Jozef Meteňko a kolektív výskumného tímu Slovensko a UNICRI

Európsky dom bezpečnosti významných udalostí – The House,
vývoj, stav a perspektívy
Anotácia: Autori v príspevku analyzujú a prezentujú kvalitatívne a kvantitatívne stránky vývoja, stavu
a niektorých výsledkov projektu „The House“. Z hľadiska jeho vzniku sa zameriavajú na normatívnu stránku
európskych pravidiel dobrého zaobchádzania v súvislosti s významnými / hromadnými udalosťami v Európe.
Temporálne analyzujú obsah a základné problémy metodológie tohto významného európskeho bezpečnostného
výskumného projektu. Poukazujú na dôsledky aktuálneho nekoherentného systému bezpečnostných opatrení
a ich plánovania v Európe. Ukazujú tiež na spätnú väzbu medzi výskumom, jeho výsledkami a praktikmi –
plánovačmi bezpečnostných opatrení počas významných udalostí. Identifikujú silné a slabé stránky projektu a
hľadajú riešenia na zlepšenie. Taktiež sa pokúšajú interpretovať mechanizmy a prvky, ktoré majú vplyv na
výslednú kvalitu výstupov projektu v súlade s požiadavkami noriem a štandardov EÚ, založených napríklad na
Štokholmskej výzve. Štúdia je čiastočným výstupom výskumnej úlohy „Posilnenie európskej koordinácie v
oblasti národných výskumných programov bezpečnosti pri významných udalostiach“, (VÝSK. 172), grantová
dohoda číslo 285099, vo výzve 7. rámcového programu EÚ, SEC-2011.7.1-1 Coordination of national research
programmes in the area of security research (ERA-NET), téma 10: Bezpečnosť.
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Úvod
Akadémia Policajného zboru v Bratislave je jediným zástupcom Slovenskej republiky
v projekte „The House“. Toto anglické slovo je akronymom pre projekt regionálnej
(európskej) platformy pre koordináciu bezpečnostného výskumu významných udalostí v
Európe. Projekt, ktorý spája 24 členských štátov Európskej únie, je realizovaný od marca
2012 do februára 2014. Nadväzuje na dva predchádzajúce projekty, ktoré Európska komisia
financovala, EU-SEC a EU-SEC II (pozri nižšie). Všetky projekty koordinovala a koordinuje
OSN prostredníctvom svojej Medziregionálnej organizácie pre zločin a spravodlivosť,
výskumný ústav (UNICRI). Cieľom projektu je dosiahnuť koordináciu vo fáze
bezpečnostných plánovaní významných udalostí v Európe a prispieť k prijatiu spoločnej
policajnej spolupráce a rovnakého prístupu na úrovni Európskej únie.
Cieľom štúdie je analyzovať niektoré stránky tohto rozsiahleho výskumného projektu. Štúdia
má za cieľ predovšetkým prezentovať už dosiahnuté a doteraz nepublikované výsledky
výskumu, ale aj užitočné skúsenosti a výsledky metodológie tvorby európskych projektov
takéhoto rozsahu. Obsah štúdie je preto zameraný v prvom rade na temporálne analýzy
historických aspektov a vývojové trendy v oblasti bezpečnosti významných udalostí
v Európe. Táto časť štúdie vznikla ako prezentácia spolupráce slovenskej časti výskumného
tímu a manažmentu projektu. Historická analýza a jej výsledky sú dôležité pre pochopenie
temporálnych stránok projektu a podobných projektov najmä do budúcnosti.
Najpodstatnejším cieľom hlavnej časti štúdie je prezentovať slovenskému čitateľovi
i odborníkom v oblasti policajných vied a plánovania bezpečnosti významných udalostí
doterajšie výsledky kvalitatívnych výskumov, na ktorých sa aj niektorí z našich plánovačov
a manažérov podieľali a podieľajú.
UNICRI a významné udalosti
UNICRI bola založená v roku 1967 s cieľom podporiť členské štáty v oblasti
prevencie kriminality a trestného súdnictva. Na podporu svojho mandátu UNICRI používa
akčne orientovaný výskum s cieľom pomôcť pri formulovaní lepších politík a konkrétnych
intervenčných programov. V tejto súvislosti UNICRI identifikuje oblasti spoločného záujmu
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členských štátov, ktoré majú zásadný význam pre medzinárodné spoločenstvo všeobecne, na
ktoré sa má na základe realizovaných výskumov a analýz sústrediť pozornosť. Bezpečnostné
plánovanie dôležitých udalostí je práve jednou z týchto oblastí.
Významné udalosti sú veľkou príležitosťou a výzvou vzhľadom na to, že sú často
sprevádzané podstatným zvýšením finančných, ľudských, technologických a iných zdrojov,
ktoré sú k dispozícii pre národnú bezpečnosť a jej plánovanie. Ako výsledok významné
udalosti ponúkajú financie a dostupnosť zdrojov na rozšírenie alebo budovanie modernej a
efektívnej bezpečnostnej infraštruktúry, ktorá umožňuje väčšiu bezpečnosť pri zníženej
hladine vyžadovanej policajnej práce. Navyše, významné udalosti umožňujú zavedenie
systémov a postupov, obstarávanie zariadení a odborných znalostí, rozvoj vzdelávania a
rozširovanie kapacity, a to spôsobom, ktorý je inovatívny a má zmysluplné nielen ciele, ale aj
nástroje a postupy dosahovania. Týmto spôsobom sa poskytuje historický aspekt vývoja v
bezpečnostných vnútroštátnych postupoch plánovania a budovania bezpečnostných štruktúr,
najmä štruktúr potrebnej a primeranej reakcie, rovnako ako nové formy myslenia v reakcii na
nové hrozby pre národnú bezpečnosť a podporu medzinárodnej spolupráce medzi
bezpečnostnými plánovačmi.
Po identifikácii významných udalostí ako oblasti, ktorá potrebuje medzinárodnú
koordináciu, UNICRI spustila svoj globálny program na bezpečnostnú kontrolu významných
udalostí v roku 2002. Na tento program bola následne orientovaná výslovná podpora zo
Spojených národov a Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC), ktorá uznesením číslo
2006 / 28 vyzvala UNICRI pokračovať a rozširovať výsledky svojej práce v tejto oblasti a
vyzvala členské štáty, aby spolupracovali a požiadali UNICRI o pomoc pre bezpečnostné
plánovanie významných udalostí.
Počas činnosti a práce UNICRI na rozvoji v tejto oblasti je spoločným menovateľom
jej zameranie na činnosti na regionálnej úrovni (myslí sa tým úroveň národná a medzištátna
na úrovni kontinentov). Vyplýva to z poznania, že programy a projekty realizované medzi
krajinami s podobným sociálnym, politickým a ekonomickým prostredím a príbuzného sociokultúrneho a inštitucionálneho rámca môžu byť vykonané efektívnejšie a výsledky úspechu
možno vidieť v celom regióne.
Na základe tohto prístupu bol projekt EU – SEC, ktorý začala UNICRI v roku 2004, ako prvý
projekt regionálnej platformy pre koordináciu bezpečnosti pri významných udalostiach v
Európe. Následne v roku 2007 UNICRI začala podobný projekt pre regionálnu platformu pre
koordináciu zabezpečenia významných udalostí v Amerike.
EÚ – SEC a EU – SEC II1
EU – SEC, ktorá zahŕňala 10 členských štátov EÚ, bola financovaná z prostriedkov 6.
rámcového programu – Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel (DG Enterprise)
Európskej komisie. Výskumné úlohy projektu boli zamerané na podporu a koordináciu v
národných výskumných činnostiach týkajúcich sa bezpečnosti pri významných udalostiach.
Projekt EU – SEC propagoval spoločnú metodiku pre koordináciu národných výskumných
programov v oblasti bezpečnosti pri významných udalostiach na európskej interregionálnej
úrovni. Okrem toho v projekte realizovaný výskum bol zameraný na rozvoj policajnej etiky a
partnerstvá verejného a privátneho sektora pri plánovaní významných podujatí a ďalšie
problémy identifikovala výskumná skupina ako tematické priority pre budúce výskumné
aktivity (z ktorých sa neskôr mohol stavať projekt v rámci EU – SEC II, jeho detaily budú
popísané v ďalšej časti štúdie). Navyše tým, že projekt stanovuje koordinačnú platformu
koncových používateľov, EU – SEC položila základy na vytvorenie "Európskeho domu
zabezpečenia významných udalostí", známeho v súčasnosti pod akronymom „The House“.
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Na základe tohto úspechu a výsledkov EU – SEC bol navrhnutý a po revízii schválený
nadväzujúci projekt EU – SEC II. Ten sa začal v roku 2008, do konca jeho trvania zahŕňal
partnerov z 22 členských štátov únie,2 medzi nimi aj zo Slovenska.
Členovia konzorcia EU – SEC II
Konzorcium EU – SEC II sa skladalo zo zástupcov nasledujúcich organizácií3:
Názov účastníckej organizácie
Výskumný
ústav
medziregionálnej
a spravodlivosti OSN
Európsky policajný úrad
Bundesministerium für Inneres
Nemecká policajná univerzita
Cuerpo Nacional de Policía
Ministerstvo vnútra – Policajné oddelenie
Direction Générale de la Police Nationale
Metropolitná policajná služba
An Garda Siochana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

kriminality

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo vnútra
Centrum pre bezpečnostné štúdiá
Policajná akadémia Lotyšska4
Ministerstvo vnútra a administratívnej reformy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Akadémia Ministerstva vnútra
Policijska uprava Maribor (Police Directorate Maribor)
Estónska rada pre políciu a hraničnú stráž
Cyperská polícia
Maďarské národné policajné riaditeľstvo
Maltský policajný zbor
Švédska národná polícia
Národné policajné oddelenie – Národná policajná vysoká
škola
Štátna polícia Ministerstva vnútra Lotyšskej republiky

Skrátený názov
UNICRI

Štát
Taliansko

EUROPOL
BM.I
DHPol
CNP
SMPO
D.G.P.N.
MetPo
An Garda
Soichana
MinInterno
MinJus
GCS/MAI
KEMEA
LPA
MoAI
MINV
Academy of MoI
PU Maribor
MoI
Cyprus Police
ORFK
MinMALTA
Polisen
POSD

Holandsko
Rakúsko
Nemecko
Španielsko
Fínsko
Francúzsko
Veľká Británia
Írsko

State Police5

Lotyšsko

Taliansko
Holandsko
Portugalsko
Grécko
Lotyšsko
Rumunsko
Slovensko
Bulharsko
Slovinsko
Estónsko
Cyprus
Maďarsko
Malta
Švédsko
Dánsko

EU – SEC II sa v svojom základe pokúšala o identifikovanie kľúčových oblastí
bezpečnostného plánovania dôležitých udalostí, ktoré si vyžadovali ďalšie koordinácie na
medzinárodnej úrovni. Na základe toho došlo k formulácii niekoľkých štandardov a priorít
pre ďalší výskum6 definovaný alebo spracovaný v samotnom EU – SEC II a sú súčasťou
záverečnej správy z tohto projektu. Tieto štandardy sú rozdelené do dvoch hlavných skupín
prezentovaných ako „Nástroje pre rozvoj" a "zavádzané normy". Detaily možno
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The Member States of EU-SEC II were Austria, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Malta, the Netherlands, Portugal, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom.
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Názvy účastníckych organizácií a skrátené názvy sú reprodukované z pracovných dokumentov EU-SEC II
(Príloha 1 zo 16. februára 2011).
4
Lotyšská Policajná akadémia prestala existovať v decembri 2009.
5
Štátna polícia prevzala úlohu Lotyšskej Policajnej akadémie v konzorciu od januára 2010.
6
Further information on these standards can be found in ‘Foundations of the European House of Major Events
Security. A Manual for the International Coordination of Major Events Security Research in Europe’, Turin,
2011. - Slovenská verzia záverečnej správy a súčasne podstata Manuálu, rovnako ako samotný Manuál v
originálnej anglickej verzii je súčasťou knižného fondu A PZ...
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konfrontovať v záverečnej správe7 ktorá je uložená v knižnici Akadémie PZ v Bratislave
alebo v texte anglickej verzie „Manuálu.....“8, ktorý je tiež k dispozícii v knižnici A PZ.
Projekt vypracoval štandardy stanovené vo vzťahu k štyrom oblastiam:
• IPO Security Model plánovania : plánovanie zabezpečenia významných udalostí, ktoré
môžu byť prispôsobené v každej krajine na jej špecifické potreby. Materiál ako priebežná
výskumná správa v rámci projektu „The House“ je v čase prípravy tejto štúdie spracovávaný
slovenským národným výskumným tímom. Po spracovaní bude súčasťou knižničného fondu
A PZ a predpokladáme, že bude vhodne využitá v študijnom programe 8.3.1 najmä pre
špecializáciu, alebo predmety poriadkových policajných činností.
• Partnerstvo verejného a súkromného sektora (PPP) : Smernice pre posudzovanie, stanovenie
a využitie PPP.
• Manažment médií: Pokyny pre informačné policajné zložky zamerané jednak na hovorcov
ako aj na manažérov a bezpečnostných plánovačov, ako aj všeobecne o pestovaní a riadení
symbiotických vzťahov s médiami. V štádiu spracovania sa na tejto časti výskumu vedeného
nemeckým partnerom výrazne podieľala aj slovenská strana.
• Etické a prevádzkové normy pre bezpečnosť a bezpečnostné produkty: Nástroj slúži na
preskúmanie dodržiavanie odporúčaní Rady Európy "Európsky kódex policajnej etiky" a
zabezpečovanie kvality procesu prenosu nových bezpečnostných produktov do každodenného
života, ako aj mechanizmy každodennej kontroly výkonu policajných činnosti v duchu nielen
národných, ale aj európskych štandardov etického zaobchádzania.
Ďalšie tri nástroje pre rozvoj boli definované:
• Databáza špecializovaného technického vybavenia (STEP) - popisná a grafická databáza
špecializovaného technického vybavenia, ktoré každý partner bude môcť zdieľať s cieľom
podporiť plánovanie a rozhodovanie o obstarávaní, využití, prípadne zapožičaní takejto
výbavy.
• Európsky register významných udalosti (EMER) - databázový alebo registrový systém
informácii, ktorý umožní zaregistrovať "udalosti“ s cieľom prístupu iných partnerov k týmto
informáciám, alebo priamej účasti na podujatí v rámci "Hostingu orgánov zabezpečujúcich
major event".
.• Vzdelávanie a vytváranie sietí - na podporu a zvyšovanie povedomia o "dome služieb“
medzi policajnými silami EÚ v spolupráci s Európskou policajnou akadémiou (CEPOL) a to
aj v jej inovovanej podobe.
Konečným výstupom EU - SEC II bol manuál "základov Európskeho domu
bezpečnosti na významných udalostiach" na ktorý sme už odkazovali vyššie a tento bol
súčasne prostriedkom, ktorý „The House“ priniesol do prvej, zatiaľ viac teoretickej roviny
existencie.
Niektoré štáty, ktorých normatívy boli hlavným zdrojom pre tvorbu komplexných
noriem sa v svojej bezpečnostnej praxi pokúsili v období od roku 2011 postupne zavádzať
tieto štandardy do policajnej plánovacej a kontrolnej praxe významných udalostí.
METEŇKO, J., BINDEROVÁ, M. Koordinovanie národného výskumu a politiky na zaistenie bezpečnosti pri
významných udalostiach v Európe EU SEC II : Záverečná správa zahraničnej medzinárodnej vedeckovýskumnej
úlohy : FP7 Grant Agreement (2008-2011). / Sprac. spr. Jozef Meteňko, Prekl. Martina Binderová. - 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ, 2012. - 111 s., VÝSK. 173.
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EU_SEC II Consorcium, Foundations of the European House of Major Events Security : A Manual for the
International Coordination of Major Event Security Research in Europe [Základy Európskeho domu
významných udalostí : Manuál pre medzinárodnú koordináciu v bezpečnostnom výskume významných udalostí
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Prezentáciu základných poznatkov z tohto výskumu je možné ukázať napríklad na formulácii
základných nástrojov pre pokračujúci projekt „The House“, vrátane ich „hypotetických
vlastníkov“:
Bolo vybudovaných sedem objektov jednotlivých úloh „CTM“ - nazývaných
v metodológii tiež ako nástroje, na otestovanie v praxi a ďalší rozvoj v projekte „The House“
od konca r. 2011 do konca r. 2013. 9
CTM 1
CTM 2
CTM 3
CTM 4
CTM 5
CTM 6
CTM 7

IPO model plánovania bezpečnosti
Osvedčené postupy v partnerstve verejného a súkromného sektoru
Smernice na manažovanie médií pri významných udalostiach
Etické a operatívne štandardy pre produkty bezpečnosti
Súbor špecializovaného technického vybavenia (STEP.)
Európsky register významných udalostí (EMER)
Vzdelávanie a budovanie siete /CEPOL

Dánsko
Veľká Británia
Taliansko
Rakúsko
Estónsko
Portugalsko
Francúzsko

Projekt „THE HOUSE“
Projekt „The House“ beží od marca 2012 s plánovaným ukončením do februára 2014
a je financovaný z prostriedkov Európskej komisie v rámci 7. rámcového programu
Generálneho riaditeľstva EK (DG) pre podnikanie a priemysel. Projekt bol zahájený
z dôvodu testovania noriem, ktoré boli výsledkom dlhoročného skúmania v projekte EÚ SEC II a popísané ako spoločné normy EÚ. Rovnako ako u partnerov predchádzajúceho
projektu, projekt „The House“ zaznamenal rozšírenie počtu členov v konzorciu, ktorého sa
teraz zúčastňujú partneri z 24 členských štátov EÚ.10 Členom konzorcia nie je v súčasnosti
žiadny účastník len z 3 členských krajín EU – chýbajú Belgicko, Česká republika
a Luxembursko.
Proces "testovanie" týchto noriem a spoločných noriem EÚ je záujmom všetkých
partnerov projektu. Každý z projektových partnerov, ktorí sa zúčastnili aktivít "sprievodnej
akcie" sa podieľa osobitným spôsobom na realizácii projektu. Úlohy sú rozdelené na základe
porady vedúcich výskumníkov z jednotlivých štátov - účastníkov projektu a manažmentu
projektu - (Network Steering Committee). Bázickým cieľom testovania je verifikácia každej
definovanej normy v „The House“ vo vzťahu k prijatej a reálne existujúcej národnej praxi. Po
konzultáciách s partnermi projektu, počas ktorých boli uvažované výbery z viac ako 30
významných udalostí, bolo vybraných osem významných udalostí ako objekt testovania.
Zvláštna pozornosť bola venovaná na dosiahnutie rovnováhy medzi množstvom športových
súťaží, masových zhromaždení rôzneho druhu a politických summitov. Základom pre
testovanie sú také aktivity, ako je plánovanie vyplývajúce z bezpečnostných opatrení, pričom
pre každú z týchto udalostí sa veľmi líšia. Najvýznamnejšiu pozíciu subjektov skúmania tu
majú národní plánovači bezpečnostných opatrení počas významných udalostí.
Význam zapojenia do projektu pre slovenskú stranu - oficiálne Ministerstvo vnútra
SR a reálne výskumným tímom z Akadémie PZ v Bratislave, vidíme predovšetkým
v možnosti využiť a otestovať svoje schopnosti na medzinárodnom výskumnom projekte,
ktorý bol spracovaný vo výzve 7. rámcového programu EU. Podľa našich informácii ide
o prvý takýto pokus - ktorý reálne začal v rámci vstupu ako partnera do projektu EU - SEC II.
Skúsenosti s využitím iniciačných a aplikačných postupov v rámci Výzvy SEC-2011.7.1-1
Coordination of national research programmes in the area of security research (ERA-NET),
METEŇKO, J., BINDEROVÁ, M. Koordinovanie národného výskumu a politiky na zaistenie bezpečnosti pri
významných udalostiach v Európe EU SEC II : Záverečná správa zahraničnej medzinárodnej vedeckovýskumnej
úlohy : FP7 Grant Agreement (2008-2011). / Sprac. spr. Jozef Meteňko, Prekl. Martina Binderová. 1. vyd.
Bratislava : Akadémia PZ, 2012. - 111 s., VÝSK. 173. s. 4/ p1.
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pre tému 10: Bezpečnosť, je predovšetkým v tom, že Slovensko je celkovo pomerne málo
zastúpené v projektoch najvýznamnejšieho výskumného európskeho programu - 7.
Rámcového programu, ktorý síce prakticky končí, ale jeho pokračovanie v Horizonte 2020 je
pre výskumné aktivity v európskom výskumnom priestore najvýznamnejšou perspektívou.
V podobnom duchu a ešte výraznejšie je možné hovoriť o téme 10: Bezpečnosť. Slovenská
republika je v 6. a 7. rámcovom programe v téme 10 zastúpená len niekoľkými SME
organizáciami a jednou vysokou školou v spojení s ministerstvom, čo je práve náš prípad.
Oblasť bezpečnosti a jej transformovaná verzia v Horizonte 2020 je tou oblasťou, v ktorej by
mala Akadémia PZ v Bratislave výsostne aktivizovať svoje výskumné sily a ciele.
O komplikovanosti prípravy a realizácie takýchto projektov s veľkým množstvom
partnerov svedčí napríklad takmer ročná príprava projektu : „Posilnenie európskej
koordinácie v oblasti národných výskumných programov bezpečnosti pri významných
udalostiach“, ktorého anglická verzia : “Enhancing European Coordination for National
Research Programmes in the Area of Security at Major Events” bola diskutovaná v prípravnej
fáze takmer 4 mesiace a napokon schválená príslušným donorom, najmä vďaka aktivite
vynikajúceho manažmentu projektu v tom čase vedeného manažérom Contarettim. Samotný
akronym - skratka návrhu projektu: „The House“ vznikla pôvodne ako koncept efektívneho
presviedčania komisie s emotívnym kontextom spoločného európskeho domu bezpečného pre
všetkých obyvateľov Európy, v duchu Štokholmského programu.
Samotná dĺžka projektu - predpokladané trvanie: február 2012 – február 2014, nebola
zvolená náhodne. Začiatok je spojený so schvaľovacím cyklom predchádzajúceho projektu
EU - SEC II a koniec bol navrhovaný ako prielom do obdobia predpokladaného vyhlasovania
nových výziev v rámci Horizont 2020. Ako môžeme v súčasnosti registrovať tento
predpoklad sa presne nenaplnil, napriek tomu sa predpokladá intenzívna spolupráca všetkých
zapojených partnerov v novom koncepte štruktúry projektov od roku 2014. Po poslednom štvrtom riadiacom výbore môžeme vysloviť očakávanie o predĺžení aktuálneho projektu do
konca septembra 2014 - presne v duchu komentovaného taktického prístupu k timingu
projektu. Samozrejme s predpokladom, že revízny proces prejde úspešne schvaľovacím
procesom donora.
Financovanie projektu orientovaného výskumne a strategicky v európskom
bezpečnostnom priestore je založené na Type schémy financovania: Koordinačné a podporné
činnosti, čo okrem obsahového zamerania určuje aj mechanizmus prefinancovania ročnými
tranžami pre každého výkonného partnera na začiatku účtovného obdobia. Sumy plánované
v podobných projektoch majú tendenciu pokrývať najmä personálne náklady času stráveného
na projekte a cestovné, prípadne iné dovolené náklady - v tomto type projektu teda najmä
koordinačné. Celkové predpokladané náklady projektu boli podľa etapizácie a jednotlivých
úloh (Tasks 1.1 - 4.3) a pracovných balíkov (Work Package) wp1-4 po revízii EK stanovená
na 2,258,211.50 euro. Náklady pre partnera za Slovenskú republiku na celé obdobie projektu
sa predpokladajú v sume:
64 600 / 54.800 euro. Alternatíva je súčasťou „redukčnej
a poistnej politiky“ komisie, pričom rozdielne sumy tvoria depozit pre prípadné potreby
projektu.
Začiatok účtovného obdobia - február nie je, vzhľadom na obvyklé mechanizmy
financovania preferované na Slovensku, zvolený najšťastnejšie. Pre slovenského partnera to
znamená okrem priebežných administratívnych činností, ktoré sú okrem samotného výskumu
veľmi náročné na čas a znalosti potrebných normatívov a úkonov, ďalšie nároky
predovšetkým vo vzťahu k hodnoteniam a ukončeniam kalendárnych rokov. Teda účtovanie
i hodnotenia sú realizované 2 krát v jednom účtovnom období čo tiež zbytočne komplikuje
situáciu a zvyšuje nároky na časové nároky na výskumníkov projektu. Podobná situácia je ale
aj pri väčšine kolegov ostatných partnerov projektu.
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Grantová dohoda projektu „The House“ je vedená pod číslom: 285099. Koordinátor
projektu v čase jeho prípravy a štartu bol Alberto Pietro Contaretti, z UNICRI - OSN,
v priebehu roka ukončil svoje pôsobenie v projekte a v súčasnosti je manažérkou projektu
pani Dr. Barbara Rohman z rovnakej organizácie. Výskumný tím tvoria zástupcovia 26
partnerov projektu z krajín EU. Pre lepšie pochopenie štruktúry partnerov uvádzame
prehľadnú tabuľku, ktorá prezentuje previazanosť policajných organizácii zastúpených
príslušnými ministerstvami, policajnými prezídiami, ale aj policajnými univerzitami
a vysokými školami v predchádzajúcej analýze projektu EU SEC II.
Formálne je účastník za Slovenskú republiku označený akronymom: MINV-APZ.
Reálne je celý projekt, jeho obsahová a formálna realizácia za Slovenskú republiku, vedený
a účtovaný na Akadémii PZ v Bratislave. MV SR sa nezúčastnilo žiadnej z aktivít na seba
nadväzujúcich projektov. Výskumný tím za Slovenskú republiku tvoria:
vedúci výskumník doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.,
JUDr. Vladimír Rampach, PhD.,
PaedDr. Martina Binderová, PhD.,
PaedDr. Miriam Meteňková, PhD.,
Mgr. Martin Mišota,
Alternatívne zástupca Prezídia PZ a zástupca KPS A PZ,
JUDr. Monika Hullová, PhD. – ad hoc.
Alternujúci členovia výskumného tímu netvoria jeho stálu zostavu, sú pozývaní na
konkrétne aktivity ad hoc. Na tomto mieste je potrebné vysloviť poďakovanie nielen vedeniu
Prezídia PZ za podporu projektu, ale aj riaditeľovi odboru poriadkovej polície Prezídia PZ,
riaditeľovi Krajského riaditeľstva v Bratislave a ich tímom, za bezprostrednú účasť na
dlhodobých výskumných aktivitách projektu, ale aj za iniciatívu pri podpore detailnej
výskumnej aktivity súvisiacej s Pride parade, ako aktivitou testovanou na Slovensku.
Dúfame, že už počas projektu im budeme môcť poskytnúť niektoré medzivýsledky na
zlepšenie ich bezpečnostných činností v tejto oblasti.
Metodológia výskumu
Širšie definovaným cieľom projektu je posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnostného
výskumu významných udalostí v Európe a využiť poznatkovú bázu „Európskeho dom
významných udalostí“ („The House“). Projekt sa snaží riešiť zistené nedostatky vo výskume
objavené v EÚ-SEC-II a vyskúšať, aplikovať riešenia vytvorené ako reakcia na ich
odstránenie. „The House“ je súčasne výskumná platforma koordinácie a metodiky vytvorená
v EU-SEC II. Konzorcium bude vytvárať a dávať k dispozícii členským štátom EÚ, nástroje
ktoré im umožnia prijať spoločný prístup na bezpečnostné plánovanie významných udalosti v
celej Európe. Budú to nástroje podpory plánovania, obstarávania a informačnej podpory, k
dispozícii členským štátom EÚ. Ďalšou výhodou bude poskytovanie technických
asistenčných služieb hostiteľským krajinám významných udalostí, ktoré boli identifikované a
určené ako koncoví užívatelia. Kľúčom k tomu je zabezpečenie riadenia prístupu, ktorý
zahŕňa: identifikáciu spoločných cieľov, synchronizáciu ľudských a finančných zdrojov a
rozvoj spoločného jazyka.
Udalosti na ktorých projekt testoval, alebo bude testovať svoje normy, metodológiu a
kooperáciu sú nasledovné:
Euro atletické majstrovstvá, Fínsko, jún - júl 2012
UEFA Euro Cup, Poľsko, jún - júl 2012
Bulharsko vs Taliansko FIFA šampionát Kvalifikácia, Bulharsko, september 2012
Predsedníctvo EÚ, Írsko, január - jún 2013
Dúhový pochod – Pride parade, Slovensko, september 2013
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Predsedníctvo EÚ, Litva, jún - december 2013
CEV Euro Volley, Poľsko, september 2013
Summit o jadrovej bezpečnosti, Holandsko, apríl 2014.
Na uvedených udalostiach ako na objektoch výskumu sú testované jednotlivé nástroje
(CTM), podľa vopred plánovaných pracovných balíkov (wp). Metodológia projektu je
založená okrem priameho pozorovania s využitím záznamových hárkov a iných
dokumentačných techník, najmä na technikách dotazníkov. Doteraz len v projekte „The
House“ bolo použitých celkom viac ako 18 druhov dotazníkov vlastnej konštrukcie, často
krížovo konštruovaných s cieľom spresniť, doplniť, rozšíriť, alebo inak konfrontovať získané
výsledky s celkovou koncepciou výskumu. Dotazníky boli alebo sú viazané na jednotlivé
úlohy (wp 2-4) a realizáciu jednotlivých CTM v 6 udalostiach (European events), v každej
minimálne dva dotazníky. Dva dotazníky boli realizované vo vzťahu k definovaniu
základných pojmov (Headly). Dotazníky sú všetky s otvorenými otázkami, distribuované
elektronicky, s rovnakým časom obmedzeným zberom, vyhodnocované kvalitatívnymi
metódami. Záverečné formulácie sú testované expertnými metódami, najmä
brainstormingovými a inými komunikačnými technikami, s definovanou množinou
účastníkov. Frekventovane sú využívané v čase konania riadiacich stretnutí a tvoria etapu
bilancovania a formulácie priebežných a záverečných medzníkov projektu.
Testovaním udalosti na projekte sa podieľa skupina odborníkov vybraných partnerov
projektu, ktorí v rámci stretnutia s bezpečnostnými plánovačmi z vybraných významných
udalostí konfrontujú svoje očakávania s realitou policajných činností. Súčasne postupujú tak,
aby sa predstavili a prezentovali štandardy „The House“. Následná diskusia / Konzultácie
pomáhajú určiť medzery a / alebo prekrývanie medzi sumou noriem z projektu a tie aplikovať
na národnej úrovni a ukázať ich realizáciu na konkrétnej udalosti. Dvojaké ciele tohto
procesu sú na jednej strane významné pre posúdenie vplyvu štandardov ako spoločnej
európskej politiky plánovania a hodnotiacich štandardov, a na strane druhej, s cieľom posúdiť
ich potenciálny vplyv na presadzovanie hlavných bezpečnostných priorít EÚ (Štokholmský
program a EÚ stratégia vnútornej bezpečnosti). Výsledky konzultácie s národnými
bezpečnostnými plánovačmi boli vždy zaznamenávané a budú tvoriť základ záverečných
projektových správ. Na základe týchto správ, je spracovávaná a bude distribuovaná množina
užívateľských pokynov, ktoré sú navrhované na doplnenie príručky - manuálu - záverečnej
správy, publikovanej na konci projektu, podobne ako v prípade manuálu EU - SEC II. Tieto
usmernenia budú obsahovať praktické informácie pre hlavných plánovačov zabezpečenia
bezpečnosti počas udalostí a ďalších bezpečnostných odborníkov, o tom ako plne využiť
„poznatky uložené v „The House“ ako aj jeho služieb.
Jedinečným aspektom projektu „The House“, ako výskumného projektu je, že
vnútroštátni koncoví užívatelia z 24 členských štátov EÚ sú hlavnými objektmi výskumu
výskumných pracovníkov v rámci projektu. Výskumníci boli „menovaní“ do rôznych rolí
skúmanej udalosti :
Hostitelia, ktorí organizujú a uľahčujú proces konzultácií s národnými
bezpečnostnými plánovačmi sprievodných podujatí, sú teda „hypotetickými vlastníkmi
podujatí – významných udalostí“.
Hostia "CTM owner - majitelia štandardov", ktorí vystupujú ako "správcovia"
etalónu, realizujú na stretnutiach pred a po udalosti prezentáciu noriem národným
bezpečnostným plánovačom vo vzťahu na pridružené udalosti.
Stretnutie, na ktorom sa okrem národných plánovačov zúčastňujú členovia Task
teamu (výskumníci úlohy - wp 1-4), ktorí sa zúčastňujú súčasne sprievodnej akcie – aktivity
na ktorej prebieha získavanie a zaznamenávanie spätnej väzby od národných bezpečnostných
plánovačov o vplyve noriem ako spoločnej európskej platformy plánovania a hodnotiacich
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štandardov. Vo všeobecnej rovine sa posudzuje možný vplyv noriem a štandardov na obsah
hlavných bezpečnostných priorít EÚ. Tento spôsob tvorby bezpečnostnej politiky, ktorá
zahŕňa bezpečnostné projektovanie i jeho hodnotenie verbálnou analýzou činnosti
projektantov vo všetkých fázach zabezpečuje, že oni a ich krajiny majú skutočné vlastníctvo
výstupov projektu.
Konkrétne Slovenskej republike pripadli roly v projekte „The House“ súvisiace
s aktivitou Pride Parade, ale SR sa podieľa aj na sumarizácii výsledkov v jednotlivých
pracovných balíkoch od wp 2,1 po wp 4.
Pred konkrétnym zapojením do jednotlivej aktivity, alebo pracovného balíka by mal
partner vyriešiť niektoré základné otázky a zorientovať sa v nich tak, aby mohol efektívne
plniť svoju rolu:
Hostiteľ
• Ak ste sa rozhodli pripojiť ku konzorciu, z akého dôvodu, za akým účelom?
• Ak je to relevantné, čo bolo vašou rolou v EÚ - SEC I a / alebo II?
• Aké boli dôvody pre vstup do príslušných aktivít?
• S čím počítate v rámci projektu?
• Aká bola udalosť alebo je vami navrhovaná udalosť?
• Prečo si myslíte, že bol vybraný vhodný objekt predovšetkým ako vybraná testovacia
udalosť?
• Kto a ako sa podieľal na hosťovaní a konzultácii s národnými bezpečnostnými expertmi
plánovania (ako k tomu došlo - popíšte obsah testovania)?
• Aké normy boli zapojené a ako boli tieto prezentované?
• Aká bola spätná väzba k štandardom v priebehu konzultácií s národnými bezpečnostnými
plánovačmi?
Vlastník Štandardu (CTM)
• Ak ste sa pripojili ku konzorciu?
• Aké boli dôvody pre vstup?
• Ak je to relevantné, čo bolo obsahom vašej role v EÚ - SEC I a / alebo II?
• Aké významné udalosti v poslednom čase sa uskutočnili vo vašej krajine (aj keď sa nebudú
testovať udalosti vo vašej krajine)?
• Čo je a aký je obsah činnosti "majiteľa Štandardu" v rámci projektu?
• Aké "Štandardy" vy "vlastníte"?
• Aká bola vaša rola v konzultácii s národnými bezpečnostnými plánovačmi?
• Akých udalosti ste sa zúčastnili alebo plánujete zúčastniť?
• Aká bola spätná väzba k štandardom v priebehu konzultácií s národnými bezpečnostnými
plánovačmi?
Úloha člen tímu
• Ak ste sa pripojili ku konzorciu?
• Aké boli dôvody pre vstup?
• Ak je relevantné, čo bolo vašou rolou v EÚ - SEC I a / alebo II?
• Čo je to úloha člena tímu v rámci projektu?
• Aké je zameranie vašej úlohy?
• Ako sa budete pokúšať splniť úlohu, posúdiť predmet úlohy?
• Aká bola vaša rola v konzultácii s národnými bezpečnostnými plánovačmi?
• Akých udalosti ste sa zúčastnili, alebo chcete zúčastniť?
• Aká bola spätná väzba k štandardom v priebehu konzultácií s národnými bezpečnostnými
plánovačmi?
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• Aké hlavné udalosti sa poslednom čase vo vašej krajine uskutočnili (aj keď nie ste členom
týmu na testovanie udalosti v projekte)?
Slovenský výskumný tím v analyzovaných projektoch 7. rámcového programu
zameraných na skúmanie významných udalostí (major events) sa utváral postupne podľa
nárastu požiadaviek projektov. Formálnou potrebou je znalosť anglického jazyka slovom
i písmom a motivácia zapojiť sa do podobného projektu. Obsahovým predpokladom sú
základné znalosti v oblasti policajných vied, jednak teoretické, jednak s aplikáciou na
predmet a objekt výskumu. Koncept budovania slovenského výskumného tímu sa ukazuje
ako správny a systémový v každom projekte. Posledný riadiaci výbor (4. NSC meeting
Larnaka), vyslovil požiadavku na tvorbu prakticky identických národných výskumných tímov
pre plnenie úloh záverečnej fázy projektu.
Špecifické výhody krajín - partnerov projektu.
Táto časť obsahuje informácie a analýzu konkrétnych dosiahnutých prínosov účasťou
v projekte. Je len priebežnou informáciou, ktorá bude detailizovaná v záverečnej správe
projektu.
Okrem poskytovania informačnej a plánovacej podpory partnerom v projekte, tak ako
je to uvedené v záverečných správach oboch predchádzajúcich projektov11, sa očakáva
možnosť partnerov využiť všetky dostupné zdroje jednotlivých CTM a celkové výsledky
výskumov.
Pri formulácii konceptov výstupov boli použité schémy odpovedajúce očakávaniam
partnerov približne podľa formulácie týchto otázok:
• Akým spôsobom sa vaša krajina chce podieľať na prospechu z práce v projekte?
• Ktoré z prístupov (Napr. prístup k medzinárodnej sieti bezpečnostných expertov, výmena
nových myšlienok) budete preferovať vo vašich požiadavkách na výstupy z projektu?
• Ktoré informácie a ich skupiny / Informácie o bezpečnostných otázkach, konkrétnych
príkladov / situácie, v ktorej ste sa ocitli, praktické príklady,.../ budete preferovať pri
vyťažovaní výsledkov projektu?
• Na základe ktorých výsledkov môžete tvrdiť, že práca v konzorciu bola pomocou pre vašu
prácu alebo pri organizovaní významných udalostí vo vašej krajine?
• Ako sa pokúsite ťažiť zo skúseností a spätnej väzby od iných národných bezpečnostných
plánovačov?

METEŇKO, J., BINDEROVÁ, M. Koordinovanie národného výskumu a politiky na zaistenie bezpečnosti pri
významných udalostiach v Európe EU SEC II : Záverečná správa zahraničnej medzinárodnej vedeckovýskumnej
úlohy : FP7 Grant Agreement (2008-2011). / Sprac. spr. Jozef Meteňko, Prekl. Martina Binderová. - 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ, 2012. - 111 s., VÝSK. 173., alternatívne EU_SEC II Consorcium, Foundations of the
European House of Major Events Security : A Manual for the International Coordination of Major Event
Security Research in Europe [Základy Európskeho domu významných udalostí : Manuál pre medzinárodnú
koordináciu v bezpečnostnom výskume významných udalostí v Európe]. - 1. Ed. - Turin: United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), 2011.- 111 s.
Záverečná správa z projektu EU – SEC nie je k dispozícii v slovenskej verzii a je dostupná len priamou otázkoz
na UNICRI.
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Priebežné a orientačné výsledky projektu
Medzi základné výsledky projektu možno radiť výraznú úroveň zjednotenia názorov
i koncepty plánovania bezpečnosti počas významných udalostí. Tie sa prejavia po istom čase
v direktívnych opatreniach na úrovni únie i jednotlivých štátov. Pre našu potrebu
interpretácie niektorých výsledkov uvádzame napríklad pokus o spoločnú definíciu pojmu
„major event“ - významná bezpečnostná udalosť, pre potreby európskeho bezpečnostného
plánovania.
Pre účely projektu sú jednotlivé typy bezpečnostných produktov predbežne rozdelené
na základe klasifikačného systému STILT, ktorý bol pripravený v rámci EU-SEC II za
využitia spoločných výskumných štandardov12:
 Strategický (napr. celkový plán bezpečnosti a v rámci neho plány pre nepredvídané
okolnosti)
 Taktický (špecifické policajné operácie v rámci plánu, napr. verejný poriadok)
 Informačný (napr. spravodajstvo, hodnotenie hrozieb, hodnotenie plánu)
 Právny (Legal) (napr. obmedzujúce nariadenia a dočasné právomoci poskytnuté
v rámci plánu)
 Technický (špeciálne vybavenie v rámci plánu, napr. taser – dištančný elektrický
paralyzér)
S týmito základnými atribútmi ukážeme explicitnejšie ako sa projekt zaoberal
definíciou „významnej udalosti“ používanou projektom a jej premisou v rámci programu
IPO, spolu s doplnkovými prvkami používanými pri ich aplikácii. Vývoj definície, tak ako je
obsiahnutý v programových dokumentoch a výsledkoch výskumov aj paternálnych projektov
prešiel dlhodobým a pomerne zaujímavým obdobím. Z nášho pohľadu a temporálnej analýzy
konštatujeme, že možno ešte nie je celkom ukončený, ale už v súčasnosti môže tvoriť a aj je
základom pre mnohé stanoviská európskej únie v oblasti bezpečnosti, najmä tej, ktorá je
zameraná na európske významné udalosti.
Predpokladá sa jeho inkorporovanie do noriem únie, vrátane tých, ktoré podstatne
ovplyvnia bezpečnostné procesy v jednotlivých krajinách, ale súčasne by mal byť aj
definíciou potrebnou napríklad pre EUROPOL.
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Definícia významnej udalosti podľa projektu a jej doplňujúce prvky
VÝZNAMNÁ UDALOSŤ „A

MAJOR EVENT” je
UDALOSŤ EVENT

KTORÁ VYŽADUJE
MEDZINÁRODNÚ
KOOPERÁCIU

VO VZŤAHU K JEJ
BEZPEČNOSTNÉMU
PLÁNOVANIU

SUBJEKTÍVNE definovaná vo
vzťahu k opatreniam organizátorov /
hostiteľov

OBJEKTÍVNE definovaná vo
vzťahu k ohrozeniam bezpečnosti

Udalosť je charakterizovaná:
1

2

3

rozsiahlym medzinárodným
(svetovým) mediálnym
pokrytím
historickým, politickým,
kultúrnym významom alebo
popularitou
účasťou množstva osôb,

potenciálne cielenými
skupinami, alebo VIP/osobami

Patrí tam niektorá zo štyroch TYPOLOGIÍ:
2 Politické udalosti (Summity/štátne
návštevy)
2 Športové udalosti (Olympijské
/svetové šampionáty)
3 Kultúrne udalosti (karnevaly,
festivaly, slávnosti)
4 Ostatné udalosti (vedecké
konferencie, komerčné výstavy)

Bezpečnostný plán kategorizuje ohrozenia
ako*:
1 Ohrozenia verejnej bezpečnosti
(napríklad cestnej)
2 Ohrozenia verejného poriadku
(vrátane násilných protestov)
3 Terorizmus (domáci & medzinárodný)
4 Kriminalita (medzinárodná,
organizovaná & drobná)
5 Ohrozenia z narušenia verejného
poriadku ( chuligánstvo a násilné
správanie)
6 Iné udalosti potenciálne narušujúce
autority iné neautorizované aktivity)
*(but not limited to)

Generálne poznateľné nasledovnými kvalitatívnymi znakmi:
 Pre hostiteľskú krajinu môžu vznikať osobitné bezpečnostné potreby domáce
alebo medzinárodné
 Majú snahu mať lokálny charakter, alebo sú vyjadrením globalizovanej society
 Môžu byť pravidelné, alebo nepravidelné z hľadiska miesta a času
 Majú snahu dominovať nad inými bezpečnostne plánovanými aktivitami
 Ich bezpečnostný rozsah je mimoriadny a prekračuje rutinnú kapacitu
 Môžu produkovať nové bezpečnostné opatrenia redefinujúce rutinné policajné
činnosti pre hostiteľa
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„VÝZNAMNÁ UDALOSŤ / A MAJOR EVENT“ – definícia z projektu
Pre účely prístupu k službám „The House” významná udalosť môže byť jednoduchšie
a v súlade so smerovaním projektu definovaná ako:
Udalosť, ktorá si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu pri plánovaní jej
bezpečnosti.
Obsah definície usmerní užívateľa výsledkov projektu k prvku medzinárodnej
spolupráce v oblasti potrieb bezpečnostného plánovania významnej udalosti. Toto podstatné
vyhlásenie k významu pojmu musí byť akceptované kvôli ujasneniu a vlastnému hodnoteniu
členskými štátmi EÚ pre použitie v rámci projektu vo vzťahu k udalostiam, ktoré by inak boli
považované za „významné udalosti“ na základe vlastných kritérií používaných pre interné domáce účely.
Po prvé, udalosť (či si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu alebo nie) považovaná
hostiteľským orgánom za „významnú“ bude typicky charakterizovaná jedným alebo
viacerými kritériami:
1. Veľký/medzinárodný (svetový) záujem médií/ a pokrytie udalosti médiami
2. Jej historický, politický, kultúrny význam alebo popularita
3. Účasť veľkých alebo medzinárodných davov, potenciálne cieľových skupín,
alebo významných osobností/hodnostárov
Po druhé, bezpečnostné plánovanie bude reakciou na potenciálne hrozby pre udalosť. Hrozby
môžu byť rozdelené (ale nie obmedzené) do nasledujúcich kategórií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hrozby pre bezpečnosť verejnosti (vrátane bezpečnosti na cestách)
Hrozby pre verejný poriadok (vrátane násilného protestu)
Terorizmus (domáci a medzinárodný)
Kriminalita (medzinárodná, organizovaná a drobná)
Hroziace verejné nepokoje (napr. chuligánstvo a násilné správanie)
Iné udalosti potenciálne problematické pre zodpovedné orgány (napr. nepovolené
aktivity)

Budúcnosť13
Partneri z 24 členských štátov EÚ sa v projekte rozhodli, že cesta vpred by mala
zahŕňať vývoj plánovacieho interaktívneho webového nástroja pre bezpečnostné plánovanie
zahŕňajúceho všetky na seba nadväzujúce metodiky a technické nástrojov z projektu. V tejto
fáze sa bude konzorcium pokúšať zabezpečiť, aby výstupy poslúžili ako vzor na expanziu
poznatkov pokračujúcu v aktivitách súčasných partneroch z 24 členských štátov EÚ. Rovnako
ako v predchádzajúcich fázach projektu bude nevyhnutné zabezpečiť zapojenie národných
bezpečnostných plánovačov. Týmto postupom budú mať výstupy verifikáciu medzinárodným
výskumom a budú prijaté / akceptované v partnerských členských štátoch. Okrem toho bude
konzorcium pracovať na upevnení postavenia projektu „The House“, na komplexnej forme
rámca európskej bezpečnosti plánovaním zabezpečenia dôležitých udalostí, aby bolo zaistené,
že zavedené, overené a osvedčené postupy sú neustále inovované a kodifikované a že
poučenia z významných udalostí v EÚ sú ľahko prístupné a budú slúžiť v prospech
bezpečnosti celého spoločenstva.
Na národnej úrovni môže očakávať Slovenská republika prospech z projektu v
dlhodobom horizonte, napríklad ako väčšiu harmonizáciu bezpečnostnej politiky týkajúcej sa
13

Zdroj: http://www.thehouse-majorevents.org/index.php, 2013 09 09, 21,45.
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významných udalostí a celkový spoločný prístup policajných síl a iných síl interakcie najmä
privátnych zložiek.14
V širšom slova zmysle, sa môže spôsob prípravy politík použitý pri tomto projekte
ľahko prispôsobiť do iných kontextov a aj v ďalších regiónoch sveta s pomocou UNICRI
vzhľadom na jeho úlohu v regionálnej politike koordinácie pri zabezpečení významných
udalostiach na úrovni OSN.
Projekt „The House“ a jeho predchodcovia, EU - SEC a EU - SEC II, významne
prispievali ku koordinácii európskeho bezpečnostného plánovania pre zabezpečenia
významných udalostí a pokračujú v tom trende. Cieľom partnerov je vytvoriť trvalý odkaz
lepších bezpečnostných spôsobilostí, v spoločných normách a postupoch. Cieľom je tiež
zvýšenie účinnosti a posilnenie regionálnej a medzinárodnej spolupráce medzi
bezpečnostnými odborníkmi. Týmto spôsobom sa budú príležitosti, ktoré ponúkajú významné
udalosti využívať čím ďalej tým viac v plnom rozsahu, pokiaľ ide o bezpečnosť samotných
akcií. Želaným sprievodným javom bude maximálna radosť divákov a všetkých účastníkov
podujatí, pričom sa bude rozvíjať potenciál rozvoja policajných vied, bezpečnostnej politiky,
bezpečnostných postupov a spolupráce.
V dlhodobom horizonte bude údržba a rozširovanie sietí bezpečnostných odborníkov,
metodík a technických nástrojov oveľa širšia. To zabezpečí, že dopad projektu „The House“
ďaleko presahuje oblasť významných udalostí a ich zabezpečenia, pretože prispieva k
realizácii hlavných bezpečnostných priorít EÚ, ako sú - Štokholmský program a Stratégia
vnútornej bezpečnosti EÚ (ISS), ktoré vyzývajú k "účinnejšej európskej spolupráci v oblasti
presadzovania práva" 15.
Táto štúdia vznikla ako priebežný a čiastočný výsledok výskumnej úlohy „Posilnenie
európskej koordinácie v oblasti národných výskumných programov bezpečnosti pri
významných udalostiach“, (VÝSK. 172), grantová dohoda číslo 285099, vo výzve 7.
rámcového programu EU, SEC-2011.7.1-1 Coordination of national research programmes in
the area of security research (ERA-NET), téma 10: Bezpečnosť.
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Summary
The authors of the paper discuss the qualitative and quantitative aspects of the project
The House. In terms of its focus on the regulatory side of European rules of good treatment in
connection with major / mass events in Europe. It also focuses on the issues of content and
methodology of this major European project of security. They point to the consequences of
the current system security measures and their planning in Europe. Are also interested in the
feedback between research, its results and practices as planning security measures during
major events. It seeks to identify the strengths and weaknesses of the project and outline
solutions to improve. Also, try to interpret the mechanisms and elements that affect the final
quality of the project outputs in accordance with the requirements of EU norms and standards,
based for example on Stockholm call. The study is a partial output of the research project
“Enhancing European Coordination for National Research Programmes in the Area of
Security at Major Events” (VÝSK. 172), grant agreement number 285099 in the call 7
Framework Programme of the EU, SEC - 7.1.2011 - 1 Coordination of national research
programs in the area of security research (ERA - NET) for Theme 10 : Safety.
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