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REFORMY OSN 

Matúš ŠTOFKO 

 

Metódy a metodológia 

Z hľadiska vedeckých metód a metodológie v práci použijeme a na danú problematiku 

aplikujeme metódu systémovej analýzy, pomocou ktorej odborný problém rozoberieme 

z viacerých hľadísk a kritérií, čo nám pri hlbšom skúmaní pomôže získať nové poznatky 

o reálnom fungovaní a charaktere pravidiel a zákonov, ktorými sa riadia zložité systémy 

medzinárodného spoločenstva v rámci príjmania rozhodnutí v štruktúrach OSN, najmä čo sa 

týka BR. 

 

Rozhodne tiež využijeme teoretický výskum, pomocou ktorého budeme skúmať 

a permanentne pozorovať vývoj medzinárodnopolitickej a bezpečnostnej situácie v kontexte 

reflexie a akcieschopnosti OSN vo vzťahu k potrebe jej reformy, čo nám pomôže vytvoriť 

východiskové interpretácie v teoretických súvislostiach skúmaného odborného problému. 

Ako primárnu techniku zisťovania dát okrem pozorovania použijeme štúdium a analýzu 

relevantných dokumentov. So zámerom kvalitnejšieho pochopenia a spracovania danej 

problematiky v práci na skúmanie problému aplikujeme ostatné teoretické aspekty vedy ako 

metódu konceptuálnej analýzy a syntézy, analógie a modelovania, špecifikácie 

a generalizácie, taxonomizácie a komparácie a metódy formálnej a dialektickej logiky. 

 

V neposlednom rade sa nezaobídeme bez aplikácie základných a štandardných vedeckých 

metód akými bezpochyby sú induktívna a deduktívna metóda. 
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Úvod do problematiky reforiem OSN 

OSN ako inštitúcia. ktorá existuje už takmer od skončenia 2. svetovej vojny a nachádza sa 

na vrchole najdôležitejších aktérov resp. inštitúcii na medzinárodnej scéne, vykonáva svoju 

činnosť pomerne dlhý čas bez významnejších zmien v rôznych oblastiach jej fungovania v 

kontexte jej cieľov a funkcií. Mnohokrát je kritizovaná za nedostatočné reflektovanie súčasnej 

doby, dnešnej štruktúry medzinárodných vzťahov a s tým súvisiacich problémov, resp. 

konfliktov. 

Hlasy volajúce po jej zmene zaznievajú už nie len sporadicky, ale stále častejšie a 

hlasnejšie. O tom, že organizácia si vyžaduje zásadné a hĺbkové zmeny, reformy 

a reorganizáciu nie len v kompetenčných záležitostiach jej najpodstatnejších orgánov, 

v rozhodovacích procedúrach a v spôsobe príjmania rozhodnutí napr. v BR OSN, či na 

Valnom zhromaždení, ale aj vo vnútorných štruktúrach a najmä čo sa týka funkčnosti, 

efektivity a optimalizácie informačného toku medzi agentúrami a inštitúciami, ktoré 

zastrešuje. Existuje kvantum preukázateľných dôkazov a faktov, ktoré okrem iného 

jednoznačne poukazujú aj na nedostatočnú výmenu informácii v rámci vnútorných štruktúr 

OSN, či už medzi agentúrami navzájom, medzi centrom (v zmysle hlavných orgánov) a 

„periférnymi“ agentúrami a pracoviskami alebo v opačnom smere. 

V štúdii výskumného centra SFPA sa uvádza, že: „škandály, ktoré sa v posledných rokoch 

objavili v súvislosti s OSN (napr. korupcia pri programe Ropa za potraviny) ako i neefektívne 

vynakladanie prostriedkov pri iných aktivitách (často spôsobené nedostatkom komunikácie 

medzi jednotlivými agentúrami a inštitúciami OSN) len podčiarkli nevyhnutnosť 

prehľadnejšieho používania prostriedkov a informovanejšieho rozhodovania“. 1 

Najakútnejšej požiadavke na reformu podľa nás však čelí BR OSN ako najvplyvnejší, 

výkonný orgán organizácie, ktorý má vďaka svojím kompetenciám a postaveniu 

vyplývajúcemu z charty OSN, najvyššiu mieru zodpovednosti za spoločnú bezpečnosť 

a udržanie mieru vo svete. 

Podľa publicistu a bývalého parlamentného analytika Martina Kunšteka: „dnešný stav 

najmä v BR OSN odráža situáciu po druhej svetovej vojne. Víťazní spojenci si vtedy rozdelili 

permanentné miesta (v BR OSN, ďalej len BR, pozn. autora) s právom veta. O rovnaké 

                                                 
1  Samson I, Najšlová L.: Členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN. Východiská, agenda    
    a návrh priorít. Bratislava: Výskumné centrum SFPA, n.o., 2005, s.8. 
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postavenie by sa teraz mohla uchádzať, okrem EÚ, aj druhá najľudnatejšia krajina na svete 

India. Ako jadrová veľmoc sa o stále zastúpenie v BR usiluje už dlho“.2 

K reforme OSN na rôznej kvalitatívnej úrovni, k jednotlivým elementom jej fungovania a 

k aspektom dopadu jej činností a aktivít sa vyjadruje väčšina členských krajín, štátny 

reprezentanti týchto krajín, a to skupinovo alebo individuálne, medzinárodné organizácie a 

agentúry každého druhu, diplomati atď. Niektorí okrem kritiky prinášajú aj návrhy a 

koncepcie zmien a reforiem. Existuje široké spektrum modelov, ktoré sú diferencované 

v hĺbke, kvalite, realizovateľnosti... 

Z politologického hľadiska je veľmi náročné ak nie priam nemožné pokúsiť sa o absolútne 

presnú typológiu a objektívnu analýzu všetkých, teda aj dokonalých „spásonosných 

modelov“, ktoré prinesú okamžité riešenie kríz, konfliktov a trvalý mier na svete. Aj z tohto 

dôvodu sa nebudeme venovať modelom reforiem OSN, ktoré nie sú aspoň v základných 

princípoch seriózne, vykazujú znaky utopizmu, nízkej kvalifikácie autorov či tzv. modelom 

pochádzajúcich od samozvaných analytikov, glosátorov a organizácii, ktorým je základná 

metodológia exaktnej vedy úplne cudzia a ktorých hlavným cieľom je upútať pozornosť či 

groteskne podávať informácie senzačným spôsobom a tým si zabezpečiť vlastný prospech, 

zvýšenú predávanosť, sledovanosť a pod. 

„Mimoriadne zložitý reformný proces prebiehajúci na pôde Spojených národov 

považujem za najdôležitejšiu výzvu svetovej politiky na začiatku 21. storočia. Ešte stále málo 

ľudí si uvedomuje, že v tomto prípade nejde len nejaké zmeny v nejakej organizácii“3, uviedol 

vysokoškolský pedagóg a analytik Eduard Chmelár vo svojom článku Začarovaný kruh 

reformy OSN. 

Pri každej snahe o zmenu v štruktúre OSN či pri analyzovaní jednotlivých koncepcií 

reforiem tejto organizácie je potrebné najmä zadefinovať predmet, cieľ a „priechodnosť“, teda 

prípadnú možnosť realizácie daného modelu, koncepcie. 

 

Z iných objektívnych príčin je dôležité brať do úvahy aj pôvod modelu alebo autora 

koncepcie takejto vážnej reformy. Väčšina analyzovaných modelov si ako predmet reformy 

stanovuje významné štrukturálne zmeny v bezpečnostnej rade (BR OSN), ktorá ako orgán 

s najpodstatnejšími rozhodovacími právomocami organizácie čelí najväčšiemu tlaku a vlnám 

                                                 
2  Kunštek M.: Veľká triáda - Rusko prispôsobuje svoju zahraničnú politiku. Čo s     
    Bezpečnostnou radou OSN?             
    Dostupné na internete: http://www.blisty.cz/art/12342.html [19-03-2008] 
3  Chmelár, E.: Začarovaný kruh reformy OSN. Dostupné na internete: 
    http://www.blisty.cz/art/23373.html [30-03-2008] 
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kritiky tak zo strany expertov na túto problematiku ako aj zo strany členských štátov. Kritici 

argumentujú najmä zastaralou schémou BR OSN, nedostatočnou akcieschopnosťou, 

problematickou a nevyhovujúcou procedúrou prijímania rezolúcií a pod. 

 

Existujú aj hlasy za posilnenie pozície a právomocí generálneho tajomníka, ktorý je 

významným personálnym reprezentantom organizácie a diplomatickou inštitúciou, ktorá má 

vo svete vysoký kredit a teší sa prirodzenej autorite i popularite. Medzi podporovateľmi 

posilnenia právomoci generálneho tajomníka patril celkom pochopiteľne aj bývalý muž na 

tomto poste, pán Kofi Annan, ktorý podľa E. Chmelára: „celkom oprávnene požaduje 

posilnenie právomocí generálneho tajomníka OSN, a to nielen pri riadení sekretariátu, ale aj 

pre svoju vyjednávaciu úlohu. Nalieha na členské štáty, aby mu pridelili dodatočné zdroje 

(nielen finančné, ale aj personálne) na efektívne vykonávanie jeho úradu. V novom postavení 

by bolo skutočne žiaduce, aby generálny tajomník OSN zohrával úlohu globálneho lídra, a nie 

bezmocného úradníka, ktorého hlavnou agendou je vyčkávať a následne realizovať 

rozhodnutia prijaté na trase Washington – Brusel – Moskva – Peking“. 4 

Je pozoruhodné ako otvorene sa v tejto súvislosti bývalý generálny tajomník Kofi Annan 

vyjadril a ako konkrétne dokázal pomenovať „problém“... Azda je podľa neho táto 

veľmocenská linka, ktorá v sebe kumuluje viac moci a vplyvu (nie len politického ale aj 

vojenského, ekonomického atď.) na fungovanie organizácie a na rozhodovanie 

o záležitostiach celého sveta ako všetky ostatné členské štáty dohromady, úplne prirodzeným, 

akceptovaným a nesporným faktom?! Ťažko povedať, no prinajmenšom naznačil reálne status 

quo fungovania, rozhodovania a vplyvu OSN. 

 

V marci 2005 generálny tajomník K. Annan predstavil členským krajinám správu s 

názvom „In Larger Freedom“, v ktorej navrhuje isté kroky na zefektívnenie organizácie, aby 

dokázala reagovať zvýšila svoju akcieschopnosť. Je to najmä oblasť bezpečnosti, ľudských 

práv a plán ďalšieho rozvoja OSN. V septembri 2005 na summite OSN svetoví lídri vyjadrili 

tejto správe podporu v  tzv. „Implementation report „ v ktorej jednou z požiadaviek je aj 

zvýšenie transparentnosti, tzn. cieľa zlepšiť prístup k základným informáciám a dokumentom 

OSN. 

V správe sa nachádza aj zásada zabezpečenia riadenia na etických princípoch, čo znamená 

aj zavedenie tzv. „Ethics office“ (politika finančných údajov, poradenstvo, 

                                                 
4 Chmelár, E.: Začarovaný kruh reformy OSN, Ref. 1 
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sprostredkovateľská úloha- fondy a programy), prevencie sexuálneho obťažovania na 

pracovisku, proti korupčnej politiky (model svetovej banky), nulovej tolerancie voči 

sexuálnemu vykorisťovaniu a týraniu a pod. 

Okrem toho ešte správa predpokladá posilnenie dozoru a zodpovednosti, permanentnú 

aktualizáciu (napr. prehodnocovanie mandátov každých 5 rokov, vytvorenie rámca pre 

príjmania nových rozhodnutí, regulácia rozpočtových, finančných a ľudských zdrojov) a 

zlepšenie výkonnosti senior manažmentu, čo znamená vytvorenie rady pre kontrolu činností 

manažmentu, dvoch komisií, pre politické a manažérske otázky, výberový systém pre 

pracovníkov senior manažmentu a pod.5 

 

Objektívnym faktom pri analyzovaní rôznych koncepcií reforiem, ktorý si zasluhuje 

osobitnú pozornosť je rozdielne politicko-hospodárske, mocensko-vojenské rozdelenie sveta 

a odlišné kultúrno-ideologické podmienky sveta na konci a tesne po skončení 2. svetovej 

vojny v porovnaní s diametrálne odlišnou atmosférou na súčasnej medzinárodnej scéne. 

 

Pri možnej realizácii jedného z modelov, teda pri priechodnosti a potencionálnej 

akceptácii konkrétnej koncepcie vo valnom zhromaždení (VZ OSN, ďalej len VZ, pozn. 

autora) sa pokúsime oprieť o vlastný úsudok so snahou čo najobjektívnejšie zachytiť problém, 

nakoľko posledná vážnejšia zmena, resp. reforma  OSN a to viac menej v BR bola 

uskutočnená v polovici 60. rokov, keď bol v roku 1965 zvýšený počet nestálych členov BR zo 

šiestich na desiatich. 

Reforma OSN všeobecne a jej teoreticko-historické východiská 

Požiadavky na reformu OSN zaznievajú už od čias samotného vzniku tejto organizácie. 

Na sile a intenzite nabrali hlavne v osemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy celú organizáciu 

trápil nedostatok finančných prostriedkov a finančná kríza. 

 

K otázkam reformy OSN sa dokonca vyjadrujú aj predstavitelia cirkví, napr. stály 

pozorovateľ Vatikánu pri Organizácii spojených národov arcibiskup Celestino Migliore na 59. 

zasadnutí generálneho zhromaždenia OSN v októbri 2004 uviedol, že: „zloženie 

bezpečnostnej rady OSN, o ktorej sa v reforme hovorí, by malo odrážať, nakoľko je to možné, 

                                                 
5 Annan, K.: In larger freedom. Implementation report. New York: UN: 2005 
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zastúpenie celosvetovej populácie, geopolitických regiónov a rozdielnych stupňov 

ekonomického a kultúrneho rozvoja“. 6 

Ďalej poznamenal, že: „Na posilnenie Spojených národov je potrebné, aby tento systém 

bol založený na spolupráci a  nie na súperení medzi štátmi“.7 

Tomu zabraňuje najmä systém príjmania rozhodnutí v BR, kde jedno veto dokáže 

zablokovať celý proces a tak sa prirodzene prechádza od kooperácie do konfrontácie, 

v zmysle diplomatických a nie nevyhnutne vojenských prostriedkov. 

 

Výzvu, aby OSN naplnila ideály svojich zakladateľov a presadzovala také reformy, ktoré 

jej umožnia vyrovnať sa s jej vlastnými úlohami moderného sveta a tak jej umožnia lepšie 

uskutočňovať svoje poslanie, funkcie a ciele priniesol americký prezident George Bush. Na 

samite viac ako 170 svetových predstaviteľov v New Yorku sa v súvislosti s budúcnosťou 

OSN vyjadril, že: „OSN musí byť silná a efektívna, bez korupcie a zodpovedajúca sa ľuďom, 

ktorým slúži. Vyslovil sa aj za odstránenie obchodných bariér, čím by sa podľa neho 

stámilióny ľudí vymanili z biedy, ako aj za zdrvujúci úder terorizmu“.8 

 

Diplomatický spravodajca BBC Jonathan Marcuse pokladá dokument o rozsiahlej reforme 

organizácie prijatý na samite v New Yorku o budúcnosti OSN, ktorý po niekoľkých týždňoch 

tvrdých vyjednávaní predtým veľvyslanci pri OSN schválili, za kompromisnú verziu 

pôvodného návrhu, ktorá sa nezmieňuje o kontroverzných bodoch, akým je napríklad 

odzbrojenie, čím je podľa môjho názoru de facto nedôsledná, nepoužiteľná a má skôr 

charakter modus vivendi dohody.9 

„Dlhodobé úsilie členských štátov OSN prekonať silne obmedzovanú činnosť organizácie, 

ktorá je limitovaná dvoma skupinami faktorov: určitou organizačnou bezvládnosťou 

a neefektívnosťou, ktorá odradzuje členské krajiny sa plne angažovať a byrokratická povaha 

organizácie, ktorá spolu s veľkým počtom členských štátov znemožňuje jej včasné a náležité 

konanie“.10 

 

                                                 
6 Článok: Reforma OSN musí byť založená na spolupráci štátov nie na ich súperení. 
   Dostupné na internete: http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=17765 [26-03-2008] 
7 Článok: Reforma OSN musí byť založená na spolupráci štátov nie na ich súperení, Ref.1 
8   Článok: Návrhy reforiem OSN podľa G. Busha. Dostupné na internete: 
http://www.bbc.co.uk/slovak/news/story/2005/09/050914_un_reformnew.shtml [28-03-2008] 
9   Článok: Návrhy reforiem OSN podľa G. Busha, ref.1  
10 Novotný, A.: Reforma OSN. Dostupné na internete:   
http://www.mepoforum.sk/index.php?id=96&art=150&cat=34&l=0 [01-04-2008] 
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Skutočnosť, že reforma OSN je stále viac aktuálna a potrebná dokazujú aj najnovšie 

odhalenia o nekalom manažmente a korupcii v programe ropa za potraviny, čo považujem za 

jasný a priamočiary dôkaz o špine a prehnitosti v organizácii, ktorá má celosvetovú 

pôsobnosť a vznikla, aby bojovala práve proti podobným neduhom trápiacim ľudí na celom 

svete. Kritizovaná bola aj za prehliadanie genocídy v Rwande alebo za zlyhanie pri 

doručovaní humanitárnej pomoci pre obyvateľov Somálska. O sexuálnom zneužívaní detí 

humanitárnymi pracovníkmi OSN napr. v Kongu ani nehovoriac... 

 

Modely reforiem OSN 

Ako už bolo vyššie spomenuté, najdôležitejšou a najproblematickejšou otázkou takmer 

všetkých reformných snáh v minulosti bola a  v súčasnej dobe aj ostáva reforma samotnej BR, 

od ktorej sa očakáva: „zvýšenie reprezentatívnosti BR, zvýšenie autority BR zohľadnením 

nového rozloženia politických a ekonomických síl vo svete po skončení studenej vojny 

a rozpade dvoch blokov; zlepšenie formálnej rovnosti zastúpenia v BR vyrovnaním nepomeru 

v zastúpení rozvinutých a rozvojových krajín v situácii, kedy viac ako dve tretiny členských 

štátov patrí do tohto sveta“.11 

 

Dnešná štruktúra BR je nekompatibilná so súčasným medzinárodno-politickým 

kontextom a dostáva sa do ostrého kontrastu s aktuálnou podobou medzinárodnej scény. 

Mnohým vojensko-politicky vplyvným štátom svetového politického spektra prekáža najmä 

tzv. inštitút stáleho člena BR spojené s právom veta, ktoré má podľa kritikov až neprimerane 

veľkú silu. 

 

Je nebezpečné, že neprimerane veľkú moc môžu získať aj také štáty, ktoré permanentne 

porušujú ľudské práva, majú nestabilné, nedemokratické politické režimy. Ako príklad sa dá 

uviesť Líbya, ktorá bola v januári 2003 paradoxne zvolená za predsedajúcu krajinu práve 

Komisie pre ľudské práva OSN a to je alarmujúci fakt.12 

Ďalším argumentom je aj neprimerané rozdelenie miest v BR podľa svetových regiónov. 

V tejto oblasti je nespokojný hlavne africký a ázijský kontinent. 

 

                                                 
11 Novotný, A.: Reforma OSN, Ref.1 
12 OSN. Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/OSN  [04-01-2008] 
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Kritikom prihráva do karát aj fakt, že BR nebola počas svojej existencie vždy úplne 

dôsledná a spravodlivá, naopak, niektoré jej rozhodnutia boli často považované za 

rozporuplné až kontroverzné! Právo veta bolo viac krát využívané až zneužívané takým 

spôsobom, že stály členovia mnohokrát prostredníctvom tohto privilégia zablokovali 

zaradenie dôležitých otázok týkajúcich sa medzinárodnej bezpečnosti do programu rokovania. 

Razaliho koncepcia reformy 

Ucelený návrh reformy organizácie predložil v roku 1997 malajzijský diplomat Razali. Jej 

základ tvorilo rozšírenie oboch kategórií členov BR na celkový počet 24 s tým, že  dve nové 

miesta stálych členov by malo získať Japonsko a Nemecko a po jednom mieste by sa pridelilo 

rozvojovým krajinám Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Štyri nové miesta nestálych členov 

by získali krajiny Afriky, Ázie, východoeurópskeho regiónu a Latinskej Ameriky. Požiadavka 

na zvýšenie autority BR zapojením nových ekonomických a politických mocností by však 

znamenala porušenie princípu formálnej rovnosti členských štátov. 

 

Navrhovaný model by mohol priniesť zložité situácie a nasledujúce problémy13: 

a) rozšírenie o Japonsko a Nemecko by znamenalo ďalšie posilnenie pozície štátov 

Severu; 

b) rozšírenie  o Nemecka by znamenalo už tri stále miesta Európy v BR; 

c) rozšírenie o Japonsko, Nemecko a po jednom regionálnom zástupcovi pre Afriku, 

Áziu a Latinskú Ameriku (na základe rotácie členov) naráža na rivalitu vo väčšine 

týchto regiónov (Brazília – Argentína, India – Pakistan, Indonézia, Nigéria – Egypt a 

JAR); 

d) rozšírenie o päť nových stálych členov – Nemecko, Japonsko, Indiu, jeden latinsko-

americký a jeden africký štát síce podporovala Veľká Británia, ale s podmienkou, aby 

nemali právo veta; 

e) návrh, aby štáty Európskej únie boli zastúpené len jedným stálym  miestom sa stalo 

neprijateľné pre Veľkú Britániu a Francúzsko 

Podľa nášho názoru je Razaliho návrh síce podnetný, no len veľmi ťažko realizovateľný. 

Venuje sa prakticky len BR, čo je pochopiteľné, keďže práve ona je najdôležitejším orgánom 

                                                 
13 Novotný, A.: Reforma OSN, Ref.2  
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OSN, no pokladáme ho za koncepciu, ktorá by situáciu okolo BR veľmi nevyriešila, dokonca 

predpokladáme aj možnosť komplikácií a rozdúchanie vášní a to najmä z toho dôvodu, že si 

nedokážeme predstaviť podľa akého kľúča by sa miesta stálych členov okrem Japonska 

a Nemecka prideľovali konkrétnym rozvojovým krajinám z Afrického kontinentu, Ázie 

a Latinskej Ameriky. 

Aj keď sa koncepcia malajzijského diplomata Razaliho javila ako životaschopná. Logická 

a efektívna, polemizovali by sme s ním v názore, že krajiny z týchto regiónov, pre ktoré sú 

mimochodom typické (česť výnimkam) nestabilné, polo demokratické až priam autoritatívne 

režimy a uzurpácia moci úzkym počtom „vyvolených“, by chápali zastúpenie jednej z týchto 

krajín svojho regiónu ako vítanú reprezentáciu svojho kontinentu, pretože vzhľadom 

k špecifikám ich politických systémov, predpokladáme skôr súťaženie, tvrdú konkurenciu až 

vznik politických, či nedajbože ozbrojených konfliktov medzi týmito štátmi kvôli tomu, komu 

bude to jedno prestížne miesto v BR patriť. 

V neposlednom rade si dovolíme zapochybovať a kriticky reagovať aj na fungovanie BR 

po potencionálne úspešnej a teoreticky bezkonfliktnej realizácii Razaliho návrhu... 

Predstavme si rokovanie BR OSN, na ktorom sa ako člen zúčastňuje napr. Zimbabwe či 

Severná Kórea, Irán... Predpokladáme, že tieto krajiny by ani nemuseli mať právo veta nato, 

aby fungovanie BR bolo obmedzené či z politicko — procedurálnych príčin priam nemožné! 

Model Talianska a stredne veľkých krajín 

„Stredne veľké krajiny na čele s Talianskom prišli s návrhom rozšíriť BR v kategórii 

nestálych členov o desať miest (na 20) na základe systému regionálnych rotácií. Návrh 

v podstate predpokladal vytvorenie novej kategórie polo stálych členov. Nemali byť ani 

striktne stálymi členmi (miesto vyhradené jednej krajine s právom veta a s privilegovanejším 

postavením v ďalších orgánoch OSN), ani striktne nestálymi (miesto  obsadzované 

obmedzenejšou skupinou krajín rotujúcich na mieste vyhradenom pre určitý región cestou 

vnútornej nominácie)“.14 

Tento model prináša výhody najmä vo zvýšenej reprezentatívnosti a v znížení rivality 

medzi štátmi usilujúcimi sa získať miesto rotujúceho člena, resp. pozíciu tzv. „polo stáleho 

člena “ BR. Nevýhoda podľa nás spočíva v tom, že model nerieši faktickú rovnosť všetkých 

členov OSN tak ako sa pôvodne očakávalo, čiže aj a najmä takých, ktorí členmi BR nikdy 

                                                 
14 Novotný, A.: Reforma OSN, Ref.3 
 



 269 

neboli. Tejto koncepcii by sme však napriek tomu prisúdili šancu na úspech a to aj z toho 

dôvodu, že by po jeho realizácii malo dôjsť k istej, relatívnej stabilizácii pomerov v OSN 

a teda aj k relatívnej spokojnosti väčšiny, čo je stav (v kontexte situácie a nálad v BR či vo 

Valnom zhromaždení, a vo vnútri a štruktúrach OSN ako takej) v porovnaní z krízami 

minulosti aj stavom súčasným lepší a v konečnom dôsledku žiadaný, prijateľný a 

akceptovateľný. 

Pri jednotlivých modeloch je potrebné všímať si aj to, kto daný model predkladá, kto ho 

preferuje, kto akceptuje a kto ho nepodporuje, dokonca striktne odmieta. Niekedy proti sebe 

stoja „ mocnosti “, teda stáli členovia BR a zvyšné členské štáty, inokedy zase vyspelé 

industriálne štáty západu a rozvojové štáty 3. sveta, z času na čas sa sporia jednotlivé svetové 

regióny a pod. Nie je nič výnimočné na tom, že sa rôzne štáty postavia raz proti sebe, inokedy 

zas vytvárajú jednotný názorový blok v určitých otázkach a to vždy v závislosti od okolností, 

záležitostí, tém a aspektov konkrétneho modelu, reformy alebo aj rokovania vo Valnom 

zhromaždení, ktoré sa ich „ bytostne “ týkajú, pričom vo väčšine prípadov pochopiteľne 

sledujú svoj vlastný prospech... 

Uvedieme ešte dve najvplyvnejšie strany, ktoré so sebou (paradoxne ako partneri 

v politickej, hospodárskej aj vojenskej oblasti v niektorých otázkach) často nesúhlasia (nie 

však v principiálnych záležitostiach) a to Európu (predovšetkým EÚ a jej členských štátov, tie 

sa prirodzene tiež nezhodnú na každej otázke) a USA. EÚ a USA vidia rozdielne napr. status 

Izraela, financovanie rozvojovej pomoci či ochranu životného prostredia.15 

Koncepcia Annanovho panelu 

2. decembra 2004 bola zverejnená správa Panelu významných osobností k hrozbám, 

výzvam a zmenám (Report of the High level Panel on Threats and Challenges) teda Vysokého 

panelu pre hrozby, výzvy a zmenu (tiež tzv. Annanov panel) s názvom Naša zdieľaná 

zodpovednosť: kolektívna bezpečnosť v 21. storočí. „Výsledky práce tejto expertnej skupiny 

vzalo na vedomie Valné zhromaždenie OSN rezolúciou A/59/565 2.12. 2004. Tomuto panelu 

predsedal Anand Panyarachun, bývalý premiér Thajského kráľovstva, členmi boli experti 

a bývalí politici z 15 krajín“. 16 

Členovia expertnej skupiny Annanovho panelu pomenovali šesť kľúčových hrozieb17: 

                                                 
15 Samson I, Najšlová L.: Členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN,  Ref. 1, s.8. 
16 Samson I, Najšlová L.: Členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN, Ref. 2, s. 8. 
17 Samson I, Najšlová L.: Členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN, Ref. 3, s. 9. 
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1. vojna medzi štátmi, 

2. násilie medzi štátmi, vrátane občianskych vojen, rozsiahlych porušovaní ľudských 

práv a genocídy, 

3. chudoba, infekčné choroby a ničenie životného prostredia, 

4. jadrové, rádiologické, chemické a biologické zbrane, 

5. terorizmus, 

6. nadnárodný organizovaný zločin 

Správa predstavuje analýzu súčasnej politickej situácie na medzinárodnej scéne 

a predovšetkým obsahuje celý rad odporúčaní, vrátane návrhov reformy OSN, ktorých 

hlavnou úlohou, resp. funkciou je zefektívniť fungovanie, spoluprácu a autoritu BR, 

predovšetkým však zvýšenia jej akcieschopnosti väčším zapojením do prijímania rezolúcií 

tých, ktorí prinášajú najväčší vklad a tých, ktorí majú k dispozícii osobitné plné právomoci 

v procese prijímania uznesení, ako aj väčšími konzultáciami s realizátormi týchto uznesení. 

Závery panelu tiež predpokladajú, že uvedené hrozby sú často vzájomne prepojené a preto 

bojovať proti nim je možné len na základe komplexnej medzinárodnej spolupráce. OSN 

predstavuje globálnu organizáciu kolektívnej bezpečnosti a preto úspešne bojovať s týmito 

hrozbami má byť jej prioritným cieľom. Na to, aby sa to mohlo zrealizovať sú potrebné tieto 

inštitucionálne zmeny OSN: 

1. vytvorenie systému troch rovnocenných, spolupracujúcich rád a to BR, Rada pre 

ľudské práva, Hospodárska a sociálna rada 

2. revitalizácia Valného zhromaždenia, 

3. reforma manažmentu a pravidelné audity efektivity, 

4. posilnenie sekretariátu Generálneho tajomníka 

5. vytvorenie tzv. Peacebuilding Commission, teda akejsi mierotvornej komisie. 18 

Správa predložila dva modely reformy, ktoré sa týkajú najmä zmeny v štruktúre BR OSN 

a ktoré vychádzajú z princípu spravodlivého rozdelenia miest medzi štyri základné regionálne 

zóny: Afriku, Áziu a Tichý oceán, Európu a americký kontinent a tak zvyšujú participáciu na 

rozhodovaní v BR (pričom zohľadňuje aj príspevky do rozpočtu), zvyšuje reprezentáciu 

rozvojových krajín a v konečnom dôsledku významne prispieva k demokratizačnému procesu 

nie len v BR ale v celej organizácii. 

                                                 
18 Samson I, Najšlová L.: Členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN, Ref. 4, s. 9. 
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Model A predpokladá 24 člennú BR. Okrem piatich súčasných stálych členov navrhuje 

šesť nových miest stálych členov, avšak bez akéhokoľvek doplňujúceho práva veta; okrem 

desiatich miest nestálych členov navrhuje tri nové miesta nestálych členov na dvojročné 

obdobie, ktoré budú rozdelené medzi základné regionálne zóny: 

 

 Počet štátov Stály člen Nový stály člen Nestály člen spolu 

Afrika 53 0 2 4 6 

Ázia a T. o 56 1 2 3 6 

Európa 47 3 1 2 6 

Amer. kontinent 35 1 1 4 6 

Spolu 191 5 6 13 24 

 

Zdroj: http://www.mepoforum.sk/index.php?id=96&art=150&cat=34&l=0 

 

Model B predpokladá tiež 24 člennú BR. Okrem piatich súčasných stálych členov však 

nenavrhuje vytvoriť žiadne nové doplňujúce miesto stáleho člena, ale vytvorenie novej 

kategórie členov BR v počte ôsmich miest na štvorročné obnoviteľné obdobie a jedno miesto 

na dvojročné neobnoviteľné obdobie. Boli by rozdelené medzi základné regionálne zóny 

takto: 

 

 Počet štátov Stály člen Na 4 roky Člen na 2 roky spolu 

Afrika 53 0 2 4 6 

Ázia a T. o 56 1 2 3 6 

Európa 47 3 2 1 6 

Amer. kontinent 35 1 2 3 6 

Spolu 191 5 8 11 24 

 

Zdroj: http://www.mepoforum.sk/index.php?id=96&art=150&cat=34&l=0 

 

„Vyberať kandidátov na nových členov na štvorročné obdobie by malo Valné 

zhromaždenie OSN na základe regionálnych konzultácií z troch štátov najviac prispievajúcich 

do povinného rozpočtu OSN v odpovedajúcej regionálnej zóne, alebo z troch štátov najviac 
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dobrovoľne prispievajúcich organizácii, alebo z troch štátov najviac prispievajúcich svojimi 

jednotkami do mierových operácií OSN“. 19 

Týmto modelom sa v odborných kruhoch pripisuje najvyšší potenciál. Realizáciu jedného 

z týchto dvoch modelov si dokáže predstaviť najviac štátov, preto má táto tzv. dvoj alternatíva 

najvyššiu podporu. Kvalitatívne je na najvyššej úrovni zo spomínaných a analyzovaných 

modelov. Zohľadňuje, či už vo vyššej alebo nižšej miere aj princípy, na ktorých má OSN stáť, 

relatívne najlepšie zohľadňuje napr. princíp formálnej rovnosti členov organizácie a pod. Je 

dôležité dodať, že bez ohľadu na náš postoj alebo názor, majú tieto dva modely aj relatívne 

najvyššiu šancu na úspešnú realizáciu a perspektívu, keďže ich politická, odborná, 

kvalitatívna a spoločenská hodnota je aj vzhľadom na odbornosť a skúsenosti autorov 

modelov rozhodne najvyššia... 

Záverečné zhrnutie 

Proces úslia o ferormu OSN alebo aj snaha o sebemenšie zmeny v jej štruktúre a 

fungovaní sa ukazuje ako niečo zložité a ťažko uskutočniteľné. Háčik a najväčší problém 

prijatia nejakých zmien v organizácii spočíva predovšetkým v počte a všestrannej 

rozmanitosti vnútro politických pomerov (politickej, ekonomickej, kultúrnej, sociálnej, 

náboženskej a inej) členských štátov, ktoré poväčšine prípadov tvrdohlavo a krátkozrako 

sledujú najmä a len svoje vlastné záujmy a ciele, ktoré sú z vyššie spomenutých a iných 

dôvodov viacmenej odlišné či dokonca protikladné a tak často iba ťažko zosúladiteľné. 

Budúca podoba a efektívnosť OSN je dôležitá tak pre bezpečnosť vo svete, poriadok 

v medzinárodných vzťahoch ako aj pre transformáciu NATO, pretože že legitímnosť založená 

na medzinárodnom práve, napríklad na mandáte BR OSN, je priam nevyhnutnou podmienkou 

väčšiny európskych členských štátov NATO pri zvažovaní použitia sily. 20 

Analytik a vysokoškolský pedagóg Eduárd Chmelár sa o ferorme OSN vyjadril, že: 

„V každom prípade nám musí byť jasné, že akákoľvek reforma môže byť za súčasného stavu 

iba viac či menej prijateľným kompromisom, v žiadnom prípade však nie modelom 

zodpovedajúcim naliehavým potrebám budúcich globálnych výziev“.21 

To je hlavný dôvod, prečo je situácia okolo možných zmien a reforiem tejto najväčšej a 

najdôležitejšej organizácie strážiacej kolektívnu bezpečnosť a mierové spolužitie národov 
                                                 
19 Novotný, A.: Reforma OSN, Ref.4 
 
20 Článok: Pohľad na transformáciu NATO. Dostupné na internete:      
     http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/slovak/art2.html [2007-03-25] 
21 Chmelár, E.: Začarovaný kruh reformy OSN, Ref. 2  
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vnímamá trochu skepticky. Fungovanie OSN ako celku, čo sa spolupráce týka, preto 

považujeme vo väčšej miere za konfrotačné ako za koordinačné. 

„Reforma OSN je v tejto fáze už len otázkou politickej vôle a na samotnú organizáciu sa 

už nemožno vyhovárať. Obávam sa však, že Biely dom nemá záujem o efektívnu svetovú 

organizáciu bez toho, že by Spojené národy nerešpektovali ich výlučné postavenie. V hre je 

ešte priveľa otáznikov, aby sme mohli byť optimistickí. No zároveň je jasné, že ľudstvo dnes 

potrebuje fungujúcu globálnu organizáciu neporovnateľne viac ako globálnu superveľmoc. Je 

v našom spoločnom záujme, aby bola vyzbrojená potrebnými kompetenciami, ktoré ju 

uchránia pred veľmocenským vydieraním a štátnym ignorantstvom. Spojenými národmi už 

musíme byť my všetci“. 22 
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