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Abstrakt
Analytická esej sa zameriava na bezpečnosť Slovenskej republiky z pohľadu nástrojov krízového manažmentu. Krízový
manažment je hlavným nástrojom predchádzania vzniku krízových javov, ako aj prostriedok na riešenie vzniknutých
udalostí. Mechanizmy a inštitúcie charakterizované v danej práci sú výsledkom pôsobenia Slovenskej republiky
v domácom a medzinárodnom prostredí. Za hlavné bezpečnostné výzvy som si zvolil pôsobenie hybridných hrozieb
ako fenoménu dnešnej doby. Vypracoval som prípadovú štúdiu vzniku mimoriadnej udalosti v dôsledku úniku
nebezpečnej látky v ukrajinskom meste Užhorod. Súčasná situácia ma doviedla k stručnej analýze nepriamych
dôsledkov ukrajinsko-ruského konfliktu. Zaznamenal som priebeh chemickej havárie a dôsledky pôsobiace na
prostredie Slovenskej republiky.
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ÚVOD
Bezpečnostná situácia SR je čím ďalej viac skúšaná v podobe rastúcich ohrození na život,
zdravie a majetok jej obyvateľov. Nedávne prepuknutie pandémie Covid-19 sa na prvý
pohľad zdalo ako najväčšia humanitárna katastrofa od 2. svetovej vojny ktorú len tak niečo
neprekoná. Situácia okolo Covidu je na útlme, avšak novovzniknutý vojenský konflikt na
Ukrajine naberá na sile. Počas pandémie sme nadobudli pocit, že bezpečnostné prostredie
SR nie je vystavené len prejavom infekcie, ale aj rozšíreným spoločenským problémom.
Hybridné hrozby sa začali prejavovať naplno takmer vo všetkých oblastiach verejného
života. Predpoklad upokojenia situácie s ústupom Covidu-19 však bol mylný.
Motívom pre vypracovanie analytickej eseje na danú tému je môj záujem v problematike
bezpečnosti SR a medzinárodného prostredia. Vlastný pocit nekomfortu s rozvíjajúcou sa
skutočnosťou prebiehajúcich zmien v našej spoločnosti je pre mňa silným motívom
vyhľadávať, analyzovať a zhromažďovať informácie daného typu. Základným cieľom mojej
eseje je vypracovať simuláciu ohrozenia SR na podklade ukrajinsko-ruského konfliktu z
pozície nežiadúcich dôsledkov úniku nebezpečnej látky do prostredia ukrajinskoslovenského pohraničia. Dôsledky udalosti majú charakter pretrvávajúceho rizika na
spoločnosť ako aj infraštruktúru SR.

1

POSTAVENIE ŠTÁTNYCH ORGÁNOV KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Budovanie odolnosti prostredia Slovenskej republiky (ďalej SR) ako aj jej občanov vytvára
mnohé výzvy na úseku krízového manažmentu (ďalej KM). Primárnou úlohou orgánov KM
sa stáva efektívne zvládanie a predchádzanie krízových javov, ktoré svojím pôsobením
vytvárajú alebo môžu vytvoriť škody na živote, zdraví, majetku a životnom prostredí.

1.1 Vnútroštátne nástroje zabezpečujúce ochranu a bezpečnosť SR
Bezpečnostná rada SR sa v čase mieru sústredí na vykonávanie hodnotenia plnenia úloh
v oblasti zabezpečenia potrebnej úrovne bezpečnosti občanov, majetku a životného
prostredia. S prioritným postavením na:
•
•
•

Prípravu a vypracovanie bezpečnostného systému SR ako aj napĺňanie
bezpečnostnej politiky
Vykonávanie kontroly a hodnotenie plnenia medzinárodných záväzkov SR na úseku
bezpečnosti
Vyhodnocovanie domáceho ako aj medzinárodného bezpečnostného prostredia
(Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu)

Ústredný krízový štáb má práva a povinnosti zadefinované v zákone č. 387/2002 Z. z. o
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Vláda zriaďuje
4
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ústredný krízový štáb ako svoj poradný orgán. Hlavnou úlohou štábu je koordinovať orgány
štátnej správy, územnej samosprávy ako aj ostatných zložiek určených na riešenie krízových
situácií. Úlohy spojené s výkonom činnosti ústredného krízového štábu sú nasledovné:
•
•
•
•

Koordinuje činnosť krízových štábov
Kooperuje s bezpečnostnou radou pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie
Vykonáva kontrolu plnenia úloh a opatrení vyhlásených vládou SR
Vláde navrhuje využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na riešenie
krízovej situácie (Zákone č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu)

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti štátu je zameraný na plnenie jednotlivých
úloh z oblasti krízového riadenia, ochrany utajovaných skutočností a nadrezortnej kontroly
v oblasti bezpečnosti SR. Výkonom funkcie sú:
•
•
•
•
•

Pripravuje návrhy opatrení pre predsedu vlády v spolupráci so subjektami verejnej
správy a fyzickými, právnickými osobami
V oblasti bezpečnosti štátu sa podieľa na vypracovaní dokumentov
V čase prebiehajúceho krízového javu i mimo neho koordinuje plnenie úloh
krízového manažmentu SR
Uskutočňuje nezávislú kontrolu v oblasti bezpečnosti SR
Vykonáva a zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností s výnimkou bezpečnosti
technických prostriedkov (minzp 2022)

Ministerstvo vnútra SR (ďalej MV SR) sa podieľa na výkone riadenia a zabezpečenia
plnenia úloh, síl a prostriedkov MV SR, bezpečnostných zborov, útvarov hasičského a
záchranného zboru počas obdobia vojny a vojnového stavu, poprípade iných krízových
javov. Medzi úlohy MV SR predovšetkým patria:
•
•
•
•

Na celoštátnej úrovni riadi prvotné záchranné práce
Riadi evakuáciu obyvateľstva z postihnutých oblastí
Zabezpečuje a riadi prípravu civilnej ochrany
Zabezpečuje ochranu štátnych činiteľov SR (minv 2022)

Ministerstvo obrany SR komplexne zabezpečuje obranu územia SR. Spracováva
strategickú koncepciu obrany SR a koordinuje jej prípravu. Riadi ozbrojené sily SR
prostredníctvom Generálneho štábu. Riadi proces prípravy na obranu a krízových javov v
čase mieru. (Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky)
Národný bezpečnostný úrad slúži ako ústredný orgán zabezpečujúci ochranu utajovaných
skutočností. Vykonáva bezpečnostné previerky a v neposlednom rade slúži ako evidencia
pre zahraničné utajované skutočnosti. (Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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2

POSTAVENIE
ORGÁNOV
MEDZINÁRODNÉHO
MANAŽMENTU V OBLASTI BEZPEČNOSTI ŠTÁTU

KRÍZOVÉHO

V priestore Európy a severnej Ameriky je najvýznamnejšou bezpečnostnou alianciou
NATO. Participácia členských štátov spočíva predovšetkým vo vzájomnej ochrane a obrane
suverenity jednotlivých aktérov aliancie. Základným východiskom obranného paktu je
článok 5 Washingtonskej zmluvy, ktorý spolu s krízovým manažmentom vytvára efektívny
nástroj riadenia vojenských i nevojenských kríz v globálnom prostredí.

2.1 Medzinárodné nástroje zabezpečujúce ochranu a bezpečnosť SR
V ďalšom rade sa medzinárodný krízový manažment môže oprieť o základný pilier
spolupráce takmer všetkých krajín sveta. OSN (Organizácia spojených národov) bola
založená po druhej svetovej vojne za účelom udržiavať mier a bezpečnosť vo svete.
Nakoľko OSN nedisponuje vlastnými nástrojmi na aktívne presadzovanie politík, hlavným
orgánom v procese riešenia krízových situácií je bezpečnostná rada OSN. (un 2022)
Najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou združujúcou 57 štátov vrátane SR je
OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). Slúži ako dôležitý orgán
medzinárodného krízového manažmentu. Zakladá podstatu zachovania bezpečnosti v
Európe a uskutočňuje kroky k prevencii vojnových konfliktov. (osce 2022)
Rozdelenie orgánov krízového manažmentu na vnútroštátny a medzinárodný vytvára
prostredie efektívneho riadenia súčasných krízových javov ako aj prostriedky na
predikovanie budúcich hrozieb. Krízový manažment na štátnej úrovni je orientovaný
predovšetkým na zaistenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátu, jeho obyvateľov,
materiálnych a kultúrnych hodnôt. Inštitúcie spomenuté vyššie v texte sa líšia v závislosti od
úrovne, do ktorej patria. Komplexnú štátnu bezpečnosť a riešenie krízových javov vytvárajú
ako rezortné tak aj nadrezortné inštitúcie. Avšak existuje potreba pristupovať k jednotlivým
bezpečnostným hrozbám špecifickým spôsobom, v závislosti od systému riešenia
vojenských a nevojenských krízových javov.
Nadnárodná úroveň krízového manažmentu sa dotýka zabezpečenia, pripravenosti riešení
krízových javov ohrozujúcich viacero štátov, prípadne sa krízový jav stáva ohrozením pre
okolité štáty v dôsledku pôsobenia negatívnych dôsledkov. Medzinárodný krízový
manažment je neoddeliteľnou súčasťou riešenia kríz, hrozieb a konfliktov v 21. storočí.

3

BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ V PROSTREDÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Slovenská republika je, tak ako väčšina štátov sveta, vystavená ohrozeniam, ktoré by svojím
pôsobením mali negatívne dôsledky na život a zdravie obyvateľstva, poškodenie
materiálneho a kultúrneho vlastníctva SR, alebo spochybnenie medzinárodne uznávaného
ukotvenia SR a jej záujmov. V minulosti sa prejavovali hrozby bezpečnosti omnoho
jasnejšie. Klasické rozdelenie na vonkajšie a vnútorné hrozby v dnešnej dobe dostali úplne
6
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nový rozmer. Z pohľadu takéhoto chápania nie sme schopní pochopiť úplnú podstatu
prebiehajúceho ohrozenia. Identifikácia zdroja nebezpečenstva je kľúčovým faktorom k
jeho odstráneniu.

3.1 Hybridné hrozby
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie diskutuje nový fenomén hybridných hrozieb. Pojem
hybridných hrozieb sa objavuje aj v terminologickom slovníku NATO z roku 2021, kde
predstavuje „typ hrozby kombinujúci konvenčné, nepravidelné a asymetrické aktivity v čase a priestore“
(AAP-06 Edition 2021). Už z definície je zrejmé, že nástrojov hybridných aktív je množstvo.
Na obrázku číslo 1 sú zaznamenané ciele hybridných aktív, ktoré sa primárne snažia
zasiahnuť všetky aspekty funkčného štátu, destabilizovať alebo znížiť úroveň bezpečnosti.

Obrázok 1 Ciele hybridných hrozieb
Zdroj (Vlastné spracovanie 2022)

Prostriedky na vykonávanie hybridných hrozieb sa líšia v závislosti od cieľa, avšak v
mnohých charakteroch sa prekrývajú. Častým ukazovateľom sú prejavy dezinformácií v
danom odvetví na spochybnenie existujúceho alebo budúceho stavu. Je nutné si uvedomiť,
že SR je a aj naďalej bude terčom hybridných hrozieb. Nástroje na predchádzanie takýchto
aktív, ako sú zmeny v oblasti právnych predpisov alebo silové presadzovanie nepopulárnych
politík, sa zdajú neúčinné až kontraproduktívne. Znižujú úroveň dôveryhodnosti v inštitúcie
a verejné autority. Základným východiskom ochrany pred negatívnymi dopadmi hybridných
hrozieb je budovanie odolnosti spoločnosti, dôvery a participácie na veciach verejných, jej
obyvateľstva ako aj kultúrno-materiálnych statkov.
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3.2 Kybernetická bezpečnosť
Ohrozeniam v kyber priestore sa nevyhla ani SR. Národný bezpečnostný úrad vydal správu
za rok 2020, kde konštatuje, že najrozsiahlejšou skupinou podieľajúcou sa na uskutočňovaní
kybernetických zločinov sú jednotlivci motivovaní finančným ziskom. Pozostavujú z
jedincov, ktorí sa snažia finančne obohatiť. Využívajú domáce zariadenia a reagujú na
aktuálne dianie v spoločnosti. V ďalšom rade sú profesionálne skupiny podporované cudzím
štátom. Práve tieto skupiny sú z hľadiska bezpečnosti SR hlavným rizikom. Štátmi
sponzorované skupiny majú za úlohu zasiahnuť citlivé informácie verejnej správy,
informácie súvisiace s obranou štátu, ukoristenie priemyselných patentov, ale aj vypúšťanie
dezinformácií a falošných správ za účelom zmeny verejnej mienky. Poslednou skupinou
pôsobiacou v kyber priestore sú kybernetickí teroristi. Terorizmus sa preniesol už aj do
virtuálneho prostredia. Skupiny vykonávajúce kyber terorizmus konajú väčšinovo z
dôvodov vzbudiť strach v ľuďoch, vydierať štátnych aktérov, meniť politické režimy. Podľa
týchto skutočností si vyberajú aj svoje ciele. (Správa o kybernetickej bezpečnosti v slovenskej
republike v roku 2020)

3.3 Energetická závislosť
Uchopenie problematiky energetickej závislosti SR je odrazom vnútornej politiky štátu. Za
základné energetické zdroje môžeme považovať ropu, zemný plyn a elektrickú energiu.
Zatiaľ čo pri výrobe elektrickej energie sme kompletne nezávislí, dokonca SR má schopnosti
elektrickú energiu vyvážať, tak pri rope a zemnom plyne je to presne naopak.
Najvýznamnejším hráčom, respektíve kľúčovým partnerom pri dovoze týchto dvoch
komodít do SR je Ruská federácia. Monopol na dodávanie životne dôležitých surovín
vytvára pre SR nebezpečnú závislosť. V prípade potreby má Ruská federácia schopnosť
ovplyvňovať dianie na území SR prostredníctvom množstva dodávok komodít alebo ich
cenových hladín.
Energetické riešenie niektorých druhov fosílnych palív je mimoriadne nákladné. Dalo by sa
povedať, že v mnohých prípadoch politicky nepriechodné. (The Geopolitics of Energy
Security in Europe 2019)
V prípade závislosti ropy je problémom fakt, že existuje niekoľko druhov. Spracovateľské
podniky často nedisponujú rôznymi druhmi technológií ani infraštruktúrou na ich
spracovanie. Finančné a časové náklady na ich vybudovanie sú enormné. (ropa 2022)

3.4 Dezinformácie a propaganda
Asi najskloňovanejšie aspekty využívania hybridných hrozieb sa objavujú v podobe
dezinformácií a propagandy. Rovnako ako pri kybernetických útokoch, tak aj pri
dezinformáciách sa zdroje šírenia rozdeľujú na štátnych a neštátnych aktérov. Príčiny šírenia
dezinformácií sa rôznia od dosiahnutia cieľa. Neštátni aktéri často využívajú tento nástroj za
účelom dosiahnutia finančného zisku. Podoba dezinformácie predstavuje škodlivú reklamu.
8
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Štátni aktéri taktiež využívajú dezinformácie pre ekonomický rozvoj svojho štátu a na
dosiahnutie ekonomických výhod. Avšak ekonomické dôvody nie sú jediným dôvodom
využívania dezinformácií. Štáty ich používajú predovšetkým z dôvodov zmeny alebo
ovplyvnenia štátnej politiky a verejnej mienky. Slovenská republika sa tak ako aj ostatné štáty
Európskej únie dostala do otvoreného konfliktu prostredníctvom šírenia a pôsobenia
dezinformácií a propagandy. Vnímanie verejnosti danej problematiky sa v SR upriamuje na
pôsobenie nepravdivých informácií z domácej scény. Sú to najmä politické súboje
politických strán a hnutí. Snaha o získanie voličských preferencií sa čoraz častejšie mení na
informačnú vojnu, v ktorej sa vedú súboje plné neprávd a zjednodušení. Uchopenie čoraz
zložitejších tém sa pre verejnosť stáva cudzím jazykom.

4

PROSTRIEDKY VEDENIA BOJA S HYBRIDNÝMI HROZBAMI

Nástroje potrebné na úspešné odrazenie hybridných aktív sú komplexným súborom
previazanosti právnych predpisov a vôle občanov. Štátne orgány môžu pripraviť aj najlepší
zákon, avšak neochota obyvateľstva podieľať sa na jeho plnení dokáže celý konštrukt
znefunkčniť.

4.1 Európska koncepcia budovania odolnosti proti hybridným hrozbám
Koncepcia boja s hybridnými hrozbami prišla do prostredia EÚ v roku 2016 ako následok
zvyšujúceho sa napätia na východnej a južnej hranici EÚ. Členské štáty EÚ si postupne
začali uvedomovať, že bezpečnosť jednotlivých štátov je úzko previazaná so svojimi
susedmi.
Prvým významným krokom k zlepšeniu bezpečnosti bola hĺbková analýza kybernetického
priestoru členských štátov. Súčasný rozmer digitalizácie a novovzniknutých procesov v
kyber priestore so sebou prináša množstvo pozitív, ako aj zvýšené riziko narušenia
funkčnosti systému. Prirodzene sa toto odvetvie stalo terčom útokov a hybridných hrozieb.
Nóvum z hľadiska ochrany sa stala skutočnosť, že sa väčšinou nejedná o fyzické útoky ako
pri väčšine odvetví vystavených hybridným hrozbám. Útoky prebiehajú v digitálnom
prostredí. Z týchto dôvodov je aj ochrana špecifická. Priebeh zabezpečovania ochrany sa
vykonáva v spolupráci s poskytovateľmi digitálnych služieb, taktiež so strategickými prvkami
infraštruktúry štátu ako sú energetika, priemysel, doprava, finančný a zdravotný sektor.
Východiskom k zabezpečeniu stavu bezpečnosti je povinnosť spomínaných prvkov
infraštruktúry spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi v prípade narušenia integrity v kyber
priestore. Opatrenia zabezpečujúce ich vlastnú ochranu sú v ich vlastných kompetenciách.
V prípade vzniku podozrenia z narušenia bezpečnosti v kyber priestore alebo o jeho pokus,
je nutné incident nahlásiť zodpovedným orgánom. Členské štáty EÚ disponujú operačným
teamom pre reakciu a incidenty v oblasti počítačovej bezpečnosti a teamom CERT-EU.
(Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016)
Ďalším dôležitým odvetvím v pozícii budovania odolnosti je kritická infraštruktúra. Patrí
ku hlavným prioritám zabezpečenia ochrany a odolnosti proti útokom hybridnej povahy. V
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prípade narušenia, poškodenia, zničenia alebo znefunkčnenia akéhokoľvek jej prvku, vzniká
potenciál prejavu negatívnych dôsledkov na spoločnosť a štát. Ochrana kritickej
infraštruktúry v prostredí EÚ je jedným z hlavných cieľov ochrany štátu. EÚ vypracovala
program na ochranu kritickej infraštruktúry, ktorý má za cieľ poskytnúť jednak prehľad rizík
vplývajúcich na jednotlivé prvky kritickej infraštruktúry, a v druhom rade riziká vzniknuté
v dôsledku previazanosti jednotlivých prvkov kritickej infraštruktúry. (Spoločný rámec pre
boj proti hybridným hrozbám, 2016)
Jedným z najdôležitejších prvkov kritickej infraštruktúry sú energetické siete. Za hlavnú
bezpečnostnú úlohu sa dnes považuje dosiahnutie diverzifikácie zdrojov energií, ich trás a
dodávateľov. V prípade jadrových zariadení je prioritou dodržiavanie smernice o jadrovej
bezpečnosti. (Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016)
Nemenej dôležitým prvkom kritickej infraštruktúry, ktorá je potenciálne vystavená
hybridným aktívam, je bezpečnosť dopravy a dodávateľských reťazcov. Predovšetkým sa
kladie dôraz na skutočnosť, že previazanosť priestoru EÚ rastie. Narušenie alebo
obmedzenie dopravného či zásobovacieho systému pre potreby kritickej infraštruktúry
môže byť z hľadiska škôd porovnateľné so samotným poškodením prvku kritickej
infraštruktúry. (Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016)
Veľkým neznámym avšak nepochybne čoraz dôležitejším prvkom bezpečnosti štátu je
potenciál vykonávať hybridné útoky na ciele vo vesmíre. Keďže rozhodujúca oblasť
riadenia procesov ako aj krízových javov sa postupne presúva zo Zeme do vesmíru, vzniká
nový míľnik bezpečnostnej politiky. Vesmírne družice sa stali nástrojom zabezpečenia
civilných aj vojenských aktív. Z týchto dôvodov vzniká potreba posilnenia bezpečnosti vo
fyzickom ako aj kybernetickom svete. (Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám,
2016)
Základným predpokladom vzniku a následného fungovania je prísun kapitálu a zdrojov na
financovanie hybridných hrozieb. EÚ udelila právomoci pre vznik a fungovanie
finančných spravodajských jednotiek. Povaha ich činnosti vyplýva z odhaľovania, sledovania
a vyhľadávania financovania skupín, ktoré svojou činnosťou napĺňajú prejavy pôsobenia
hybridných hrozieb. V ďalšom rade finančné spravodajské jednotky sprostredkovávajú
výmenu informácií s národnými a finančnými spravodajskými jednotkami. Koncept EÚ
vychádza z predpokladu expresného zastavenia financovania subjektov, vytvárajúcich
hybridné akcie, a tým zníženia rizika ich prejavu. (Spoločný rámec pre boj proti hybridným
hrozbám, 2016)
Záverečným opatrením budovania odolnosti je boj proti radikalizmu a extrémizmu.
Základným atribútom pre zverejňovanie propagandy alebo falošných informácií hybridnej
povahy je dostupnosť informácií a jednoduchý prístup k masám ľudí, a to predovšetkým
prostredníctvom sociálnych sietí. Účinnými nástrojmi na zníženie prejavov radikalizmu a
extrémizmu v spoločnosti je nastavenie pravidiel na sociálnych sieťach a následne ich
vymáhanie. Zodpovednosť za obsah nesú ako poskytovatelia sociálnych sietí tak aj ich
užívatelia. (Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016)
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Nástroje, procesy, to všetko je potrebné k vybudovaniu systému zvyšovania odolnosti, avšak
kľúčovým prvkom životaschopnej spoločnosti čeliacej hybridným hrozbám sa zdá byť
spolupráca s tretími krajinami. Výmena informácií so sebou prináša rýchlosť a presnosť,
ktorá je tak potrebná. Vzdelávanie v sebe nesie poznatky a kritické myslenie. V dnešnej
informačnej dobe schopnosť vedieť spochybňovať a overovať informácie je kľúčovým
parametrom dosiahnutia celospoločenskej ako aj pre jednotlivca nevyhnutnej odolnosti.

4.2 Slovenská koncepcia budovania odolnosti proti hybridným hrozbám
Budovanie odolnosti sa stalo nevyhnutnou potrebou pre zabezpečenie funkčnosti a
akcieschopnosti SR. Samotnou prioritou sa stáva vyhľadávanie a analýza slabých miest z
pohľadu možného pôsobenia nástrojov hybridných hrozieb. Negatívne pôsobenie na dané
miesta by malo za následok poškodenie štátu, spoločnosti, ekonomiky a život jednotlivcov.
Budovanie odolnosti a s tým spojená ochrana proti hybridným hrozbám je súborom
viacerých odvetví. Na základe strategickej koncepcie boja proti hybridným hrozbám je
možné konštatovať, že SR nemá doposiaľ vymedzenú zodpovednosť za vedenie ochrany
proti hybridným hrozbám na jednotlivých ministerstvách. Podstatou koncepcie je
vytvorenie inštitucionálneho rámca na riešenie danej problematiky. (Koncepcia pre boj
Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám)
SR má doposiaľ zriadené dve inštitúcie, ktoré sa zaoberajú bojom s hybridnými hrozbami.
Špeciálne pre boj s hoaxami a dezinformáciami vzniká nové centrum pod Ministerstvom
vnútra s názvom „Centrum boja proti hybridným hrozbám“. Právne prostredie SR už dnes
disponuje efektívnymi nástrojmi na zvládanie možných prejavov hybridného charakteru. Aj
v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné na zvyšovanie odolnosti vykonávať vzdelávanie v
oblasti bezpečnostného povedomia obyvateľov SR ako aj ich politických predstaviteľov.
Nastavenie systému kooperácie na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. (Koncepcia pre
boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám)
Výmena informácií a know-how členských štátov EÚ je predpokladom efektívneho boja s
hybridnými hrozbami a kľúčom k včasnej prevencii vzniku nežiaducich udalostí. SR sa už
dlho potýka s problematikou hybridných hrozieb. Schopnosť riadenia bezpečnosti štátu sa
stala výzvou pre predstaviteľov verejnej moci ako aj bežných obyvateľov. Zvyšovanie
povedomia v oblasti problematiky hybridných hrozieb a bezpečnosti štátu sa javí ako účinný
nástroj na zlepšovanie odolnosti SR. (Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti
hybridným hrozbám)

4.3 NATO ako kľúčový partner v boji s hybridnými hrozbami
Severoatlantická aliancia je hlavným pilierom zabezpečujúcim vonkajšiu bezpečnosť SR. Na
prvý pohlaď sa môže zdať, že obranná aliancia pracuje len pri vzniku konvenčných hrozieb.
Opak je však pravdou. V kontexte hybridných hrozieb sa NATO orientuje v 3 úlohách.
Zabezpečuje obranu, odstrašenie a elimináciu. Špecificky sa jedná o obranu proti hybridným
hrozbám, odstrašenie aktérov vykonávajúcich hybridné aktivity a v poslednom rade
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vykonávanie operácií s cieľom eliminovať ozbrojené konflikty. V danej oblasti je cieľom
zachovávať rovnováhu síl a riešiť vzniknuté problémy diplomatickou cestou.
Jeden z krokov proti prebiehajúcemu zvyšovaniu kybernetických útokov urobilo NATO v
roku 2016. Uznanie kyber priestoru ako oblasti operácií totožného charakteru spolu so
vzdušnými, pozemnými, a námornými operáciami vytvorilo prísľub kybernetickej obrany a
posilnenie kybernetickej ochrany na úrovni národných štátov. K ďalším krokom k
zvyšovaniu bezpečnosti v danej problematike sa NATO uchýlilo v roku 2018. Zriadenie
Counter Hybrid Support Teams (CHST) má za úlohu pomôcť členom NATO pri zvládaní
hybridných útokov. V roku 2021 bol daný team vyslaný do Litvy za účelom zvládnutia
migračnej krízy na litovsko-bieloruských hraniciach. (Baltictimes 2021)
Počet narastajúcich udalostí ohrozujúcich bezpečnosť členských štátov systematicky
narastá. Pravidelne to môžeme sledovať v čase volieb alebo krízových situácií. NATO
vypracovalo plán civilnej pripravenosť ako jeden z mechanizmov zlepšenia odolnosti štátu.
Pozdvihnúť bezpečnostnú situáciu ma za cieľ 7 krokov prevencie pri akejkoľvek
mimoriadnej udalosti. (NATO 2030: United for a New Era 2020)

Obrázok 2 Kroky zlepšenia odolnosti SR
Zdroj (NATO review, 2022)

Základnou myšlienkou vybudovania odolnosti spoločnosti je snaha o zníženie zraniteľných
miest, ktoré by v prípade konfliktu mohli využiť nepriatelia. Dôležitou požiadavkou systému
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je zapojenie všetkých aktérov verejnej moci ako aj značnej časti súkromného sektora. Jedná
sa o metódu odstrašenia potencionálneho útočníka. Predstava, že útok nebude mať
dostatočný efekt na naplnenie cieľa, je pre agresora rozhodujúcim kritériom, či sa o útok
pokúsi, alebo nie. Spoločnosti s dostatočne vyvinutou odolnosťou majú ďaleko vyšší
potenciál obnoviť stav po kríze. V ďalšom rade sa považuje časový horizont zotavenia
spoločnosti za kratší. (NATO review, 2022)

5

SIMULÁCIA VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI NA ÚZEMÍ SR
V DÔSLEDKU PREPUKNUTIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE NA UKRAJINE

Ako som už v texte spomínal, jedným z kľúčových faktorov zvládnutia kríz najrôznejšieho
druhu je zaistenie funkčnosti kritickej infraštruktúry a životne dôležitých služieb. Dané
atribúty zabezpečuje koncept civilnej pripravenosti tak ako ho definuje NATO. Pre potreby
svojej práce som vybral najkatastrofálnejší scenár analýzy odolnosti SR. Simulácia
predstavuje hypotetický únik nebezpečného plynu v ukrajinsko-slovenskom pohraničí.
Aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine nie je ohrozením bezpečnosti SR len z pohľadu
priamej vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie, ale aj sekundárnymi činiteľmi
ovplyvňujúcimi vývoj ako na Ukrajine tak aj v SR. Pre potreby svojej práce som vybral
kovospracujúci závod v pohraničnom meste Užhorod, špecializujúci sa na výrobu zariadení
pre distribúciu ropy a plynu. Taktiež sa zameriava na zariadenia pre elektrárne. Usudzujem,
že v dôsledku dnešnej situácie sa daný podnik stáva pomerne významným cieľom.
Ako som už vyššie v texte spomínal, závod Turbogaz sa nachádza v meste Užhorod,
približne 6 km od slovenských hraníc. V podniku sa nachádza množstvo nebezpečných
látok, ktoré v prípade úniku do prostredia dokážu ohroziť život a zdravie ľudí. Pre potreby
práce a vlastnosti látky som zvolil oxid siričitý. Jedná sa o bežnú látku používanú pri
spracovaní a výrobe metalurgických výrobkov. Oxid siričitý je nehorľavý bezfarebný
štipľavý plyn, ktorý pri kontakte s väčšinou kovov a za prítomnosti vlhkosti produkuje
vysoko horľavý vodík. (turbogaz 2022)

5.1 Výsledky simulácie úniku nebezpečnej látky v podniku Turbogaz Užhorod
Mimoriadna udalosť sa začína 25. februára o 22:30 večer. Čas aj miesto sa zhoduje s časom
vykonanej simulácie. Pre potreby práce som vybral ako nebezpečnú látku oxid siričitý.
Vychádzam z údajov v danom podniku, ktoré hovoria o tom, že pri spracovaní a výrobe
metalurgických výrobkov je oxid siričitý bežne používanou látkou. Zdrojom úniku oxidu
siričitého je zásobník. Teplota vzduchu značila 1 °C bez inverzií s rýchlosťou vetra 18 km/h.
Všetky údaje o teplote vzduchu a rýchlosti vetra pochádzajú zo dňa a miesta kde sa
vykonávalo meranie. Na šírenie NL má vplyv prostredie okolia podniku, ktoré je husto
zastavané. Merania prebiehali vo výške 10 m. Zdrojom úniku je štandardná ISO nádrž bežne
používaná na skladovanie a prepravu oxidu siričitého. (uniwagon 2022) Kapacita nádrže je
20 420 l s rozmermi 2 m na výšku a 6,5 m na dĺžku. Obsah nádrže som stanovil na
maximálnu kapacitu.
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V prípade poškodenia odpovedajúceho útoku na danú továreň dochádza k prerazeniu
nádrže a úniku oxidu siričitého v množstve 26 733 kg. Na obrázku číslo 3 môžete vidieť
rozsah zasiahnutého územia rozdeleného od zón pôsobenia. Najmenšia avšak
najnebezpečnejšia zóna je červená, ktorá značí najväčšiu koncentráciu uniknutej látky do
prostredia. Rozsah úniku je do vzdialenosti 5 km v objeme 30 ppm. Oranžová zóna hraničí
vo vzdialenosti 10 km a s objemom 0,75 ppm. Posledná žltá zóna sa rozkladá do vzdialenosti
taktiež 10 km s objemom 0,2 ppm. Simulácia pôsobenia oxidu siričitého za podmienok, aké
som vytvoril, je limitovaná možnosťami softvéru ALOHA, ktorý nedovoľuje presiahnuť
hranice pôsobenia plynu oxidu siričitého nad vzdialenosť 10 km.

Obrázok 3 Simulácia výsledkov pôsobenia oxidu siričitého do prostredia
Zdroj (Vlastné spracovanie 2022)

5.2 Dôsledky pôsobenia nebezpečnej látky na prostredie Ukrajiny a SR
V kontexte dnešnej situácie nastáva množstvo otázok a výziev, ktorým je potrebné čeliť.
Vojnový konflikt so sebou prináša nespočet situácií ohrozujúcich bezpečnosť civilného
obyvateľstva. Priama vojenská konfrontácia nie je jedinou hrozbou. Ukazuje sa, že narušenie
infraštruktúry štátu je nevyhnutným krokom k úspešne vykonanej operácii. Pre potreby
práce som vykonal simuláciu uniku nebezpečnej látky z ukrajinského podniku Turbogaz
Užhorod. Daný podnik je dôležitým výrobným prvkom pre energetické siete. V dôsledku
týchto skutočností existuje predpoklad, že sa môže stať primárnym alebo sekundárnym
cieľom útočiacej armády.
Dôsledky úniku vychádzajúce zo simulácie prenikajú do všetkých vrstiev spoločnosti.
Situovanie podniku Turbogaz Užhorod prináša vysoké riziko nežiadúcich následkov nie len
pre Ukrajinu ale aj pre SR. Pod priamym vplyvom nebezpečnej látky je celkovo 9
ukrajinských miest a obcí vrátane mesta Užhorod. Pôsobenie oxidu siričitého zasahuje
14

JOZEF OSVALD

taktiež územie SR. Dá sa predpokladať, že pod priamym zásahom nebezpečnej látky budú
minimálne 3 obce na území SR.
Priame účinky pôsobenia oxidu siričitého si vyberú daň na zdraví a živote obyvateľov
Ukrajiny ako aj SR. Celkový počet zasiahnutých ľudí na území Ukrajiny sa dá predpokladať
až do výšky 127 000 ľudí. Na území SR sú odhady nižšie. Zaľudnenosť slovenskoukrajinskej hranice zo strany SR je niekoľkonásobne nižšia. Avšak stále sa jedná o približne
7 000 zasiahnutých ľudí. Ďalší problém nastáva pri sekundárnych účinkoch nebezpečnej
látky. Zamorenie životného prostredia sa prejaví primárne v kontaminovaní vodných
zdrojov oboch štátov. Ukrajinská rieka Uh a jej prítoky sú pod priamym zásahom oxidu
siričitého. V SR sú priamo vystavené oxidu siričitému dva zdroje. Rieka Laborec a Senianske
rybníky. Nepriamo je ovplyvnená vodná nádrž Zemplínska šírava, do ktorej sa vlieva rieka
Laborec.
Dôsledky na obyvateľstvo sa prejavia v oblasti zníženej úrovne života a zdravia. Za hlavné
nebezpečenstvo považujem vplyv odparovania oxidu siričitého do prostredia. Výskumy z
amerických Skalistých hôr naznačujú koreláciu medzi obsahom oxidu siričitého v miestom
jazere pri koncentrácii 0,024 - 0,1 ppm a zvýšeným výskytom respiračných infekcií u detí. V
ďalšom rade pôsobenie oxidu siričitého vytvára zmiešaním vody a vzduchu kyslé dažde.
Veľké ohrozenie kyslými dažďami spočíva v ich veľkom rozsahu pôsobenia. (Public Health
Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry 1998)
Sekundárne dôsledky úniku oxidu siričitého do prostredia Ukrajiny a SR je dozaista migrácia
obyvateľstva. Momentálne východná hranica SR čelí náporu ukrajinských utečencov z
dôvodu rozsiahleho vojenského konfliktu s Ruskou federáciou. Ku 26. februáru slovenskoukrajinské hranice prešlo niekoľkotisíc ľudí so štatútom vojnoví utečenci. V prípade
aplikovania simulovaného scenára narušenia bezpečnosti podniku Turbogaz Užhorod by sa
situácia radikálne zhoršila. Tlak na hraniciach by bol neudržateľný. Kapacity a zdroje SR aj
v dôsledku vlastného chemického ohrozenia by sa výrazne znížili.

5.3 Zhodnotenie výsledkov simulácie úniku oxidu siričitého z podniku
Turbogaz Užhorod
Nebezpečenstvo ohrozujúce SR prichádza v mnohých podobách. Fenoménom dnešnej
doby je skutočnosť, že efektivita útoku na mäkké ciele viacerých aktérov si vyberie vysokú
daň. V prípade mojej simulácie sa jednalo o posúdenie aktuálnej situácie na hraničnom meste
Ukrajiny so SR. V dôsledku aktuálneho vojnového konfliktu s Ruskou federáciou je možné
predpokladať simulovaný vývoj udalostí. Pri simulácii útoku na výrobný podnik Turbogaz
a následného úniku oxidu siričitého do okolitého prostredia vznikajú mimoriadne závažné
škody na živote a zdraví. Rozsah zamorenia nebezpečnou látkou má potenciál priamo
zasiahnuť SR. Sekundárne dôsledky mimoriadnej udalosti sa prejavujú migráciou desiatok
tisícov ľudí z územia Ukrajiny a tisícov z územia SR.
Na danej simulácii je možné vidieť ako priamy útok na infraštruktúru štátu dokáže zapríčiniť
ďaleko rozsiahlejšie škody než len materiálne. V kontexte pôsobenia hybridných hrozieb na
územie SR konštatujem, že daný scenár napĺňa ich charakteristiku. Pri
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realizáciisimulovaného scenára vychádzajúceho z aktuálnej situácie je pravdepodobné, že by
sa simulovaný scenár dal označiť aj ako vedenie hybridnej vojny proti členskému štátu
NATO.
Dôležitým prvkom bezpečnosti SR ako aj všetkých členských štátov EÚ, je vyriešenie
nestability Ukrajiny. V prípade ovládnutia štátu cudzou silou alebo nadobudnutia vlády s nie
priateľskými úmyslami, je možné úmyselne vyvíjať tlak na susediace štáty, v našom prípade
na členské štáty EÚ a NATO, pomocou znižovania bezpečnosti chemických, strojárskych,
a iných. podnikov na spoločných hraniciach. V dôsledku znižovania bezpečnosti vzrastá
riziko prepuknutia úmyselnej alebo neúmyselnej priemyselnej havárie. V simulácii vykonanej
vyššie som charakterizoval priebeh a dôsledky takejto udalosti.
ZÁVER
Z hľadiska fungovania spoločnosti nikdy nie je možné úplne odstrániť pôsobenie krízových
javov. Vnútroštátne orgány krízového manažmentu sú základným pilierom odolnosti SR
proti všetkým druhom hrozieb. Ich využívanie je predpokladom k efektívnemu zníženiu
negatívnych dôsledkov na spoločnosť.
Vo svojej práci som uskutočnil krátku analýzu bezpečnostného prostredia SR z pohľadu
šírenia a prevencie hybridných hrozieb. Stručne som charakterizoval ústavné orgány SR
zabezpečujúce bezpečnosť a stabilitu ako aj medzinárodné orgány krízového manažmentu
podieľajúce sa na rozvoji jednotlivých regiónov. Krízový manažment je hlavným
prostriedkom prevencie vzniku nežiadúcich udalostí v medzinárodnej bezpečnosti.
Štruktúry organizácií, ktorými je aj SR členom, sa vo veľkej miere podieľajú na budovaní
odolnosti a obranyschopnosti SR.
Bezpečnostné prostredie čelí mnohým výzvam. Blízka minulosť a aktuálna prítomnosť
vyvíja tlak na možné predefinovanie bezpečnostných otázok ako aj hrozieb. Existencia
hybridnej vojny je neodmysliteľnou súčasťou presadzovania nárokov záujmových skupín.
Priestor, v ktorom sa boje odohrávajú, sú častokrát prepojené. Akcie pôsobiace vo
virtuálnom prostredí sa dôsledkami prejavujú v tom fyzickom. Dezinformácie a propaganda
pôsobia ako mäkká sila presadzovania politických cieľov v spoločnosti. Jej rozštiepenie
vytvára základ pre chaotické riešenia problémov celospoločenského záujmu. Z
medzinárodného pohľadu SR ako aj EÚ stoja pred ďalšou výzvou zvýšenia odolnosti
jednotlivých štátov. Surovinové a energetické závislosti zhoršujú pozíciu pri vyjednávaní a
rozhodovaní o jednotlivých záujmoch štátov. Avšak v súčasnosti je riešenie otázky surovín
a energetiky v nedohľadne.
Vo svojej práci som zareagoval na prebiehajúci konflikt na východných hraniciach SR.
Vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, ktorý začal 24.02.2022, sa zapíše
veľkými písmenami do histórie celej Európy. Bezpečnostný míľnik v najbližšej dobe zmení
chápanie obrany a ochrany života, zdravia a majetku v európskom priestore. Pre potreby
práce som vypracoval simuláciu úniku nebezpečnej látky z podniku Turbogaz Užhorod,
ktorý sa nachádza priamo na hraniciach so SR. Na podklade prebiehajúceho vojnového
konfliktu vzniká zvýšené riziko nasimulovaného scenára. Vo výsledku konštatujem, že
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bezpečnosť SR ako aj ostatných členských štátov EÚ je znížená nielen potenciálnym
priamym vojenským zásahom, ale aj sekundárnymi účinkami krízovej situácie.
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