
Humanitárne krízy dnes postihujú mnohé regióny
poznačené konfliktným vývojom, pričom často sa zdá,
že jediným riešením je zásah medzinárodného
spoločenstva,
a to
napríklad
prostredníctvom
ozbrojenej humanitárnej intervencie alebo neozbrojenej
humanitárnej intervencie. Výber konkrétneho riešenia
konkrétnej humanitárnej krízy je nezriedka veľmi zložitý
najmä preto, že s humanitárnou krízou často súvisí aj
nárast organizovaného zločinu a jej súčasťou bývajú aj
zločiny podľa medzinárodného práva (napríklad
genocída, zločiny proti ľudskosti či vojnové zločiny).
Cieľom aktivity bude vypracovať modely správania sa
medzinárodného spoločenstva v prípade nutného
zásahu tak, aby zostávali v rámcoch platného
vnútroštátneho práva
i medzinárodného práva a
súčasne, aby zohľadňovali nové aspekty, ktoré platná
právna úprava neobsahuje, a ktoré sú súčasťou
postkonfliktného vývoja.
Výstup aktivity:
Individuálne a kolektívne prezentácie výsledkov na
kolokviálnej
úrovni
so
zapojením
vybraných
relevantných inštitúcií (MZV SR, MO SR, AOS
Liptovský Mikuláš, Žilinská Univerzita v Žiline,
Slovenská Atlantická Komisia, SAV a iné) v podobe:
 8 workshopov,
 3 vedeckých seminárov.
Spracovanie dát z odborného výskumu umožní
zostavovať nasledovné typy výstupov:
 4 odporúčacie správy pre tretie strany (viď.
vyššie),
 4 analýzy resp. vedecké štúdie.
Naplnenie výstupu:
Predmetná aktivita bola realizovaná ako výskumná,
edukačná a publikačná činnosť zameraná na sumarizáciu a zhodnotenie platnej medzinárodno-právnej
úpravy týkajúcej sa riešenia humanitárnych kríz, ktorej
súčasťou bude identifikácia rôznych spôso-bov
a foriem uskutočňovania humanitárnych intervencií.
2.2 Stratégie manažovania medzinárodných
konfliktov a kríz
Cieľ aktivity:
Súčasnú bezpečnosť ohrozujú aj ozbrojené konflikty,
ktoré majú rôzne príčiny a pozadie. Je preto potrebné
rozčleniť výskumnú agendu ozbrojených konfliktov na
parciálne časti, ktoré je možné skúmať jednotlivo
v rámci rôznych vedeckých disciplín a teoretických
prístupov. Analýzou je možné dôjsť k výsledkom, ktoré
môžu priamo formulovať konkrétnu zodpovednosť

aktéra (štátu, skupiny, hnutia a.p.) Syntézou
skúmaných oblastí je možné špecifikovať príčiny
rôznych druhov konfliktov a prognózovať ich vývoj
(Balkán, Stredný a Blízky východ, post-sovietske
územia) a najmä vzťah týchto konfliktov k bezpečnosti
a účasti na nich pre SR, alebo pre štáty strednej
Európy.
Výstup aktivity:
Individuálne a kolektívne prezentácie výsledkov na
kolokviálnej
úrovni
so
zapojením
vybraných
relevantných inštitúcií (MZV SR, MO SR, AOS
Liptovský Mikuláš, Žilinská Univerzita v Žiline,
Slovenská Atlantická Komisia, SAV a iné) v podobe:
 8 workshopov
 3 vedeckých seminárov
 1 vedeckej konferencie
Spracovanie dát z odborného výskumu umožní
zostavovať nasledovné typy výstupov:
 4 odporúčacie správy pre tretie strany (viď.
vyššie)
 4 analýzy resp. vedecké štúdie.
 1 kolektívna monografia – monografia bude
súhrnom vedecko-výskumných poznatkov
získaných výskumom zo všetkých troch aktivít
špecifického cieľa dva, nakoľko sú riešené
súbežne, rozsah monografie: cca 200 strán,
200 kusov, pevná väzba
 1 zborník z vedeckej konferencie
v elektronickom formáte.
Naplnenie výstupu:
Predmetná aktivita bola realizovaná ako výskumná
činnosť zameraná na analýzu vedeckých poznatkov
z rôznych disciplín, na ich sumarizáciu, triedenie
a kategorizáciu. Aktivita spájala prvky teórie, praxe,
krízového
manažmentu,
prevencie,
riešenia
medzinárodných konfliktov a postkonfliktnej stratégie.
2.3 Sociálne skupiny v pozadí vnútroštátnych
a medzinárodných konfliktov
Cieľ aktivity:
Vnútroštátne a medzinárodné konflikty sú výslednicou
napätí medzi rôznymi sociálnymi skupinami, ktoré sú
orientované spoločným záujmom. Realizátormi týchto
konfliktov sú problémové skupiny, ktoré systematicky
rozdeľujeme na extrémistické skupiny, polovojenské
a vojenské skupiny, teroristické skupiny, skupiny
organizovaného zločinu a iné. V pozadí ozbrojených
konfliktov môžu stáť však aj ďalšie skupiny, ktorých
záujem mohol byť z hľadiska programu a využívaných
prostriedkov riešenia problému odlišný a vzhľadom
k výberu spôsobov riešenia jednotlivých konfliktov ich

môžeme chápať ako skupiny konštruktívne. Ozbrojený
konflikt je potom možné chápať ako zlyhanie týchto
konštruktívnych skupín vo svojej funkcii, resp.
presadenie sa problémových skupín v tejto hre
politických síl.
Cieľom aktivity je skúmanie podmienok, za ktorých sa
formujú
ozbrojené
a iné
relevantné
skupiny
(problémové a konštruktívne), charakterizovanie ich
vnútornej štruktúry a zloženia, ich cieľov a ideového
potenciálu,
ako
aj
ďalších
dostupných
a analyzovateľných znakov.
Výstup aktivity:
Individuálne a kolektívne prezentácie výsledkov na
kolokviálnej
úrovni
so
zapojením
vybraných
relevantných inštitúcií (MZV SR, MO SR, AOS
Liptovský Mikuláš, Žilinská Univerzita v Žiline,
Slovenská Atlantická Komisia, SAV a iné) v podobe:
 8 workshopov,
 3 vedeckých seminárov.
Spracovanie dát z odborného výskumu umožní
zostavovať nasledovné typy výstupov:
 4 odporúčacie správy pre tretie strany (viď.
vyššie),
 4 analýzy resp. vedecké štúdie.
Naplnenie výstupu:
Predmetná aktivita bola realizovaná ako výskumná
činnosť prostredníctvom metódy štúdia dostupných
dokumentov.
3.1 Praktická príprava vedecko-výskumného
pracovníka pre oblasť medzinárodného krízového
riadenia
Cieľ aktivity:
Vedecko-výskumné (ale i študijné) programy týkajúce
sa bezpečnosti môžu mať rôzne vyústenie – teoretické,
ako podklady pre legislatívu, ale aj ako praktická
príprava pre univerzálneho odborného pracovníka pre
oblasť medzinárodného krízového riadenia či ochrany
obyvateľstva. Cieľom tohto vyústenia je pripraviť
a zrealizovať komplex rôznych zručností a vedomostí,
ktoré by umožnili prostredníctvom tréningu vyškoliť
vedecký tím projektu, ktorý bude schopný spracovať
konkrétne scenáre napr. pre prevenciu, organizačné
opatrenia, administratívne opatrenia, fyzické opatrenia
a bezpečnostné opatrenia pre tajné informácie.
Výstup aktivity:
Ako
výstupy
budú
slúžiť
vždy
konkrétne
kvantifikovateľné
údaje
–
počet
scenárov
(nakúpených), počet vedeckých pracovníkov, ktorí sa
podieľali na príprave a vyhodnocovaní tréningu, počet

simulačných tréningov, počet zúčastnených osôb,
počet aplikovaných situácií.
Naplnenie výstupu:
Realizácia predmetnej aktivity projektu začala
a prebiehala v súlade so schváleným časovým
harmonogramom.
3.2 Vytváranie situačných scenárov a prognóz pre
riadenie procesov medzinárodných konfliktov
a kríz
Cieľ aktivity:
Cieľ aktivity je teoretický výskum definovaný v druhom
špecifickom
cieli
realizovaný
za
podpory
špecializovaných
simulačných
a prognostických
softvérov. Závažnosť tohto výskumu vyžaduje jeho
rozdelenie na dve etapy:
1. etapa bude prebiehať ako koordinácia – teoretické
poznatky budú podporené konkrétnym typom
špecializovaného hardwarovo-softvéroveho systému.
Táto koordinácia by mala prispieť ku skvalitneniu
a spresneniu výstupov teoretického výskumu zo
špecifického cieľa číslo dva.
2. zámerom druhej etapy projektu je opačný postup –
vytváranie nových situačných scenárov a prognóz,
ktoré budú koncipované ako univerzálne a špecifické
riešenia vytvorené na mieru podľa aktuálnej
spoločenskej/bezpečnostnej potreby.
Výstup aktivity:
Vzhľadom na cieľ aktivity budú výstupmi konkrétne
kvantifikovateľné údaje:
 počet spracovaných a získaných
kvantifikovaných údajov
 počet vytvorených logických vzorcov
 počet vytvorených scenárov
Naplnenie výstupu:
Realizácia predmetnej aktivity projektu začala
a prebiehala v súlade so schváleným časovým
harmonogramom.

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

-

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:
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