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V tomto príspevku prezentujem  formu a fungovanie teroristických organizácií, ich organizačnú 

štruktúru v procese formovania ako aj ich existenciu v minulej a v modernej spoločnosti. Predstavím 

sociálnu štruktúru teroristických organizácií, ich delenie, bunkový systém,  taktiež ich klasifikáciu. 

Budem sa zaoberať konkrétnymi štátmi podporujúcimi teroristické organizácie, teroristickými organi-

záciami vidieckeho a mestského typu, napadnutiami, financovaním a organizovaním teroristických 

útokov.  

 

1 Forma a fungovanie teroristických organizácií 

Teroristickú organizáciu je možné chápať ako sekundárnu, formálne sociálnu skupinu, ktorá je 

konštituovaná sústavou práv, hodnôt a povinností, sledujúcou stanovené ciele. (Bureš, 2002)  A práve 

cez tieto činitele sa napĺňa jej funkcia. A na základe týchto prejavov je možné každú teroristickú or-

ganizáciu pokladať za samostatne fungujúcu sociálnu štruktúru, vytvorenú v zmysle hlbšieho špeci-

fického zamerania. Teroristické organizácie sa snažia vyčleniť zo spoločnosti, a to v zhode s prijatým 

systémom hodnôt, ktorý slúži na realizáciu stanoveného cieľa. Členovia konkrétnej teroristickej sku-

piny odmietajú všeobecne záväzné normy, konštituujú vlastné systémy noriem a pravidiel, ktoré po-

máhajú skupine stať sa slobodnou a do určitej miery nezávislou od svojho okolia. Komunikáciou v 

rámci teroristickej skupiny, pocitom spolupatričnosti a presvedčením o boji za správnu vec, sa členo-

via utvrdzujú v ideálnosti svojho systému hodnôt ako aj jedinečnosti svojich pravidiel.  Skupina sa tak 

stáva primárnym a v niektorých prípadoch jediným zdrojom ocenenia pre daného aktéra poprípade 

aktérov. 

 

1.1 Organizácia teroristických skupín  

Organizačná štruktúra teroristickej skupiny je vo veľkej miere podobná iným organizačným štruk-

túram iných známych veľkých organizácií.  

Nadobudnutie členstva v teroristických organizáciách býva dobrovoľné. Teroristická organizácia 

na rozdiel od všeobecne známej organizácie pracuje na vysokom stupni utajenia, ktorý možno chápať 

ako adekvátnu reakciu na permanentný a odôvodnený tlak, aby umožnila bezproblémovú distribúciu 

ideológických informácií, materiálu a ľudského potenciálu v rámci celej organizácie aj mimo nej (Bu-

reš, 2001). „Teroristická organizácia chápe terorizmus ako metódu presvedčenia. Jej účelom môže 

byť zosmiešnenie vlády a spochybnenie jej legitimity, vyvolanie paniky, úzkosti, prípadne chaosu v 

spoločnosti, upútanie verejnej pozornosti pre určité ciele, či dosiahnutie konkrétneho čiastočného 

cieľa.“ (Šedivý, 2003, s. 4).  Nesmierne dôležitou úlohou teroristickej organizácie je preukazovanie 

životaschopnosti a v duchu vlastnej ideológie vypracovanej podľa určitej koncepcie spojené s odhod-

laním použiť materiálne prostriedky na realizovanie stanovených cieľov. Prevažná časť teroristických 
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organizácií sa však v tejto fáze stretáva s problémami a ak nie je schopná čo najskôr efektívne reali-

zovať vlastné štruktúry, stáva sa ľahkým cieľom obranných inštitúcií a ich protiopatrení. Z hľadiska 

rôznych prieskumov možno povedať, že existencia novovzniknutých organizácií a jej fungovanie 

môže trvať maximálne po dobu desiatich  rokov. Teroristické organizácie zvyčajne nemávajú viac ako 

päťdesiat členov, pričom na každého člena sú napojené štyri alebo až šesť osôb, ktoré zabezpečujú 

materiálnu podporu. Podľa zistení z 90. rokov mala skupina ETA dokonca niekoľko stoviek svojich 

členov ako aj aktívnych prívržencov. K teroristickým organizáciám môžeme v mnohých prípadoch 

prisúdiť aj partizánske útvary a separatistické hnutia. Ako je nám známe z údajov z roku 1995 mali 

Červený kméri osemtisíc členov, Tigre oslobodenia talimského Elamu na Srí Lanke približne desaťti-

síc ozbrojených bojovníkov (Krejčí, 2000). 

 

1.2 Klasifikácia teroristických skupín 

Teroristické organizácie môžeme klasifikovať z hľadiska rôznych príčin a to z hľadiska 1) politic-

kej príčiny, 2) ideologickej príčiny, 3) nacionalistickej príčiny, 4) sociálnej príčiny, 5) psychologickej 

príčiny.  

Medzi teroristické organizácie s najväčšou životnosťou možno pokladať tie organizácie, ktoré 

vznikali a aj za svoju príčinu vzniku uvádzajú ideologické, alebo nacionalistické príčiny. Tie organi-

zácie ktoré svoju existenciu prisudzujú k politickým príčinám, spravidla vykazujú nižšiu životnosť. 

„V 70. rokoch 20. storočia sa vymedzilo postavenie terorizmu ako novej formy vojny s odlišným zlo-

žením aktérov. V prípade klasickej vojny sú nimi aj štáty, koalície, armády ako aj ich obyvateľstvo. 

Štáty alebo koalície vystupujú v role hlavných aktérov bezpečnostnej politiky a odvolávajú sa životné 

záujmy svojho obyvateľstva ako na hlavný referenčný objekt. Terorizmus a klasická vojna ako dve 

rôzne podoby násilného konfliktu majú spoločného aktéra a tým je štát. V prípade klasickej vojny hrá 

úlohu aktívneho subjektu, v prípade teroristického útoku mu túto zásadu odopierajú a stavajú ho do 

role napadnutého a vydieraného objektu.“ (Eichler, 2001, s. 18). V tomto zmysle je možné opísať 

základný rozdiel medzi klasickou vojnou, ktorá je oficiálne uznaný a právne definovaný akt založený 

na princípe individuálnej, alebo kolektívnej obrany. Samostatnému vyhláseniu vojny predchádzajú 

oficiálne vyhlásené prípravy, avšak pri teroristických skupinách pri útoku tieto vyhlásenia absentujú. 

Prípravy prebiehajú v najväčšom utajení, no niekedy je ich možné postrehnúť. Útoky (údery) sú neo-

čakávané a vyvolávajú šok. Teroristické organizácie musia na rozdiel od vojenských  štátnych inštitú-

cií plniť naraz viacero funkcií. Vo vojenskej rovine okrem strategického plánovania, plnia funkciu 

armády a špecializovaných inštitúcií, plnia funkciu výzvedných služieb a hlavného vedenia. Velite-

ľom teroristických jednotiek sa stáva vodca teroristickej organizácie. Teroristické organizácie prebe-

rajú na seba aj úlohu exekutívy, či súdnej moci, napríklad vyhlásenia vojny, vynášanie rozsudkov nad 

zradcami a pod. K vekovému priemeru v teroristických skupinách možno povedať, že priemerný tero-

ristický aktér (terorista) sa dožíva okolo tridsiatich rokov. Vo väčšine dominujú v týchto organizá-

ciách muži.  

 

1.3 Delenie podľa štruktúry organizácie 

Teroristické organizácie môžeme deliť aj z hľadiska štruktúry organizácie:  

1) Štáb a aktívne jadro skupiny sú tvorené vodcami a najvernejšími členmi. Vedenie je v rukách 

jedinej osoby, vystupujúcej ako manažér celej organizácie. Štáb vyberá ciele útokov, analyzuje zo-

zbierané informácie a na ich základe vypracováva plány. Počet členov nepresahuje viac než 4 alebo 6. 

2) Aktívna členská základňa je tvorená členmi, ktorí realizujú stanovené úlohy a vykonávajú roz-

kazy vyššieho vedenia.  Ich organizácia je organizovaná v bunkách. Bunka pozostáva zo 4 alebo 6 

členov. Pri malom počte aktívnych členov je jednoduchšie udržať bunku v utajení. Aktívny členovia 

žijú v utajení a za činnosť v organizácii v mnohých prípadoch dostávajú plat. 

 

2 Podporovatelia terorizmu  

Činnosť teroristickej organizácie si vyžaduje podporu v rôznych oblastiach, ktorú jej poskytujú 

podporovatelia: 1) Aktívni podporovatelia, ktorí poskytujú organizácii pomoc v rôznych formách. 

Aktívne sa zúčastňujú na zaobstarávaní výzbroje, získavaní finančných prostriedkov, zabezpečujú 

ubytovanie, dopravu, právnu a lekársku starostlivosť. 2) Pasívni podporovatelia: ide o početne najväč-



SEKCIA POLITOLÓGIE 

 

189 

šiu skupinu. Patria sem sympatizanti ideológie a činnosti teroristickej organizácie. A v tom prípade sa 

aj k teroristickej organizácii hlásia otvorene. „Každá teroristická organizácia prepožičiava a podporuje 

na svoju činnosť finančné zabezpečenie.“ (Kolár, 1996, s. 85). V tomto zmysle je potrebné ešte pove-

dať o základných formách získavania financií. 1. Dobrovoľnými príspevkami: dobrovoľné príspevky 

pre teroristické organizácie sa získavajú nielen od svojich členov a prívržencov, ale aj od „sponzo-

rov“. Týmito sú konkrétne štáty, politické strany a hnutia. Dokázať takéto prepojenie je niekedy kom-

plikované. Takto vystupujú v medzinárodných bezpečnostných vzťahoch ako aktéri s označením štáty 

sponzorujúce terorizmus. Táto skrytá finančná podpora  prerastie aj do situácie, kedy štát poskytuje 

teroristickej organizácii, alebo jej členom azyl, alebo priestor pre základne na výcvik teroristických 

oddielov. V súčasnom období sú na zozname Ministerstva zahraničných vecí USA už len štyri štáty, 

ktoré poskytujú finančnú a inú podporu teroristickým organizáciám, a tak podporujú medzinárodný 

terorizmus (Kuba, Irán, Sudán a Sýria). (State of Terrorism, 24. 3. 2014) Pred desiatimi rokmi bol 

zoznam dlhší o dve krajiny – Líbyu a Severnú Kóreu. Podľa Jazairovej medzi samotných sponzorov 

terorizmu sa považujú aj Vietnam, Čile, Nikaragua, Pakistan a Indonézia (Jazairová, 2000). 

Medzi ďalších podporovateľov možno zaradiť aj Islamský front zastrešujúci teroristické organizá-

cie moslimských fundamentalistov v pásme od Alžírska cez Egypt, Bosnu, Čečensko, Tadžikistan, 

Kašmír až do moslimských oblastí Číny a Filipín, ich vzrast bol prepojený s podporou mudžahídov 

proti Sovietskej armáde v Afganistane. Trestnú činnosť je možné považovať za ďalšiu formu, ako 

získať financie pre činnosť teroristických skupín a  realizáciu stanovených cieľov. Teroristi sa snažia 

svoje ilegálne spôsoby získavania finančných prostriedkov v očiach spoločnosti racionalizovať a pre-

zentovať vo forme  revolučných poplatkov a daní. Je mnoho spôsobov ako získať trestnou činnosťou 

financie. Medzi najčastejšie patria únosy s cieľom získať výkupné, bankové lúpeže, vydieranie, ob-

chod s drogami, pašovanie nelegálnych migrantov, krádeže, machinácie na finančnom trhu, spreneve-

ry a ďalšie. Získané prostriedky sa teroristické organizácie snažia prostredníctvom siete na nich nad-

väzujúcich nelegálne pôsobiacich firiem a organizácií legalizovať a ďalej investovať.   

 

2.1 Siete terorizmu  

Štruktúra siete teroristickej organizácie: 1) Godseova Reťazová sieť: informácie, plány  a iné sku-

točnosti týkajúce sa  existencie a činnosti organizácie prechádzajú od člena k členovi v línii oddele-

ných kontaktov. Informácie prejdú cez všetkých členov. V tomto smere je možné nájsť jednu nevýho-

du, a tou je zníženie rýchlosti komunikácie. 2) Hviezdica: všetci členovia sú v priamom kontakte s 

centrálnym velením a realizujú príkazy centra. Všetko, čo vykonávajú, konzultujú s veliteľom. Veliteľ 

vystupuje v úlohe manažéra, osobne upravuje akcie skupín a priamo komunikuje s ostatnými členmi. 

3) Multikanálová sieť: je typickou pre malé organizácie s nízkym počtom členov. Jednotliví členovia 

sú v priamom spojení s ostatnými (Godges, 1998 – 1999). 

 

2.2 Miesto pôsobnosti  

Podľa Bawyerovej (2001) je možné klasifikovať teroristické organizácie ešte z hľadiska miesta pô-

sobnosti: „Teroristické organizácie vidieckeho typu pôsobia primárne na vidieku a ich činnosť je spä-

tá s vedením gerilovej formy boja. Tento typ organizácie sa najviac osvedčil v čase trvania vojenské-

ho konfliktu vo Vietname. V štátoch Južnej Ameriky sa presadil model FoCo“ (Bowyer, 2001, s. 

210). 

„Teroristické organizácie mestského typu pôsobia vo veľkých aglomeračných centrách. Mestské 

prostredie si vyžaduje odlišnú štruktúru. Tu je potrebné najväčšie utajenie a minimalizovanie nebez-

pečenstva otvorenia organizácie, prípadne infiltrácie či rozbitia organizácie. Jedinou odpoveďou je 

bunková štruktúra. Každá bunka sa skladá z troch alebo štyroch členov, kde iba jeden z nich má spo-

jenie na ďalších  členov organizácie. Zatiaľ čo vidiecki teroristi sa okrem bojových akcií zapájajú do 

propagandistických aktivít a rozšírenia členskej základne, mestskí teroristi realizujú útoky obvykle 

izolovane od ďalších aspektov kampane. Problémom bunkovej kampane a štruktúry je nedostatočne 

rýchla komunikácia medzi vedením, ako aj výkonnými jednotkami. Ústredné vedenie musí byť 

schopné prideľovať jednotlivé úlohy a ďalej udržiavať kontakt s operačnými skupinami. Prebieha to 

prostredníctvom siete spojovacích článkov z radov prívržencov. Podobne ako väčšina buniek majú len 

obmedzený kontakt s ďalšími členmi organizácie.“ (Bowyer, 2001, s. 210 – 211). Z dlhodobého hľa-



10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

190 

diska je možné povedať, že najčastejšie útoky sa realizujú v oblasti Blízkeho východu, Západnej Eu-

rópy, Latinskej Ameriky, Ázie, Afriky, Severnej Ameriky. Najfrekventovanejšie napadanými boli 

podnikateľské objekty, vládne budovy, diplomatické a vojenské objekty a zariadenia. Najviac sa útočí 

na Američanov a americký majetok, firmy s americkou účasťou. V tomto prípade sú to aj inštitúcie 

alebo dokonca firmy, ktoré nepriamo alebo priamo podporujú USA. Američania si pozornosť zaslúžili 

aj preto, že sú bohatí, medzinárodne viditeľnejší ako občania iných štátov a reprezentujú hegemóna 

západného sveta.  

V rámci globalizácie je potrebné povedať, že tento proces vytvára nové možnosti spolupráce me-

dzi teroristickými organizáciami, ktoré sa spoločne podieľajú na plánovaní a samotnej realizácii tero-

ristických útokov. Rušenie hraníc a obmedzení im uľahčuje pôsobenie, zvyšuje  mobilitu ľudí, myš-

lienok a ideológie. A tak sa zvyšuje možnosť teroristického útoku kdekoľvek na svete. Cieľom sa 

stávajú aj organizácie reprezentujúce medzinárodnú spoluprácu. Realizácia útokov na všeobecne 

uznávané organizácie a inštitúcie, založené na princípe medzinárodnej spolupráce, umožňuje efektív-

ne vyjadriť postoj mnohým aktérom súčasne.   

 

Záver 

Spoločnosť v procese tvorby v rôznych častiach sveta sa stretáva s rôznymi prejavmi otvorenej 

konfrontácie, násilného napádania a útokov na súkromné ako aj na verejné vlastníctvo. Tieto útoky sú 

často neohlásené a pozvaný hosť si prinesie so sebou „malý“ no častejšie aj „veľký darček“, ktorým 

sa chce konkrétnemu štátu „zavďačiť“ za jeho politické, náboženské, ideologické názory, v podobe 

útoku, napadnutia účtov bánk a masívnym napadaním určitej skupiny so zdrvujúcimi následkami. V 

médiách sa často stretávame s informáciami o konkrétnych teroristických skupinách, dozvedáme sa o 

rôznych prejavoch ich nespokojnosti, ich hľadania a napádania konkrétneho cieľa. Nezamýšľame sa 

ako ich „sociálna sieť“ vzniká, ako sa utvára, funguje a zaniká. A preto je dôležité danú „organizáciu“ 

v prvom rade pochopiť v jej jadre, a to pomôže danú bunku destabilizovať.  

Je dôležite stále myslieť na ohrozenie a robiť kroky smerujúce k tomu, aby sa tieto útoky neopa-

kovali.  

 

 

Literatúra:  

BOWYER, B. J.: Organizace teroristických skupín. In: Encyklopedie – od starověku až po útok na 

USA. Praha: Svojtka 1997, s. 536. 

BUREŠ, F.: Antropologie: strukturálně – funkcionálni analýza teroristické organizace. In: Medzi-

národní politika, 2001, roč. 25, č. 12, s. 7. 

EICHLER, J.: Globálny terorizmus. In: Mezinárodní politika, 2001, roč. 25, s. 18. 

GODGES, J. (ed.): Old Madness – New Methods. Terrorism evolves roward Net War. In: Rand 

Research Review Winter 1998 – 1999, roč. 22, č. 2, s. 18 – 22. 

JAZAIROVÁ, P.: Terorizmus. In: Mezinárodní politika, 2001, roč. 25, č. 12, s. 27.  

KOLÁR, S.: Terorizmus a média. In: Medzinárodné otázky – časopis pre medzinárodné vzťahy, 

medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru. 1996, roč. 2, č. 3, s. 81 – 92. 

KREJČÍ, O.: Mezinárodní terorizmus. In: Mezinárodní politika, 2000, roč. 24, č.19, s. 19 – 21. 

ŠEDIVÝ, J.: Nové paradigma terorismu. In: Mezinárodní politika, 2003, roč. 27, č. 1, s. 4. 

 
 




